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“....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น�้า 
ทะเล และอากาศ มไิด้เป็นเพยีงสิง่ สวยๆ งามๆ เท่านัน้ หากแต่เป็น
สิง่จ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติของเรา และการคุม้ครองสิง่แวดล้อม
ของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลาน
ของเราด้วย...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
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พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2559 จ�านวน 1,500 เล่ม

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว 
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน อาคาร 1 ชั้น 5  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์. 02 537 2146, 02 537 1993 โทรสาร 02 537 3829

ออกแบบปกและจัดรูปแบบ สุธรรม โชติเสถียรวงศ์, อิสรลักษณ์ ด่านจิตร์ตรง

พิมพ์ที่ บริษัท สุนทร ฟิล์ม จ�ากัด 





ค�ำน�ำ
ภาพพระองค์ท่านที่ “ทรงงาน” ด้านการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เพือ่คนไทยทัง้ประเทศอย่างมริูเ้หน็ดเหนือ่ย
ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ 
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งดนิ น�า้ ป่า หรือภยัพิบตัต่ิางๆ  
อนัเป็นผลจากความเส่ือมโทรมของธรรมชาติ  
ล้วนเป็นแรงบันดาลใจอนัยิง่ใหญ่ทีจ่ดุประกาย 
ให้ประชาชนของพระองค์เดนิตามรอยในการ 
ท�างานด้านการอนุรักษ ์ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมด้วยแรงใจที่ทุ ่มเท และรู ้สึก
ส�านึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 
72 พรรษา ในปี 2542 “รางวลัลูกโลกสีเขยีว” 
โครงการเสริมในโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครอง
สิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 จึงได้ถือก�าเนิดขึ้น  
เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบิดา 
แห่งสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยความร่วมมือของ
ผู ้ทรงคุณวุฒินักอนุรักษ์จากหลากหลาย 
สาขาวิชาชีพ และ บริษัท ปตท. จ�ากัด  
(มหาชน) ในการสนับสนุนและให้ก�าลังใจ 
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ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว 

แก่บุคคลและชุมชน ที่มีผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในวิถีพอเพียง  
แบ่งปัน ผกูพนั ดนิ น�า้ ป่า เพือ่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่กระตุน้ให้เกดิการสร้างผลงาน สร้างเครอืข่าย 
แห่งการอนุรักษ์ฯ ให้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้น  

ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงาน ไม่เพียงพบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนน้อมน�าพระราชด�าริด้าน 
การอนุรักษ์ที่ทรงพระราชทานในโอกาสต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานจนประสบ 
ผลสัมฤทธิ์ แต่ทุกผลงานยังพิสูจน์ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ 
คนไทยนั้น เป็นสัจธรรมของการครองชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นแนวทางที่ท�าให้คนอยู่ร่วมกับป่า
ได้อย่างยั่งยืน

ผลงานที่ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 นับเป็นผลงานล่าสุดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 หากรวม 
ผลงานในรัชสมัยแห่งพระองค์ มีผลงานที่ได้รับรางวัลแล้วรวมทั้งสิ้น 647 ผลงาน เกิดต้นแบบ 
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตกิว่า 1,850,000 ไร่ กระจายอยูท่ัว่ทกุภูมภิาคของประเทศ เกดิเครอืข่าย 
ลูกโลกสีเขียว ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และให้ก�าลังใจกันและกัน ในหลากหลาย
สาขา

สถาบันลูกโลกสีเขียวขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชน 
ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะร่วมกับพี่น้องเครือข่ายลูกโลกสีเขียว  
แปรเปลีย่น “มหาวปิโยค” จากการเสดจ็สูส่วรรคาลยัของพ่อของแผ่นดนิให้เป็น “มหาพลงั” ในการสบืสาน 
พระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า ตราบนานเท่านาน 
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รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน
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• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี 312
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี 328
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รางวัลประเภทงานเขียน
รางวัลดีเด่น

• โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข  360
 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557

รางวัลชมเชย
• บทความเรื่อง สุขชนบท โดย นายอนุชิต ค�าน้อย 362
• วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ลูกชาวนา โดย นายเชาวลิต ขันค�า 364
• นวนิยายเรื่อง การกลับมาของนกนางนวล โดย นายวุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล 366
• บทความเรื่อง ปฏิญญาเมืองน่าน ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด โดย น.ส.ชุติมา ซุ้นเจริญ 368
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ประเภทความเรียงเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น

• ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง 372
รางวัลชมเชย

• ความสุขที่พอเพียง โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู 374
• พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง 376
• ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรได้มากกว่าหินเหล็กไฟ โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร 378
• แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็กๆ ของฉัน โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล 380
• โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์ 382
• ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ 384

ประเภทความเรียงเยาวชน อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น

• ดอนถั่วงอก...บอกเรื่องเล่า โดย นายพิทักษ์ ล�าพูน 388
• วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย 390

รางวัลชมเชย
• ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกุฏ 392
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• ผู้ให้ที่ “แท้จริง” โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์ 396
• มรสุมเข้า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย 398
• มานิ วิถีของผู้แบ่งปันในป่าใหญ่ โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด 400
• รวงข้าวสร้างชีวี โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม 402
• วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี 404
• สวนสนุกธรรมชาติ โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ 406
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รางวัลประเภทสื่อมวลชน
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สารประธานกรรมการ 
สถาบันลูกโลกสีเขียว 
พระราชกรณียกิจและพระปรีชาชาญที่ยิ่งใหญ่ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่ีเป็นท่ีรู ้จักและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนานา
ประเทศ คือ การอนุรักษ์ ดิน น�้า ป่า และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะนอกจากพระราชกรณียกิจ
ด้านนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อผืนแผ่นดนิไทย 
และพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคแล้ว แนวความคิดของ 
พระองค์ท่านด้านนี ้ยงัแผ่ขยายไปถงึองค์การสหประชาชาติ 
และอีกหลายประเทศทั่วโลกด้วย

เป็นท่ีประจักษ์แจ้งแล้วว่า ในสายพระเนตรและหลัก 
ปรชัญาของพระองค์ท่าน การลงมอืท�าส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อแผ่นดนินัน้ คอื การคดิค้นอย่างมเีหตมุผีลด้วยความ
เข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา เพือ่จะหาวธิแีก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีส่่งผลกระทบต่อชวีติของพสกนกิรอย่างแท้จรงิ เพือ่ให้
ปวงชนชาวไทยเกิดความผาสุก และด�าเนินชีวิตอยู่ได ้
ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเสด็จไปประกอบพระราช
กรณยีกจิอย่างมากมายทัว่ทกุแห่งหนบนผนืแผ่นดนิไทย 
อย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นเอง เราจึงคุ้นเคยกับ 
ภาพที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปยังท้องถิ่น
ทุรกันดาร บุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย ด้วยความห่วงใย
และดูแลเอาใจใส่พสกนิกรของพระองค์ตลอดรัชสมัย
ของการครองราชย์ที่ยาวนานถึง 70 ปี 
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ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายอานันท์ ปันยารชุน 
ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว

นอกจากนี้แล้วโครงการตามแนวพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า  
4,000 โครงการ ผลงานประดษิฐ์ทีท่รงคดิค้น แนวคดิหลักปรชัญาต่างๆ ทีท่รงพระราชทาน ก่อให้เกิด
การหลอมรวมเป็น “ศาสตร์พระราชา” ท่ีทรงคณุค่า ทีป่วงชนชาวไทยน้อมน�าเป็นหลกัในการท�างาน
เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเอื้อเฟื้อต่อกัน  มีความสมดุลกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ 
ทีส่�าคญัโครงการตามแนวพระราชด�ารทิกุโครงการ ทรงคดิค้นและลงมือปฏบิตัด้ิวยพระองค์เองทัง้ส้ิน 

ดงัน้ัน ผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัในปีนีท้กุผลงานทีเ่ดนิตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท และน้อมรบัแนวความคิด 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลักน�า จึงมีความส�าคัญยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะ
จะได้รับการจารึกและจดจ�าว่า เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในปีสุดท้ายแห่งองค์พระราชา ผู้ทรงเป็น
มหาราชในใจของปวงชนชาวไทยและนานาชาตินั่นเอง

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้จะท�าให้ชาวไทยโศกเศร้า
โทมนสัจนสดุพรรณนา แต่กส็ร้างปรากฏการณ์อนัยิง่ใหญ่ นัน่คอืปลกุให้ผูค้นหนัมาร่วมกนัท�าความดี 
และตัง้เจตจ�านงในการสานต่องานตามพระราชปณธิานเพือ่ถวายเป็นกตญัญตุาต่อพระมหากรณุาธิคณุ
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ท้ังยังก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
อีกด้วย 

จงึหวงัอย่างยิง่ว่าเครอืข่ายลกูโลกสเีขยีวซ่ึงมอียูท่ัว่ประเทศ จะได้ใช้โอกาสอนัมค่ีายิง่นี ้ในการร่วมกนั 
ถักทอปณิธานในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน น�้า ป่า ที่พระองค์ได้ริเริ่มไว้ ให้ขยายเป็น 
เครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นก�าลังส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยปกปักรักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพิสูจน์
คณุค่าการครองชวีติตามหลกัปรัชญาความพอเพียงทีพ่ระองค์ได้พระราชทานไว้ให้ และพิสจูน์ให้เห็นว่า  
แนวทางของพระองค์ท่านนั้น เป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความสุขอันยั่งยืนอย่างแท้จริงในชีวิต
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สารประธานกรรมการ 
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน 
ป่าไม้ แม่น�้า ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง 
สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ 
การด�ารงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคต 
ไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จออกมหาสมาคม  
ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  
5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521  ถอืเป็นแรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งส�าหรับปวงชนชาวไทย

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
ได้น้อมน�าพระราชด�าริร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 
พร้อมยึดถือปฏิบัติตลอดมา โดยเฉพาะการสนับสนุน
สถาบันลูกโลกสีเขียว เพื่อยกย่องและให้ก�าลังใจ 
แก่บุคคลและชุมชน ที่ช่วยกันปกปักรักษาทรัพยากร 
ดนิ น�า้ ป่า เพือ่ให้เป็นมรดกอนัมคุีณค่าส�าหรบัลูกหลาน
ไทยในอนาคต  

ดงัทีป่รากฏอย่างชดัเจนในหัวข้อ “วถิพีอเพยีง แบ่งปัน  
ผูกพัน ดิน น�้า ป่า” ที่ใช ้ในการพิจารณาผลงาน 
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ข้าพระพุทธเจ้า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” อีกท้ังยึดเป็นแนวทางท่ีคณะกรรมการใช้ในการท�างานและพิจารณาผลงาน
ประเภทต่างๆ สืบเนื่องต่อกันมานานกว่าสิบปี จวบจนกระทั่งถึงวันนี้ 

ดังนั้นทุกผลงานที่ได้รับรางวัล จึงสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลเอาใจใส่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่างแท้จริง และท�าให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
เป็นไปอย่างยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้าใจและรู้คุณค่า โดยมีฐานคิดมาจาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ซึ่งเป็นหลักคิดที่ทั่วโลกยกย่องและโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาต ิหรอื UNDP ได้น้อมถวายรางวลัความส�าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนุษย์แด่พระองค์ 
เมื่อครั้งปี 2549  

จากการที่ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้ก่อเกิดและเติบโตอย่างต่อเน่ืองภายใต้ “การครองแผ่นดิน 
โดยธรรม” ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 9 ท่ีปวงชนชาวไทยรักและเทิดทูนนี่เอง มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน  
และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จึงถือเป็นมงคลสูงค่ายิ่งที่ได้มีโอกาสสืบสานพระราชปณิธาน 
ของพระองค์

และด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณหาทีส่ดุมไิด้ มลูนธิพิลังทีย่ัง่ยนื และ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
จะขอสนับสนุนการด�าเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของสถาบันลูกโลกสีเขียว
อย่างต่อเน่ือง และขอตั้งปณิธานสานใจร่วมกับคนไทยทั้งชาติ ต้ังจิตอธิษฐานเพื่อท�าความดี และ 
จะด�ารงตนเป็นเมลด็พนัธุข์องพ่อ เดนิ “ตามรอยพ่อ” ทกุประการ แม้จะเหนือ่ยยากสกัเพยีงใดกต็าม 
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ผลการด�าเนินงานการประกวด
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2558-2559) 



ด้วยความตระหนักในพระคุณและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีบุคคล
และกลุ่มบุคคลจ�านวนไม่น้อยที่พยายามจะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น บางคนใช้ชีวิตเข้าแลก 
บางชุมชนใช้เวลากว่าชั่วอายุเพื่อรักษาสมบัติธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้ใช้สืบไป 
ความดีนี้สมควรได้รับการยกย่องและร่วมเป็นก�าลังใจ

“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” โครงการต่อเนือ่งจากโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
1 ล้านไร่ของ ปตท. จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นในปี 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด ้วยความร ่วมมือของผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ในสาขาต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน  
สื่อมวลชน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน เป็นก�าลังใจ ยกย่อง และเผยแพร่ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล 
เหล่านี้ให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นเย่ียงอย่างของการประกอบส่ิงที่ดีงาม
ในสังคมไทย เป็นแบบอย่างในการน�าไปประยุกต์ใช้แม้จะต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม 
หรอืต่างสภาพนเิวศ อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุน้ให้เกดิการสร้างผลงาน สร้างเครอืข่าย 
แห่งการอนุรักษ์ฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว โครงการฯ จงึได้จดัให้มกีารมอบ “รางวัลลูกโลก 
สีเขียว” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน 
งานเขียน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ธรรมชาติ  
ดนิ น�า้ ป่า ทีเ่ด่นชดัและเป็นทีป่ระจกัษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนท่ัวไป  
และในปี 2548 ได้เพิม่ “รางวัลสปิปนนท์ เกตทุตั รางวลัแห่งความยัง่ยนื” เพ่ือเป็น 
อนุสรณ์และระลึกถึงการจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู ้ร ่วมก่อตั้ง  
“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการให้ก�าลังใจแก่ผลงานชมุชน 
ทีเ่คยได้รบั “รางวัลลกูโลกสเีขียว” มาแล้ว 5 ปีขึน้ไป และยงัคงอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง มิรู้เหน็ดเหน่ือยและทวีข้ึนกว่าเดิม อีกท้ังมีนวัตกรรม 
ในการด�าเนินงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะกับกาลเวลา
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การพิจารณาทุกประเภทผลงาน จะผ่านกระบวนการเป็นล�าดับขั้น จากคณะกรรมการภาค คณะ
กรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตัดสิน โดยคณะกรรมการใช้ฉันทามติในการพิจารณาผลงาน

ในทศวรรษทีส่อง “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ก้าวสูก่ารเป็น “สถาบนัลูกโลกสีเขยีว” เพือ่แสดงเจตนารมณ์
อันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์การด�าเนินงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า ระบบนิเวศ  
ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยมีภารกิจหลัก 3 ประการคือ

1.  รางวัลลูกโลกสีเขียว : มีมาตรฐาน โปร่งใส น่าเชื่อถือ เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2.  การพัฒนาองค์ความรู้และจรรโลงวัฒนธรรม : เกิดการบูรณาการความรู้และวัฒนธรรมในพื้นที่ 
และวทิยาการสมยัใหม่ทีเ่ข้าใจได้โดยง่าย น�าไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิการตัง้รบั ปรบัตวัได้ทนัเหตกุารณ์ 
สร้างคุณค่าต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

3.  การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย : มีพลังจิตอาสา ปัญญา ความรู้ และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทชุมชน
2. ประเภทบุคคล
3. ประเภทกลุ่มเยาวชน
4. รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน
5. ประเภทงานเขียน
6. ประเภทความเรียงเยาวชน
7. ประเภทสื่อมวลชน

รูปแบบการประกวด มีทั้งการรับสมัคร และสรรหาโดยคณะกรรมการ ยกเว้นผลงาน “รางวัล 
สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ท่ีใช้วิธีคัดสรรโดยคณะกรรมการภาค ด้วยการลงพื้นที่
เยี่ยมเยียน “ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 5 ปีขึ้นไปเพื่อน�าเข้าสู่การพิจารณา
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คุณสมบัติผลงานที่ส่งประกวด 
ประเภทชุมชน
• เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�า้ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
• เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความส�าคัญต่อการ 

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียง
• ในกรณีท่ีเป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น�้า ป่า อาทิ การอนุรักษ์ลุ่มน�้า เป็นต้น
• ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง ต้องด�าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในเมอืง อาท ิการดูแลรกัษาระบบนเิวศเมือง การสร้างพืน้ทีสี่เขยีวในเมอืง การรกัษาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในเมือง การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน�้า อากาศ ขยะ การจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน รวมไปถงึกิจกรรมการเสรมิสร้างจติส�านกึ การสร้างประชาสงัคมด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตวิถีพอเพียง

• ผลงานในทุกกรณีสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติต่อไปได้



ประเภทบุคคล 
• เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานหรือผลักดันให้เกิด

ผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น�้า ป่า ที่
สมัพนัธ์กบัชีวติผูค้น ครอบคลมุมติขิองการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ
และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน อย่างน้อย 5 ปี 

• ผลงานอนุรักษ์ต้องเป็นผลงานที่เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่น มีเจตนาดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
และเป็นผู้มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง 

• สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้ และน�ามาปฏิบัติต่อไปได้

หมายเหตุ : ประเภทบุคคล ผู้ส่งผลงานต้องไม่ใช่เจ้าของผลงาน

ประเภทกลุ่มเยาวชน 
• เป็นกลุ่มเยาวชนไทยท่ีอายุไม่เกิน 25 ปี หรือสถาบันการศึกษาที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีกิจกรรมสอดคล้องกับ
แนวทางปรัชญาความพอเพียงและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง

• ในกรณีที่ เป ็นกลุ ่มเยาวชนหรือสถานศึกษาในเมือง ต้องด�าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง อาทิ การดูแลรักษาระบบนิเวศเมือง การสร้างพื้นที่ 
สเีขยีวในเมือง การรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ การจดัการปัญหาภาวะมลพษิด้านน�า้ อากาศ  
ขยะ การจดัการและอนรุกัษ์พลงังาน รวมไปถึงกิจกรรมการเสรมิสร้างจติส�านกึ การสร้างประชาสงัคม 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตวิถีพอเพียง
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ประเภทงานเขียน 
• เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
• เป็นงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะถึงวันปิดรับสมัครผลงานนับตั้งแต่เดือน

มกราคม 2555 หรือเป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นใหม่ไม่จ�ากัดจ�านวนหน้า 
• มเีนือ้หาสาระเชงิสร้างสรรค์ด้านการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรดนิ น�า้ ป่า ครอบคลมุมติขิอง

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญา
ความพอเพียง 

• ในกรณีที่เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี ต้องน�าเสนอข้อเท็จจริงถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้
หากมีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงถึงบุคคลต้องสามารถตรวจสอบได้ 

• ในกรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงาน 
โดยส่งส�าเนาผลงานท่ีตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง 
ผลงานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้เพียง 1 ผลงาน และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มาก่อน 

ประเภทความเรียงเยาวชน 
• ผู ้ เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเอง ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต  

และสิ่งแวดล้อม” 
• เป็นงานเขียนที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น 

- มุมมองของผู้เขียน ที่แสดงถึงการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียน
- เขียนจากประสบการณ์จริง
- เขียนจากจินตนาการ
- เพิ่มคุณค่าทางจิตใจหรือจิตส�านึก
- เกิดกระบวนการเรียนรู้
- สร้างแรงบันดาลใจ
- เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม 
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• ผลงานมีความยาวดังนี้
- ผูเ้ขยีนอายไุม่เกนิ 15 ปี ผลงานต้องมคีวามยาวไม่ต�า่กว่า 

3 หน้ากระดาษ A4
- ผู้เขียนอายุ 16-25 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต�่ากว่า  

5 หน้ากระดาษ A4

ประเภทสื่อมวลชน
• เป็นสือ่มวลชนประเภทใดประเภทหนึง่ เช่น สือ่สิง่พมิพ์ ส่ือวทิยุ 

สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหน่วยงาน
• มีผลงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม น�าเสนอปัญหาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไข และ 
มุ่งเสริมสร้างจิตส�านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• มีผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

“รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 
• เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี 2542-2552 และ

ได้ด�าเนินงานอนุรักษ์ต่อเนื่องกันมาจนถึงปีประกวด เป็นระยะ
เวลาไม่ต�่ากว่า 5 ปี

• มนีวตักรรมในการด�าเนนิงาน อนัเป็นองค์ความรูใ้หม่ทีเ่หมาะสม
กับกาลเวลาและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ ครอบคลุม 3 มิติ 
คือ (1) ระบบนิเวศ แสดงถึงการด�ารงอยู่ของระบบนิเวศ ได้แก่ 
พืช สัตว์ น�้า ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การ 
บริหารจัดการแบบบรูณาการ ประกอบด้วยพลวตัของการท�างาน 
ด้านสิง่แวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธิภาพและคุม้ค่า  
มโีครงสร้างองค์กรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และมแีผนบรหิารจดัการ
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เชิงบูรณาการ (3) สังคมและชุมชน แสดงถึงความร่วมมือของ
ประชาสังคมและการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น

การประกวดฯ ครั้งที่ 17 เปิดรับผลงานตั้งแต่ปลายปี 2557  
มีผลงานจากการรับสมัครและสรรหาทั้งสิ้น 348 ผลงาน แบ่งเป็น
ประเภทชุมชน 110 ผลงาน ประเภทบุคคล 36 ผลงาน ประเภท
กลุ่มเยาวชน 32 ผลงาน ประเภทงานเขียน 53 ผลงาน ประเภท
ความเรียงเยาวชน 83 ผลงาน ประเภทสื่อมวลชน 3 ผลงาน และ
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัตฯ จ�านวน 31 ผลงาน  
คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ลงพ้ืนที่พิจารณาผลงาน 
ตลอดปี 2558 จนถึงกลางปี 2559 และคณะกรรมการตัดสิน 
พจิารณาให้มผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลัลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่17 จ�านวน 
45 ผลงาน ดังนี้

ประเภทชุมชน จ�านวน 7 รางวัล
1. ชุมชนบ้านสบลาน จ.เชียงใหม่
2. ชุมชนบ้านสาสบหก จ.ล�าปาง
3. ชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว จ.ร้อยเอ็ด
4. ชุมชนบ้านนาหว้า จ.อุบลราชธานี
5. ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” จ.หนองบัวล�าภู
6. ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง
7. ชุมชนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทบุคคล จ�านวน 3 รางวัล
1. นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ จ.น่าน
2. นายสถาน ตุ้มอ่อน จ.นครพนม
3. นายจาง ฟุ้งเฟื่อง จ.ชุมพร

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ประเภทกลุ่มเยาวชน จ�านวน 6 รางวัล
1. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่
2. กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) จ.เชียงราย
3. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด
4. กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5. กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน จ.ราชบุรี
6. กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้ จ.หนองคาย

“รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 
จ�านวน 4 รางวัล
1. ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี
2. กลุ ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 

จ.กาญจนบุรี
3. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี
4. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต

ประเภทงานเขียน จ�านวน 5 รางวัล
รางวัลดีเด่น 
• “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” โดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ (ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557)
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รางวัลชมเชย : 4 รางวัล 
• บทความเรื่อง สุขชนบท โดย คิ้วต�่า (อนุชิต ค�าน้อย)
• วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ลูกชาวนา  

โดย เชาวลิต ขันค�า 
• นวนิยายเรื่อง การกลับมาของนกนางนวล  

โดย วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล
• บทความเรื่อง “ปฏิญญาเมืองน่าน  

ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด” โดย ชุติมา ซุ้นเจริญ

ประเภทความเรียงเยาวชน จ�านวน 19 รางวัล
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี จ�านวน 7 รางวัล
รางวัลดีเด่น
• ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง

รางวัลชมเชย : 6 รางวัล 
1. ความสุขที่พอเพียง โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู
2. พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง
3. ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรได้มากกว่าหินเหล็กไฟ 

โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร
4. แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็กๆ 

ของฉัน โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล
5. โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์
6. ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน  

โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ประเภทอายุ 16-25 จ�านวน 12 รางวัล
รางวัลดีเด่น : 2 รางวัล 
1. ดอนถั่วงอก...บอกเรื่องเล่า โดย นายพิทักษ์ ล�าพูน
2. วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน  

โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย

รางวัลชมเชย : 10 รางวัล
1.  ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกุฏ
2.  เพียงคิดถึง โดย น.ส.ชนัญชิดา ปวนตา
3.  ผู้ให้ที่ “แท้จริง” โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์
4.  มรสุมเข้า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
5.  มานิ วิถีของผู้แบ่งปันในป่าใหญ่ โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด
6.  รวงข้าวสร้างชีวี โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม
7.  วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี
8. สวนสนุกธรรมชาติ โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ
9. สายใยผูกพัน ดิน น�้า ป่า เจ้าพ่อประตูผาและวิถีชีวิต  

โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
10. หมู่บ้านปลายคลอง โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมย์

ประเภทสื่อมวลชน จ�านวน 1 รางวัล
• รายการ “สามัญชนคนไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ์

ไทยพีบีเอส 

รางวัลประกอบด้วยโล ่รางวัลจากนายอานันท์ ป ันยารชุน  
ประธานกรรมการสถาบนัลกูโลกสเีขียว และประธานกรรมการตดัสิน  
ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น 
ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ปตท. 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
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เงนิรางวลัส�าหรบัผลงานทีไ่ด้รบัรางวัลลูกโลกสีเขยีว ครัง้ที ่17  
มีดังนี้ : ประเภทชุมชน 7 รางวัลๆ ละ 250,000 บาท ๐ 
ประเภทบุคคล 3 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ๐ ประเภท 
กลุ ่มเยาวชน 6 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ๐ “รางวัล 
สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 4 รางวัลๆ ละ 
100,000 บาท ๐ ประเภทงานเขียน รางวัลดีเด่น 50,000 
บาท รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท ๐ ประเภท
ความเรยีงเยาวชน อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัดเีด่น 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย 6 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท / อายุ 16-25 ปี  
รางวัลดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รางวัลชมเชย  
10 รางวลัๆ ละ 5,000 บาท ๐ ประเภทส่ือมวลชน รางวัลดเีด่น  
100,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,090,000 บาท  
โดยผู้รับรางวัลจะได้รับรางวัลเต็มจ�านวน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ประธาน
นายอานันท์ ปันยารชุน

รองประธาน
นายมีชัย วีระไวทยะ (นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)

กรรมการ
ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน�้าแม่โขง)
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน)
นายนิวัติ กองเพียร (ผู้จัดการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก)
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  (บรรณาธิการอ�านวยการใหญ่  

บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน))
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป (เลขาธิการส�านักงานสุขภาพแห่งชาติ)
ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ (ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์รีคอฟ เพื่อคนเพื่อป่า)
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว  (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,  

ประธานบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร,  
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ ส�านักงานราชบัณฑิตยสถาน)

อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และคณะกรรมการตัดสิน
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ประธาน
นายชนินทร์ ชมะโชติ  (ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ดอคควิเมเนยี จ�ากดั) 

รองประธาน
ดร.โกมล แพรกทอง (อุปนายกสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน)
ผศ.รุจน์ โกมลบุตร  (อาจารย์ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กรรมการ
ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์  (ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ประจ�าประเทศไทย (IUCN))
ผศ.นุกูล รัตนดากุล (นายกสมาคมลุ่มน�้าสายบุรี)
รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร (นายกสมาคมภาษาและหนังสือในพระบรมราชูปถัมภ์)
นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ (บรรณาธิการเวปไซต์ Thepaperless.co 
 ศิลปะ วรรณกรรม ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม)
นายทินกร สิทธิวงศ์ (อดีตผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้)
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ (ประธานมูลนิธิหยาดฝน)
นายประเสริฐ สลิลอ�าไพ  (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน))
นายเล็ก กุดวงค์แก้ว (ผู้น�าความคิด จังหวัดสกลนคร)
นายวิลาส เตโช (รองผู้อ�านวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV)
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ (กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน)
นายสุรพล ดวงแข (รองประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)
นางสันติวิภา พานิชกุล (เลขาธิการมูลนิธินภามิตร สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย)
ดร.เอนก นาคะบุตร (ประธานหลกัสตูรปรญิญาตรีผูป้ระกอบการทางสงัคม สถาบนัอาศรมศิลป์)
นายอุดม วิเศษสาธร (อดีตผู้อ�านวยการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท.)
นางสมหญิง มานะจิคต์  (อดีตผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว)  

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคัดเลือก
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พืน้ทีร่บัผดิชอบ 10 จงัหวดั : เชยีงใหม่ เชยีงราย น่าน ตาก พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู อตุรดติถ์

น.ส.กุล ปัญญาวงค์ (ประธานโครงการชุมชนต้นน�้าน่าน)
นายคณิต ธนูธรรมเจริญ  (เลขานุการสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)
นายจรูญ ค�าปันนา (นายกสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดล�าพูน 
 และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน)
นายนิคม พุทธา (ผู้อ�านวยการโครงการจัดการลุ่มแม่น�้าปิงตอนบน)
นายเตชภัฒน์ มะโนวงศ์ (เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มน�้าอิง)
นายปรีชา ศิริ (ผู้น�าชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย)
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ (ทีป่รึกษาเครือข่ายองค์กรชมุชนจดัการทรพัยากรลุม่น�า้จังหวดัแม่ฮ่องสอน)
นายไพโรจน์ พรจงมั่น  (ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน และนักอนุรักษ์ 

ท�างานกับชาวไทยภูเขา)
นายไกรรุจ นามวงศ์ (นักวิชาการอิสระ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)
นายมงคล ธิอุด (เลขานุการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ระวาน จ.ตาก)
นายมงคล พนมมิตร (นักพัฒนาอาวุโส)
น.ส.ระวิวรรณ กันไชยสัก (ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล�าพูน)
นายสถาพร สมศักดิ์  (ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน)
นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา  (ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง-ล้านนา)
นายสมโรจน์ ส�าราญชลารัตน์  (นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จ.แพร่ และผู้ประสานงานเครือข่าย 

องค์กรชุมชน จ.แพร่ กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งชาติ)
พระครูสุจิณนันทกิจ   (เจ้าอาวาสวดัโป่งค�า และประธานมลูนธิส่ิงเสริมการเรยีนรูช้มุชนวดัโป่งค�า)
นายสุมัย หมายหมั้น (นายกสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ.ล�าปาง 
 และอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน (ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาทรพัยากรและเกษตรยัง่ยนืแม่ทา จ.เชยีงใหม่)

คณะกรรมการภาค : ภาคเหนือ

036



พื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด : กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี 
ตราด ปทุมธานี ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง

นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง (ผู้อ�านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 
 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง)
นายน�้าค้าง มั่นศรีจันทร์ (กรรมการมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม)
นายธนภพ เกียรติฉวีพรรณ (ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา)
นายธีระ วัชรปราณี (ผู้จัดการส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส.)
นายธวัช เกียรติเสรี  (นักวิชาการเผยแพร่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16 

จ.สระแก้ว)
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร (ผู้อ�านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ)
น.ส.พรภิรมย์ ดิศกัมพล (กรรมการมูลนิธิสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน)
น.ส.บุบผาทิพย์ แช่มนิล (ผู้น�ากลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง)
นางบุญปลูก เนินกลาง (ข้าราชการครูบ�านาญ)
นายปิยะ พวงส�าลี  (ผู้ประสานงานฝ่ายประเมินบูรณาการสุขภาวะต�าบลของ สสส. 

จ.นครปฐม)
นายเลี่ยม บุตรจันทา (ผู้น�าชุมชนบ้านนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา)
นางสายชล พวงพิกุล (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท)
นายสุพัฒน์ ธนพิงค์พงษ์ (ประธานเครือข่ายรัฐ ชุมชน คนแปดริ้ว)
นายอ�าพร แพทย์ศาสตร์ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด)

คณะกรรมการภาค : ภาคกลาง-ตะวันออก

037 รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)



พื้นที่รับผิดชอบ 16 จังหวัด : กาญจนบุรี ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี 
พิจิตร พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี

นายกานดิษฎ์ สิงหากัน  (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ ส�านักโครงการพระราชด�าริ 
และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้)

ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ  (อาจารย์ประจ�าภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

นายชาญชัย งามเจริญ (อดีตผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี))
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข�า (ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม)
นางทิวาพร ศรีวรกุล (ผู้อ�านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี)
นายถนอม ช่วยงาน (นายกสมาคมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรและส่ิงแวดล้อม จ. นครสวรรค์)
นายบรรพต ศิรินนท์ (ผู้ประสานงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 สถาบันพัฒนาลุ่มน�้า จ. นครสวรรค์)
นายบ�ารุง คูหา (อดีตผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้)
นายบุญมี สรรพคุณ  (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ 

และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
น.ส.ปานเนตร สขุสว่าง (ผูป้ระสานงานภายนอก ชมรมส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าคเหนอืตอนล่าง จ. สโุขทยั)
นายพิสาร หมื่นไกร  (ผู้ประสานงานภายนอก ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง  

จ. เพชรบูรณ์)
น.ส.วษิา ช่างประดษิฐ์นภา (ผู้ประสานงานเครือข่ายอนรุกัษ์ธรรมชาตเิทอืกเขาตะนาวศร ีภาคตะวนัตก)
นายสาคร สงมา  (ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  

มูลนิธิคนเพียงไพร (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก)
น.ส.สุนทรี พลอยรุ่งโรจน์  (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 

(เพชรบูรณ์))
น.ส.สุธิดา แสงเพชร  (ผู้ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาและประชาสังคม 

จังหวัดเพชรบุรี-ภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี)

คณะกรรมการภาค : ภาคกลาง-ตะวันตก

038



พืน้ทีร่บัผดิชอบ 20 จงัหวดั : กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูม ินครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บรีุรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร ร้อยเอด็ เลย สกลนคร สรุนิทร์ ศรสีะเกษ หนองคาย หนองบัวล�าภ ูอดุรธานี อบุลราชธาน ีอ�านาจเจรญิ

นายคู่ แขมภูเขียว (ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 7 ประจ�าจังหวัดชัยภูมิ) 
นายจรสั เตม็เมธาวทิยาเลิศ (นักวชิาการป่าไม้ช�านาญการ ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่6 (อดุรธาน)ี)
นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ (ข้าราชการบ�านาญ คณะกรรมการป่าชุมชนโนนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ)
นายจุมพล ช่างอนิทร์ (นักวชิาการป่าไม้ปฏิบตักิาร ส�านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่6 สาขานครพนม)
นายนีณวัฒน์ เคนโยธา (คณะท�างานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคอีสานตอนกลาง)
นางนุชน้อย นารถเหนือ (ข้าราชการบ�านาญ)
นายณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์  (อดีตผู้อ�านวยการ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสุรินทร์)
นายธงสิน ธนกัญญา (ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ด)
นายธีระ โค้วประสิทธิ์  (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 

(นครราชสีมา))
นายบุญเรือง ยางเครือ (ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ จ.มหาสารคาม)
นางประมวล มาลัย (ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์)
นายพีรชัย วงษ์เลิศ (อาจารย์โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีษะเกษ)
นางโพสพ โพธิ์บุบผา (ที่ปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดร้อยเอ็ด)
นายมนูญ นาจาน (ประธานเครือข่ายทรัพยากรจังหวัดอ�านาจเจริญ)
นางมัสยา ค�าแหง (เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต)
น.ส.มณีรัตน์ อุดม (อาจารย์โรงเรียนบ้านเกิ้ง จ.ขอนแก่น)
น.ส.รุจีรัตน์ แก้วค�าแสน (อาจารย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร)
นายวิทยา ภูมิพันธ์ (นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา))
นายวิสูตร อยู่คง (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี)
นายสมคิด ไชยวงศ์ (ข้าราชการบ�านาญ)
ผศ.สมชาย นิลอาธิ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
นายอาทิตย์ พนาศูนย์ (ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม)

คณะกรรมการภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

039 รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)



พื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด : กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ตรัง  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  
ภูเก็ต  ยะลา ระนอง  สงขลา  สุราษฎร์ธานี  สตูล

นายเกียรติศักดิ์ ลีสง่า (เกษตรกร (จ.ชุมพร))
จ.ส.อ.กฤษดา เอกวานิช (ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 (จ.ระนอง))
นายชัยณรงค์ คงเกื้อ (เลขาธิการสมาคมคนรักษ์ถิ่น (จ.นครศรีธรรมราช))
นางแช่ม ฮั้นเย็ก (กรรมการป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ (จ.ตรัง))
นายนครินทร์ อาสะไวย์ (นักพัฒนาอิสระ (จ.สุราษฎร์ธานี)) 
นางนพวรรณ เสวตานนท์ (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา))
นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ (ครูช�านาญการพิเศษโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช 
 และกรรมการสมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง)
นายทรงพล ชื่นอารมณ์ (ข้าราชการบ�านาญ (จ.สุราษฎร์ธานี))
นายพงศา ชูแนม (ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ (จ.ชุมพร)) 
นายพีระชัย สุขเกื้อ (หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) (จ.ตรัง))
นายปิติพงศ์ คิดการเหมาะ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม (จ.สุราษฎ์ธานี))
นางยุพิน ตัณฑวณิช (นักจัดการชุมชนพังงา (จ.พังงา))
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล (อาจารย์ประจ�าสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จ.สงขลา)) 
น.ส.ลม้าย มานะการ (ผู้ประสานงานโครงการพื้นที่ชุ่มน�้า (จ.ปัตตานี))
นายสมนึก พรรณศักดิ์ (ตัวแทนเครือข่ายชีวิตสาธารณะ (จ.พัทลุง))
นายเสรี จุ้ยพริก (นักพัฒนาอิสระ (จ.สตูล))
นายสุนทร โต๊ะด�า  (หัวหน้าโครงการส�ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ 

(จ.นราธิวาส))
นายอาแซ อีบูหะมะ (กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ (จ.ยะลา))

คณะกรรมการภาค : ภาคใต้
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นางสมหญิง มานะจิตต์ อดีตผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว (กรรมการคัดเลือก) 
นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
น.ส.ฤทัยรัตน์ สังข์เครืออยู่ เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย ผู้ประสานงานภาค ภาคเหนือ
น.ส.ณฤมล อักษรณรงค์  เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย ประสานงานภาค  

ภาคกลาง-ตะวันออก
น.ส.อุทิศา นามวิจิตร  เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย ประสานงานภาค  

ภาคกลาง-ตะวันตก
น.ส.อรวรรณ บุญทัน  เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย ผู้ประสานงานภาค  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น.ส.วันเพ็ญ เพชรคง เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย ผู้ประสานงานภาค ภาคใต้
น.ส.นาถชิดา ชื่นกิจรัศมีวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย
น.ส.พรรณิสา บัวรา เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย
น.ส.นัฎวรรณ สาลี เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย
นายจิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย
น.ส.จิตตปภัสสร์ บัตรประโคน เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่าย

ฝ่ายเลขานุการการประกวดฯ
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ประเภทชุมชน
ชุมชนบ้านสบลาน จ.เชียงใหม่
โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข ณ บ้านสบลาน

ชุมชนบ้านสาสบหก จ.ล�าปาง
ฮอมผญ๋าสาสบหก สถานีปลูกคิด ปันสุข ที่บ้านสาสบหก

ชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว จ.ร้อยเอ็ด
“พะยูง...ยังไม่ตาย” ความมหัศจรรย์พลังชุมชนบ้านหนองบั่ว

ชุมชนบ้านนาหว้า จ.อุบลราชธานี
ชุมชนบ้านนาหว้า ฟื้นป่าและน�้า สืบสานวัฒนธรรม

ชมุชนอนรุกัษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” จ.หนองบวัล�าภู
เพื่องานอนุรักษ์และสรรค์สร้างสังคมเป็นสุข

ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง
แบบอย่างการท�างานอย่างสมานฉันท์

ชุมชนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช
อยู่อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนในภาวะโลกร้อน

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17  (พ.ศ. 2558-2559)
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โอมื่อโชเปอ
อยู่ดีมีสุข ณ บ้านสบลาน

ชุมชนปกาเกอญอส่วนใหญ่ มักเป็นที่ยอมรับในเรื่องการด�ารงชีวิตอย่างกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ เรามักพบนวัตกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกับป่า ที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญา
ดั้งเดิมกับความรู้ใหม่ๆ ที่ชาวปกาเกอญอเปิดรับและประยุกต์ใช้

บ้านสบลานเป็นหมู่บ้านปกาเกอญอท่ีเป็นต้นแบบในเรื่องนี้อีกแห่งหนึ่ง ผู้น�าบ้านสบลาน 
ใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การจดัการความรู ้การสร้างเครอืข่ายเพือ่เสรมิพลงัตนเอง และการพฒันาคนรุน่ใหม่ให้เป็น
นักคิดเพื่อให้พร้อมตั้งรับปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
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บรรพชนของชาวบ้านสบลานลงหลกัปักฐานทีน่ี่มานานกว่าร้อยปี ก่อนบรเิวณนีจ้ะได้รบัการประกาศ
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง และในไม่ช้าน้ี ก็จะได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ขุนขาน ซึ่งเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาของปกาเกอญอ 
นบัเป็นจดุเด่นแรกท่ียืนยนัว่าคนอยูก่บัป่าได้อย่างสอดคล้องกบัธรรมชาต ิและยงัช่วยรกัษาความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ อาท ิการเกบ็ป่าสะดอื การสบืสานพธิกีรรมท่ีเคารพธรรมชาต ิเช่น ข้อห้ามในการเลือกพืน้ที ่
ท�ากนิทีม่นี�า้ขงัเพราะเป็นการลบหลูผ่นี�า้ ห้ามเลอืกพ้ืนทีก่ิว่ดอยเพราะเชือ่ว่าเป็นทางเดนิของผ ีเป็นต้น 
และคงกรรมสทิธิห์น้าหมูโ่ดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 7 แปลงของไร่หมนุเวยีน เพือ่ท�าไร่หมนุเวยีน กนิพืน้ที่
กว่าพันไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ 10 ของป่าอนรุกัษ์ทีม่กีว่าหมืน่ไร่ การตดัไม้ทีเ่หลอืตอไม้ไว้ทกุแปลง เพือ่ให้ 
ไม้เติบโตขึ้นระหว่างที่ทิ้งไว้เป็น “ไร่เหล่า” (ไร่ที่รอพักฟื้นในช่วงเวลา 7 ปีของการหมุนเวียน) ท�าให้
ดินฟื้นตัว การปล่อยฝูงควายจ�านวนหลายร้อยตัวไปเลี้ยงในทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ปุ๋ยในดิน 

จดุเด่นทีส่อง คอืการใช้ประสบการณ์การต่อสูใ้นอดตีมาสร้างภมูคิุม้กนั ทัง้ประสบการณ์จากผลกระทบ 
จากการสมัปทานถงึ 2 ยคุ นโยบายย้ายคนออกจากป่า และโครงการสร้างเขือ่นแม่ขาน ซึง่นโยบายหลงันี ้
เป็นตวักระตุน้ให้ชมุชนรวมตวักบัชมุชนใกล้เคยีง ก่อตัง้เป็นเครอืข่ายลุม่น�า้ขานเพือ่เคลือ่นไหวร่วมกบั 
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ในเรื่องหลักคือ พรบ.ป่าชุมชน และต่อมาร่วมกับเครือข่าย 
ประชาชนลุม่น�า้ภาคเหนอื (คปน.) เมือ่มกีารฟ้ืนโครงการเขือ่นแม่ขาน เครอืข่ายได้ร่วมกนัเสนอแนวทาง 
การจัดการน�้าแบบบูรณาการ และการจัดท�าโฉนดชุมชนเพื่อแสดงสิทธิการรักษาป่าและที่ท�ากิน  
ตลอดจนน�าประสบการณ์การเคลือ่นไหวกบัภาคกีลบัมาตัง้กลไกการบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากร 
ธรรมชาติของชุมชน

จุดเด่นที่สามคือ การสร้างคนรุ่นใหม่ ด้วยการจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียน 
รุ่งอรุณ ในชื่อศูนย์การศึกษา “โจ๊ะมาโลลือหล่า” (โรงเรียนแห่งวิถีชีวิต) โดยผู้น�าชุมชน (พะตี่ตาแยะ) 
ทีม่วีสิยัทัศน์ เลง็เหน็ว่าถ้าเดก็ๆ เรยีนในระบบการศกึษาทีม่อียู ่“ป่าไม่รอดแน่” จงึต้องการสอนให้เดก็
รักท้องถิ่น ปรัชญาโจ๊ะมาโลลือหล่า คือการใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง ให้เด็กวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
แนวทางของโรงเรยีนรุง่อรณุ เป็นการพฒันาคนรุน่ใหม่ให้มภีมูคิุม้กนั และมศีกัยภาพในการรบัมอืกบั
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ย้อนหลังไปราว 200 ปี บริเวณบ้านสบลานเคยเป็นถิ่นอาศัยของชาวละว้าจากหลักฐานที่พบในซาก 
วดัเก่า สนันษิฐานว่าชาวละว้าเป็นคนกลุม่แรกทีพ่ากนัย้ายหนโีรคระบาดมาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณนี ้ต่อมา
ราว พ.ศ. 2400 ครอบครวัปกาเกอญอจากบ้านห้วยหยวก ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ จงึย้ายเข้ามา 

ปัจจุบันบ้านสบลานเป็น 1 ใน 5 หย่อมบ้านของชุมชนแม่ลานค�า หมู่ที่ 6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่ (5 หย่อมบ้านประกอบด้วย หย่อมบ้านแม่ลานค�า สบลาน ห้วยเฮียะ ห้วยหญ้าไทร และ
บ้านใหม่) พื้นที่ทั้งหมดนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง

แม้จะอยูห่่างจากเทศบาลต�าบลสะเมงิใต้เพยีง 14 กโิลเมตร แต่บ้านสบลานกเ็ป็นชมุชนทีไ่ฟฟ้าเข้าไม่ถึง  
แสงสว่างจงึมาจากการใช้แผงพลงังานแสงอาทติย์ น�า้กใ็ช้ประปาภเูขา ถนนเป็นลูกรงัสลบัคอนกรตีบางช่วง  
ชาวบ้านใช้การเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ หากมีคนเจ็บป่วยก็รักษาด้วยสมุนไพรและการเป่ายา 
ยกเว้นอาการหนักจึงน�าส่งไปโรงพยาบาลสะเมิง

บ้านสบลานมปีระชากร 28 ครวัเรอืน จ�านวน 106 คน ทัง้หมดเป็นคนไทยเชือ้สายปกาเกอญอ นบัถอื
ศาสนาพุทธ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของล�าห้วยน้อยใหญ่กว่า 20 สาย ทุกสาย
ไหลมารวมเป็นแม่น�้า 3 สาย คือ แม่น�้าแม่ลานเงิน แม่ลานค�า และแม่ลานหลวง จากนั้นทั้งสามสาย 
จึงไหลมารวมกันเป็นน�้าแม่ขาน แล้วไหลลงสู่แม่น�้าปิง

บ้านสบลานตั้งอยู ่กลางหุบเขา 
ประชากรท้ังหมดเป็นคนไทยเชื้อ
สายปกาเกอญอ
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ในหมู่บ้านมีล�าน�้าสองสายไหลผ่าน คือ แม่ลานหลวงกับแม่ลานค�า จึงเป็นท่ีมาของช่ือบ้านสบลาน 
จากการที่แม่น�้าทั้งสองสายไหลมา “สบ” หรือบรรจบกัน

เหนือหมู่บ้านขึ้นไปเป็นที่ตั้งของศูนย์โจ๊ะมาโลลือหล่า ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าหมู่บ้าน ถัดจากหมู่บ้าน
ออกไปเป็นนาขั้นบันได และรอบๆ เป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่มีอยู่ 7 แปลง มีป่าใช้สอย ป่าสะดือ และ
ออกไปอีกก็เป็นป่าอนุรักษ์ 

ชาวบ้านสบลานยังชีพด้วยการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม มีทั้งการท�านาขั้นบันได การท�าข้าวไร่และ 
พืชผักผสมผสานในรูปแบบของไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นแปลงรวมผืนใหญ่ ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนเดียว  
มรีะยะเวลาหมนุ 7 ปี ไร่หมนุเวยีนและนาข้ันบนัไดกัน้ระหว่างทีอ่ยูอ่าศยักบัพืน้ทีป่่าใช้สอยทีช่าวบ้าน 
กันไว้ใช้ประโยชน์ รวมท้ังการรักษา “เดปอทู่1” หรือป่าสะดือ เพื่อรักษาขวัญของขุมชนและให้เป็น
ที่อยู่ของสัตว์ป่า

1  เดปอทู ่หรอืป่าสะดอื เป็นสญัลกัษณ์ของสายใยระหว่างคนกับป่า ชาวปกาเกอญอเชือ่ว่า เมือ่ทารกแรกเกดิ  
พ่อจะน�ารก หรือ “เด” ของเด็กใส่กระบอกไม้ไผ่ แล้วเอาไปผูกติดไว้กับไม้ใหญ่ ต้นไม้นี้เรียกว่า เดปอทู่  
พ่อจะเลือกต้นไม้ที่สมบูรณ์ในป่า และคอยดูแลรักษาเพื่อให้ขวัญของเด็กอยู่กับต้นไม้นั้น หากมีคนไปตัด 
ไม้ต้นนั้นจะถูกปรับ ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของรก ทั้งเชื่อว่าจะท�าให้เจ้าของรกเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะ
ขวัญหนีไป ไม่มีที่อยู่ ชุมชนท่ีรักษาเดปอทู่ท่ีอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ ก็เสมือนเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายของ
ผู้คนในชุมชนไว้ให้แข็งแรงเช่นเดียวกัน

ชาวบ้านสบลานยังชีพด้วยการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม นาขั้นบันได ข้าวไร่ พืชผักผสมผสาน
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ระบบไร่หมุนเวียน
แม้ค�าว่า “ไร่หมุนเวียน” จะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น แต่ความเข้าใจในความหมายก็นับว่าอยู่ใน
วงจ�ากัด ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องสื่อความหมายแท้จริงของไร่หมุนเวียนอยู่เมื่อมีโอกาส

นอกจากนาขั้นบันไดซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบนาด�าที่ต้องอาศัยน�้ามากแล้ว ชาวบ้านสบลานยังมีการ
ปลูกข้าวไร่ พืชผักท้องถิ่นในระบบไร่หมุนเวียน โดยมีพื้นที่ส่วนกลางท่ีแบ่งสัดส่วนกันใช้ประโยชน์ 
ร่วมกนัทัง้หมูบ้่าน ระยะเวลาหมนุเวยีนประมาณ 7-10 ปี เป็นการพกัดนิและสะสมธาตุอาหาร เท่ากบั
ฟื้นระบบนิเวศไปในตัว เนื่องจากในไร่หมุนเวียนจะมีการปลูกทั้งข้าวไร่ พืชผักสวนครัว เครื่องเทศ 
สมนุไพร ตามวถิกีารกนิอยูข่องปกาเกอญอ ในช่วงทีท่ิง้ดนิไว้เป็น “ไร่เหล่า” หรอืไร่ทีป่ล่อยทิง้ไว้ 7 ปี  
เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียวก็จะฟื้น กลายเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของสัตว์เล็ก 
สัตว์น้อย ต้นไม้ที่ไม่เคยโค่นตอก็จะฟื้น รากยังท�าหน้าที่ยึดดิน และในระหว่างที่เป็นไร่เหล่า ชาวบ้าน
กจ็ะน�าววัควายมาเลีย้งเพือ่ปล่อยมลูไว้เป็นปุย๋ เมือ่ระยะเวลาหมนุเวยีนกลบัมาชนรอบ ชาวบ้านกจ็ะ 
รดิกิง่ต้นไม้เพือ่เปิดแสง ไถพรวนเตรยีมเพาะปลกู โดยท่ีดนิมอีนิทรย์ีวตัถพุอเพยีง ไม่ต้องลงทนุเรือ่งปุย๋ 

แผนภูมิการท�าไร่หมุนเวียนการปลูกข้าวนาด�า ในพื้นที่ลุ่ม
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ทรัพยากรป่า และน�้า  
ของชุมชนบ้านสบลาน

พื้นที่ไร่หมุนเวียนจะตกทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ หากต้องการท�าไร่หมุนเวียนในพื้นที่ใหม่จะต้องได้รับ
การยินยอมจากชุมชนและท�าตามกฎข้อห้ามในการเลือกพื้นที่ เช่น ห้ามเลือกพื้นที่ที่มีน�้าขังเพราะ
เชื่อว่าเป็นการลบหลู่ผีน�้า ห้ามเลือกพื้นท่ีก่ิวดอย เพราะเชื่อว่าเป็นทางเดินของผี เป็นที่อัปมงคล  
หากฝืนท�าจะได้ผลผลิตน้อย เป็นต้น ส่วนท่ีบ้านสบลาน ไม่มีการเลือกพื้นที่ใหม่ ยังคงใช้พื้นที ่
หมุนเวียน 7 แปลงเท่าเดิม 

ข้าวไร่มักจะให้ผลผลิตน้อย นาขั้นบันไดซึ่งเป็นนาด�าช่วยเติมผลผลิตให้มีข้าวพอกินทั้งปี ชาวบ้าน 
สบลานท�านาขัน้บนัไดรอบๆ หมูบ้่านและท�าเหมอืงฝายธรรมชาตด้ิวยการขดุร่องน�า้ลดัเลาะตามชายเขา  
ผันน�้าจากล�าห้วยเข้ามายังนาข้าว เม่ือถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชุมชนจะมีพิธีเลี้ยงผีฝายเพ่ือให้
น�้าท่าสมบูรณ์ 

แรงผลักดันที่ท�าให้ลุกขึ้นสู้
จากค�าบอกเล่าของพ่อแก่แม่เฒ่าครั้งที่ชาวปกาเกอญอกลุ่มแรกๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อกว่า 
150 ปีที่แล้ว ความเป็นอยู่ไม่มีปัจจัยจากภายนอกมากระทบ จนกระทั่ง ปี 2426 ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่ม
ของการจัดการป่าไม้ไทย มีการเปิดการสัมปทานป่าให้บริษัทต่างชาติ ไม้มีค่าโดยเฉพาะไม้สักถูกตัด 
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ล่องซงุไปตามล�าน�า้ขาน และต่อไปยงัแม่น�า้ในเส้นทางต่างๆ จนออกทะเลอ่าวไทย สูจ่ดุหมายปลายทาง 
ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อไม้สักใหญ่ร่อยหรอ ไม่คุ้มค่าการขนส่ง สัมปทานครั้งแรกก็ยุติ

ห้าสบิปีถดัมา ในปี 2484 กม็กีารเปิดสมัปทานป่าครัง้ทีส่องให้แก่บรษิทัในประเทศ เพือ่ตดัไม้กระยาเลย 
(หมายถงึไม้ชนดิอืน่ๆ นอกจากไม้สกั) สมัปทานครัง้นีก้นิเวลากว่า 30 ปี ส่งผลกระทบรนุแรงกว่าครัง้แรก 
จนในที่สุดรัฐบาลประกาศยุติสัมปทานในปี 2516 และประกาศพื้นที่สัมปทานให้เป็นเขตป่าสงวน 
แห่งชาติสะเมิง ส่งผลให้บ้านสบลานและหมู่บ้านทั้งหมดในบริเวณนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายป่าสงวน 

ต่อมา มีหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาปลูกป่าเสริมโดยเน้นพืชโตเร็ว เช่น กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส และ
ปลูกในพื้นที่ไร่เหล่าด้วย โดยยังไม่มีความเข้าใจเรื่องระบบไร่หมุนเวียน คิดว่าเป็นพื้นที่รกร้าง ท�าให้
พืน้ท�ากนิของชาวบ้านลดลง กระทบต่อปริมาณผลผลติ ในการปลกูป่าเสรมิยงัยงัมกีารตดัไม้ธรรมชาติ
ที่เป็นต้นเล็กๆ ออก ท�าให้สภาพป่าเปลี่ยนแปลง พืชอาหารท้องถิ่นที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ลดลง 

นี่คือจุดเปลี่ยนที่ท�าให้ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านการปลูกป่าเสริม จนสามารถยุติโครงการ

ปี 2535 กรมป่าไม้มนีโยบายเพิม่พืน้ทีป่่า โดยเตรยีมประกาศเขตอทุยานแห่งชาตขินุขาน ซ่ึงมีขอบเขต
ทบัซ้อนกบัพ้ืนทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากนิ (ซึง่อยูใ่นเขตป่าสงวนอยูแ่ล้ว) การอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่กีฎหมายลักหล่ัน 
กันสองฉบับท�าให้ชาวบ้านหนักใจ ในปี 2538 ผู้น�าชุมชนบ้านสบลานจึงเข้าร่วมกับชุมชนอื่นๆ  
ในบรเิวณลุม่น�า้ขาน เพือ่รวมตวักันก่อตัง้ “เครอืข่ายลุม่น�า้ขาน” และเข้าร่วมการท�างานกบัเครอืข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการ
พื้นที่ป่า และเป็นพลังส�าคัญในการร่วมเคลื่อนไหวผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน (ฉบับประชาชน) 
แม้ทุกวันนี้ ความพยายามผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าวจะยังไม่ผ่านรัฐสภา แต่การต่อสู้ของชุมชน
และการสร้างความเข้าใจต่อสังคมภายนอกอย่างต่อเน่ือง ก็ช่วยให้เกิดการยอมรับสิทธิชุมชนที่อยู ่
ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติในระดับหนึ่ง

หลงัจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในปี 2554 รัฐบาลได้ร่างแผนแม่บทในการบรหิารจดัการน�า้เป็นมูลค่า 
3.5 แสนล้านบาท รวมทั้งรื้อโครงการเขื่อนแม่ขาน ที่เคยถูกคัดค้านจนระงับไปเมื่อปี 2540 ออกมา 
ปัดฝุ่นใหม่ เครือข่ายลุ่มน�้าขานจึงเรียกประชุมเพ่ือทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ขาน อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอสันป่าตอง 
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พะตีต่าแยะ แกนน�าชุมชน การรวมกลุม่ชมุชนสร้างเครอืข่าย 
ร่วมกันดูแลรักษาป่าและน�้า

จังหวัดเชียงใหม่ (กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2538) ซ่ึงมีการระบุถึงผลกระทบต่อ 
ชมุชนในเขตและรอบเขตพืน้ทีเ่ขือ่นว่า ชุมชนบ้านสบลาน 
เป็นชุมชนหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบ แม้ท่ีตั้งชุมชนจะ
อยู่เหนือจุดก่อสร้างไปกว่า 20 กิโลเมตร แต่ก็อาจจะ
ได้รบัผลกระทบไม่ต่างกนั ปรมิาณน�า้ตามล�าน�า้เดมิจะ
เพิ่มสูงขึ้น เพราะไม่สามารถไหลออกได้ตามธรรมชาติ 
อาจก่อให้เกิดน�้าท่วม รายงานดังกล่าวยังระบุว่า น�้า 
อาจท่วมถงึบริเวณทีท่�ากนิของชาวบ้าน ท�าให้บ้านสบลาน 
มสีภาพเป็นเกาะ ส่งผลกระทบต่อวถีิชีวิต แหล่งอาหาร 
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

แกนน�าชมุชนบ้านสบลานเข้าร่วมเคลือ่นไหวกับเครอืข่าย 
ประชาชนลุ ่มน�้าภาคเหนือ (คปน.) ซึ่งเป ็นการ 
รวมกลุ่มของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายการ
จัดการทรัพยากรน�้า เพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย 
และเสนอแนวทางการจัดการน�้าแบบบูรณาการผ่าน 
พรบ.การจัดการทรัพยากรน�้า รวมถึงการจัดท�าโฉนด
ชุมชนเพื่อแสดงสิทธิในการรักษาพื้นที่ป่าและที่ท�ากิน
ดั้งเดิมของบรรพชน ก�าหนดระเบียบกติกาต่างๆ ขึ้น
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนและคนนอกชุมชน ยอมรับ
และปฏิบัติ รวมทั้งสานสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันดูแล
รักษาป่าและน�้า
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น�าประสบการณ์กลับมาใช้ในบ้าน
การท�างานร่วมกับเครือข่ายลุ่มน�้าขาน ตลอดจนการเคลื่อนงานร่วมกับ คกน. และ คปน. ท�าให้ผู้น�า
ชุมชนมีมุมมองกว้างขวาง ในปี 2538 จึงได้น�าประสบการณ์การท�างานกลับมาตั้งคณะกรรมการ 
จดัการทีด่นิและทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชน คณะกรรมการรุน่บุกเบกิเป็นแกนน�าชุมชนทีม่บีทบาทสูง  
ได้แก่ พะตี่ตาแยะ พะตี่แจ โหม่พะมื่อ พะตี่พายุปริ พะตี่แสง พะต่ีหล้า และพ่ออาณัติ ต่อมา  
มีคณะครูและนักเรียนของศูนย์โจ๊ะมาโลลือหล่า (โรงเรียนวิถีชีวิตชุมชนบ้านสบลาน) มาเสริมก�าลัง 
ในส่วนของการประสานงานทัง้ในระดบัพืน้ที ่ระดบัเครอืข่าย รวมถงึการจดัเตรยีมข้อมลูต่างๆ เพ่ือใช้ 
ในการเคลื่อนงานภายนอก

คณะกรรมการฯ มีการบริหารงานแบ่งเป็น 3 ระดับ 
• ระดับหย่อมบ้าน บริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้าในขอบเขตหย่อมบ้าน
• ระดับหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือร่วมกันจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้า 

ในขอบเขตหมูบ้่านแม่ลานค�า 5 หย่อมบ้าน (หย่อมบ้านแม่ลานค�า สบลาน ห้วยเฮยีะ ห้วยหญ้าไทร 
และบ้านใหม่)

• ระดับลุ่มน�้า ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจัดการทรัพยากรป่าต้นน�า้ร่วมกับ
เครือข่ายลุ่มน�้าภาคเหนือ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

คณะกรรมการทัง้สามระดบัมกีารประชมุแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามโอกาส และมกีจิกรรมร่วมกนั  
เช่น การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน 
เป็นรากฐาน กิจกรรมนิเวศภาวนา ไปศึกษาดูงาน บวชป่า สืบชะตาแม่น�้า ปลูกป่า ลาดตระเวนป่า 
การท�าแนวกันไฟ ซ่อมแซมฝายธรรมชาติ ฯลฯ

ในแต่ละระดับของการบริหารงาน จะมีคณะกรรมการที่กระจายบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับรองกฎระเบียบการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อม
2. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลขอบเขตแปลง ในแผนที่ 1:4000

052



หมายเหตุ :  ข้อ 1-7 มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน บทเฉพาะกาล คณะกรรมการ
จะปรับเปล่ียนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ได้ตามความเหมาะสมโดยผ่านมติประชาคม 
(ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3)

3. ตรวจสอบพิจารณา และอนุมัติพื้นท่ีท่ีต้องการขยายเพ่ิมเติม พื้นที่นอกขอบเขตแปลงในแผนที่ 
1:4000 รวมทั้งการเรียกประชุมประชาคมเพื่อขอมติ

4. พจิารณาตรวจสอบความถกูต้องของขอบเขตแปลงรวม ทัง้การเดนิส�ารวจแปลงกรณบีคุคลมีความ
ประสงค์ท�าไร่หมุนเวียนและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มการขอท�าไร่หมุนเวียนของ
ชุมชน

5. ไกล่เกลี่ยตัดสินกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน (ที่ท�ากิน ที่อยู่อาศัย)
6. พิจารณาตรวจสอบ ขออนุมัติการท�าไม้ กรณีคนในชุมชนมีความประสงค์ต้องการท�าไม้เพื่อสร้าง 

ซ่อมแซมบ้าน รวมทั้งที่สาธารณะและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม
7. ตดัสนิลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎระเบยีบการจดัการทีด่นิ การจดัการทรพัยากร (ดนิ น�า้ ป่า) ตามกฎระเบยีบ

ที่บัญญัติไว้
8. ก�าหนดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน
9. ก�าหนดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วมกันกับเครือข่าย

ส่วนกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงของชุมชน มี 3 ข้อหลักคือ 
1. กฎระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพยากรป่า (เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าใช้สอย) ที่มีการก�าหนดโทษ 

ผู้ฝ่าฝืนเข้าไปตัดไม้ บุกรุก และขยายท่ีท�ากินในป่าอนุรักษ์ รวมถึงก�าหนดให้ท�าแนวกันไฟ 
ก่อนเผาพื้นที่ท�ากิน และให้ถือว่าการดับไฟป่า ท�าแนวกันไฟ เป็นหน้าที่ของทุกคน 

2. กฎระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน�้าและสัตว์น�้า ระบุห้ามจับสัตว์น�้าทุกชนิดในเขต 
อนุรักษ์ การก�าหนดโทษผู้จับสัตว์น�้า

3. กฎระเบยีบว่าด้วยการจัดการทีด่นิโดยชมุชน โดยอาศยัอ�านาจตามความในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 
มาตรา 66-67 ว่าด้วยสิทธชิมุชน การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สรปุสาระส�าคญั 
และจุดแข็งของระเบียบนี้ โดยอาจถามผู้น�าชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้อง )

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)053



กิจกรรมอนุรักษ์
แม้วิถีปกติจะอยู่อย่างเก้ือกูลกับธรรมชาติมาเป็นร้อยปี แต่ถ้านับถึงการเคล่ือนงานในเชิงรุก ก็ต้อง 
เริ่มนับว่าปี 2535 เป็นปีแรกท่ีชาวบ้านสบลานเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมต่างๆ  
ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ที่ล�าดับเหตุการณ์ได้ดังนี้

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายลุ่มน�้าขาน โดยมีเป้าหมายท�าความเข้าใจกับคนภายนอกให้รับรู้ถึง 

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอญอในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันให้รัฐยอมรับวิธีการ 
ดูแลป่าของชุมชน โดยมีกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย อาทิ พิธีสืบชะตาแม่น�้าขาน

• ก�าหนดพื้นที่แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา และกฎระเบียบในการจับสัตว์น�้า เพื่อการดูแลรักษาแหล่งน�้า
และอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น�้า

• เรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
- พิธีเลี้ยงผีน�้า สืบชะตาน�้า ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ชาวบ้านจะท�าพิธี 

สืบชะตาน�้าบริเวณแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อเป็นการขอบคุณน�า้ และขอขมาที่บางครั้ง 
ทิ้งสิ่งสกปรกลงในแม่น�้า ก�าหนดระเบียบการใช้น�้า เพื่อมีน�้าดื่มน�้าใช้ที่สะอาด ช่วงนี้ถือเป็น 
เดือนผี จึงมีการท�าบุญให้ผีบ่าวผีสาวที่ตายนอกหมู่บ้าน และห้ามประกอบพิธีมงคล

- พิธีเลี้ยงผีฝายในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มีน�้าเพียงพอในการท�านา ต้นข้าวเจริญเติบโต 
- การต้อนควายไปเลี้ยงในนา เพื่อให้มูลควายเป็นปุ๋ยบ�ารุงดิน 

• ป้องกันปัญหาไฟป่า
- ท�าแนวกันไฟ โดยแต่ละหย่อมบ้านร่วมกันวางขอบเขตการท�าแนวกันไฟให้แต่ละพื้นที ่

มาเชื่อมต่อกัน ขอบเขตของชุมชนบ้านสบลาน ท�าแนวกันไฟเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร 



(ซ้าย) โซลาเซลล์ในชุมชม
(กลาง) การท�าแนวกนัไฟ เพือ่ป้องกนัไฟป่า
(ขวา) การเลี้ยงวัวในนา

- ลาดตระเวนตรวจไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและระวังคนภายนอกที่เข้ามา 
จุดไฟป่าล่าสัตว์ โดยเดินตรวจครั้งละ 2-3 คน สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง

• ก�าหนดเขตพ้ืนท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยอุปกรณ์ GPS เพื่อจับพิกัดแนวเขตป่า 
กิจกรรมนี้มีเด็กๆ และชาวบ้านมาช่วยกันเดินส�ารวจแนวเขตป่าชุมชน ท�าแนวเขตหมู่บ้าน 
เพื่อด�าเนินการเรื่องโฉนดชุมชน

กิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• บนัทกึเกบ็รวบรวมความรูภ้มิูปัญญาชมุชน อาท ิบททา (ล�าน�า) ไร่หมนุเวยีน พธิกีรรมตามความเชือ่ 

เป็นต้น โดยผู้อาวโุสให้ข้อมลู เยาวชนเป็นผูร้วบรวม และเรยีบเรียงโดยคณะครจูากมลูนิธโิรงเรยีน
รุ่งอรุณ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
• ปี 2555 ร่วมกจิกรรมกับองค์กรภายนอก เดนิขึน้ดอยสเุทพศกึษาธรรมชาติสิง่แวดล้อม และรณรงค์

เรื่องขยะ
• แยกขยะและการจัดการขยะในชุมชน โดยนักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
• ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและโรงเรียน
• ส่งตัวแทนออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่องการจัดการทรัพยากรป่ากับชุมชนที่บ้านแม่กองคา 

จ.แม่ฮ่องสอน (ชุมชน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 16)

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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โจ๊ะมาโลลือหล่า
พะตี่ตาแยะเป ็นผู ้น�าทางจิตวิญญาณที่ชุมชนให ้ความเคารพ  
ผูเ้ฒ่าตระหนกัดว่ีา การปล่อยลกูหลานไปเรยีนหนงัสอืตามกระแสหลกั 
อาจส่งผลเสียต่ออนาคตของชุมชนซึ่งอยู ่ในเขตป่าสงวน และ
การที่ เด็กๆ ในหมู ่บ ้านต้องเดินไปเรียนหนังสือท่ีบ ้านลานค�า  
ซึ่งอยู ่ห่างจากหมู่บ้าน 7-8 กิโลเมตร นอกจากอาจเกิดอันตราย
จากการเดินทางผ่านป่าแล้ว เด็กๆ อาจจะต้องพักอยู ่ที่โรงเรียน 
ความห่างไกลกันท�าให้เด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ และขาดการ
อบรมสั่งสอน นอกจากน้ี โรงเรียนในระบบยังจัดการเรียนวิชาสามัญ
ตามกระแสหลักของการศึกษา ไม่ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาเดิมของ
ชนเผ่า 

เมื่อพะตี่มีโอกาสได้รู ้จักกับครูของโรงเรียนรุ ่งอรุณ (น.ส.อรพินท์  
กุศลรุ ่งรัตน์ หรือครูนิด) ซึ่งก�าลังท�าการศึกษาเรื่องเยาวชนกับ 
การอนุรักษ์ จงึมีการหารอืและวางโครงการสร้างโรงเรียนในชุมชน หลังจาก 
ประสานงานกับมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ในปี 2553 โจ๊ะมาโลลือหล่า2 
หรือโรงเรียนวิถีชีวิตชุมชน จึงเกิดขึ้น 

2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2557 เข้ามาท�าการศึกษากระบวนการเรียนการสอน 
ที่เช่ือมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาปกาเกอญอของ “โจ๊ะมาโลลือหล่า” 
ที่บ้านสบลาน และจัดท�าเอกสารสรุปผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษา
วิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน�้า” กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นหนังสือแนวอินโฟกราฟฟิก
ที่ชื่อ “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” ผลงานนี้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท 
งานเขียน ในการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 นี้ด้วยเช่นกัน 
(รายละเอียดในรางวัลประเภทงานเขียน)
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โจ๊ะมาโลลือหล่าเปิดสอนระดับชั้น ป.1-ม.3 เน้นการสอนตามวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ภมูปัิญญาดัง้เดิม แต่ยงัเชือ่มโยงสาระการเรียนรูท้างวชิาการแบบ 
บูรณาการ เพื่อให้เด็กๆ สืบทอดภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และ 
เปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยการประเมินผลเทียบโอนในระดับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่าเป็นความชาญฉลาดของพะต่ีตาแยะที่มีโอกาส 
ได้ไปดแูนวทางการสอนของโรงเรยีนรุง่อรณุ ซ่ึงเน้นกระบวนการให้เด็กเรยีนรูจ้าก 
ธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งเหมาะกับบ้านสบลานที่อยากให้เด็ก 
รักถิ่นเกิด มีความรู้เท่าเทียมกับการสอนในระบบการศึกษาทั่วไป แต่ไม่ต้อง
ออกไปไกลบ้าน จึงชวนมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมาเปิดสอนที่นี่ และให้เด็กๆ  
ในชมุชนได้เรยีนรู้เรือ่งราวจากโลกภายนอก ขณะเดยีวกัน เดก็ๆ จากโรงเรยีน
รุ่งอรุณในกรุงเทพฯ ก็มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่

โจ๊ะมาโลลือหล่ามุ่งปลูกฝังจิตส�านึกให้รักความเป็นปกาเกอญอและชุมชน 
ให้แก่เดก็และเยาวชนปกาเกอญอ ทีจ่ะเตบิโตเป็นคนรุน่ใหม่และรบัช่วงทีจ่ะ
ดูแลทรัพยากรป่าและน�้า อันเป็นทรัพยากรส�าคัญของชีวิตชาวปกาเกอญอ 
ต่อจากพ่อแม่ของเขา 

เด็กๆ ยังมีหน้าท่ีรวบรวมนิทาน และ ทา (ล�าน�า) ซึ่งเป็นคลังค�าสอนของ
ชาวปกาเกอญอทีส่บืทอดกนัมาหลายร้อยปี เพือ่ถ่ายทอดวถิชีวีติ ภมูปัิญญา 
ทัศนคติ ความเชื่อตามจารีตประเพณี นักเรียนจากโจ๊ะมาโลลือหล่า ยังมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเรื่องดิน น�้า ป่า ร่วมกับนักเรียนจาก
โรงเรยีนรุง่อรณุ ผ่านกจิกรรมการส�ารวจล�าน�า้ขาน กจิกรรม“นกัสบืสายน�า้” 
เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศสัตว์น�้า และการตรวจสอบคุณภาพน�้า 

พะตี่ตาแยะ และกิจกรรมส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา
สู่ลูกหลานในชุมชน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)057



การเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ แผนที่ ด้วยการส�ารวจพื้นที่จริง และ
การอ่านแผนที่ทางอากาศ

นอกจากการเรียน นักเรียนในโจ๊ะมาโลลือหล่ายังลงมือ 
ร่วมท�าแผนที่สามมิติเพื่อให้เข้าใจเรื่องการจัดการทรัพยากร 
ป่าต้นน�า้ พวกเขายงัลงมือท�าละครหุน่เพือ่เป็นสือ่ในการท�างาน
อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานเสวนาและแสดงละคร
หุ่น (เรื่องการดูแลรักษาป่าและโฉนดชุมชน) ที่มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก

ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมทักษะการท�างานอนุรักษ์ในอนาคต 
เช่น การศกึษาและส�ารวจเพือ่เกบ็ข้อมลูเรือ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไร่หมุนเวียน และป่า ในปี 2554

เข้าร่วมเดนิธรรมยาตราดอยอนิทนนท์เพือ่ศกึษาธรรมชาต ิและ
ร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมเดินทาง มีกิจกรรมนิเวศศึกษา 
“เดินป่าลุ่มน�้าขาน” ร่วมกับเครือข่ายลุ่มน�้าขาน เป็นต้น 

น่ีคือเส้นทางการวางอนาคตของหมู่บ้านสบลาน ที่มีทั้งครู  
ทั้งผู้อาวุโสของชุมชนมาสอนทั้งวิชาสามัญ และความรู้ในการ 
ดูแลป่า ดูแลไร่หมุนเวียน ดูแลฝาย และการหากินหาอยู ่ 
ด้วยความเคารพธรรมชาติ 

เป็นความงดงามแบบ “โอมื่อโปเชอ” หรือ อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็น
ค�าทักทายแบบปกาเกอญอของชาวบ้านสบลาน

การเรียนการสอนของ 
“โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า” 
และผลงานนักเรียน

จับพิกัด GPS เพื่อเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์



ใจรัดใจ ความส�าเร็จที่โดดเด่นของชุมชนบ้านสบลาน  
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

บ้านสบลานท�างานอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในระดับโครงสร้างอย่างน้อย 5 โครงสร้าง คือ

1. โครงสร้างความเช่ือที่เคารพธรรมชาติ และอยู่ใต้ธรรมชาติ ผ่านจิตส�านึกที่ขึ้นตรงต่อความเคารพและ
ย�าเกรงต่ออ�านาจธรรมชาติที่เรียกว่า “ผี”

2. โครงสร้างค�าสอน หรือองค์ความรู้ของปกาเกอญอที่สืบสานตกทอดมานานกว่า 700 ปี ทั้งในรูปนิทาน 
และทา (ล�าน�า) ที่ก�าหนดวิถีชีวิตปกาเกอญอ ทั้งต่อธรรมชาติ ต่อการอยู่ร่วมกัน และต่อครอบครัว

3. โครงสร้างผู้น�าด้านต่างๆ ทั้งด้านจิตวิญญาณ ผู้อาวุโส สภาหมู่บ้าน เป็นต้น
4. โครงสร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบไร่หมุนเวียน (Rotational farming) ซึ่งเป็นการจัดการ 

ดิน น�้า ป่า สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ควบคู่การใช้ทรัพยากรเหล่านั้น 
อย่างยั่งยืนและบูรณาการ บนระบบสิทธิการใช้ทรัพยากรทั้งแบบ “หน้าหมู่” หรือสิทธิชุมชนและ 
สิทธิบุคคล ควบคู่กันบนหลักการแบ่งปัน และการก�ากับดูแลของ “ผี” ที่ทุกคนเคารพนับถือ

5. กระบวนการสืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม ผ่านพิธีกรรมและผู้รู ้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน 
ศนูย์โจ๊ะมาโลลอืหล่า ทีม่กีารเรยีนรูภ้มูปัิญญาดัง้เดมิผสมสือ่สมยัใหม่ ผ่านครรูุน่ใหม่ และระบบการเรยีนรู ้
ของโรงเรยีนรุง่อรณุ ซึง่เป็นการศกึษาทางเลอืก และเช่ือมโยงกบัศนูย์การศกึษาเพือ่ชมุชนในเขตภเูขาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างดงักล่าวท�างานเชงิบรูณาการ ภายใต้เวทสีภาผูรู้แ้ละผูน้�าทีม่กีารประชมุทกุรอบเดอืน หรือ 2-3 ครัง้ 
ต่อเดือน เกิดพลังทางวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งภายใน จนสามารถพิสูจน์ “ตัวตน” และเครือข่าย 
ที่แสดงศักยภาพ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ



ชุมชนบ้านสบลาน
หย่อมบ้านสบลาน หมู่ 6 บ้านแม่ลานค�า ต.สะเมิงใต้ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประสานงาน : น.ส.อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์ 
(ผู้จัดการศึกษาในโรงเรียนชุมชนโจ๊ะมาโลลือหล่า)
117 ซอยประชาอุทิศ 71 แขวงทุ่งครุ  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 081 1803 715, 081 648 3264
อีเมล์ : orapin.nid@gmail.com,  
jomaloluela@gmail.com

ประชากร : 28 ครัวเรือน จ�านวน 106 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่รวม 11,800 ไร่  
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง แบ่งเป็น
 - ที่อยู่อาศัย 20 ไร่ (28 ครัวเรือน)
 - ไร่หมุนเวียนและนาขั้นบันได 1,000 ไร่
 - ป่าใช้สอย 3,780 ไร่
 - ป่าอนุรักษ์/ป่าความเชื่อ 7,000 ไร่ 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2535-ปัจจุบัน รวม 24 ปี

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- ป่ามคีวามอุดมสมบรูณ์ ดนิด ีมข้ีาว พชือาหาร 
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี 

- น�า้ในล�าห้วยมมีากเพยีงพอต่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

060



• ความตระหนักในคุณค่า
- เยาวชนในชมุชนร่วมกับคณะครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนรุง่อรณุลงพืน้ทีส่อบถามข้อมลูจากผูอ้าวโุส

และผู้รู้ในชุมชน และลงพ้ืนที่ส�ารวจไร่นารวมถึงในผืนป่า เก็บข้อมูลพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ในชุมชน  
เก็บรวมรวมข้อมูลวิถีชีวิตชุมชนกับการใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา สมุนไพร จัดท�าเป็นหลักสูตร 
การเรยีนการสอนให้กบัเด็กในชมุชน การปรบัตวัเพือ่รบัมอืความเปลีย่นแปลง และการป้องกนัปัญหา

- ปี 2558 ชุมชนท�าแนวเขตป่าให้ชัดเจนด้วยระบบ GPS ก�าหนดเขตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และท�าแนวเขตหมูบ้านให้มีความชัดเจน เพื่อน�าไปใช้ด�าเนินการขอโฉนดชุมชน

• การเป็นแบบอย่าง
- การจดัการความรู ้ได้แก่ การรวบรวมความรู ้ภมูปัิญญาในการจดัการทรพัยากรและวถิชีวีติ สตัว์ป่า 

อาหาร ความเชื่อ พิธีกรรม ผลิตเป็นสื่อเอกสารเพื่อเผยแพร่
- จัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นซ่ึงเป็นความรู้ในชุมชน ทั้งเรื่องประวัติชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อใช้ 

ในการเรยีนการสอนใน “โจ๊ะมาโลลอืหล่า” โดยคณะครจูากโรงเรยีนรุง่อรณุร่วมกบัชาวบ้านสบลาน 
• การขยายเครือข่าย

- ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์และภูมิปัญญาแก่บุคคลภายนอก เช่น ปี 2553 นักศึกษา
มหาวทิยาลยันเรศวร เข้ามาเดนิป่าศกึษาระบบนเิวศและวถิกีารดแูลรกัษาป่า นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
รามค�าแหง เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองภมูปัิญญาการรกัษาป่า ปี 2555 เจ้าอาวาสจากวดัพระบรมธาต ุ
ดอยผาส้ม พานักเรียนจากวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มและโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมมาเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล เป็นต้น

- ศูนย์โจ๊ะมาโลลือหล่า จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูชุมชน โดยเปิดพื้นที่ให้ครูจากชุมชนอื่น  
เช่น ชุมชนห้วยหินลาดนอก ชุมชนบ้านคลิตี้ ชุมชนบ้านแม่อีล้อ ฯลฯ มาเรียนรู้เร่ืองการจัด 
การศึกษาโดยใช้วิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐาน เพื่อน�าไปปรับใช้ในชุมชนของตน

การสนับสนุนจากภาคี :
• ปี 2553 มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้ามาตั้งศูนย์โจ๊ะมาโลลือหล่าร่วมกับบ้านสบลาน
• ปี 2554 สถาบันปัญญาปิติ ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการท�าแผนที่สามมิติบ้านสบลาน เพือ่ให้ 

ขอบเขตหมูบ้่านมคีวามชัดเจน อธิบายได้ว่าในหมูบ้่านมพีืน้ทีป่่าเท่าไร มกีารจดัการทรพัยากรอย่างไร
• ปี 2554 เครอืข่ายการศกึษาทางเลอืกภาคเหนอืเข้ามาเพือ่ให้แนวคดิเรือ่งการศกึษาและร่วมแลกเปลีย่น

เรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
• นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื อาสาช่วยสร้างและวางระบบประปาภเูขา

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)061 รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)061



ฮอมผญ๋าสาสบหก
สถานีปลูกคิด ปันสุข ที่บ้านสาสบหก

บ้านสาสบหกเป็นชุมชนที่อาศัยบนพื้นที่ราบ แต่ที่ท�ากินส่วนใหญ่ติดเชิงเขา จึงท�าให้ 
มีเนื้อที่ค่อนข้างจ�ากัด ชุมชนท่ีมีบรรพชนเป็นชาวละว้าแห่งนี้ มีความโดดเด่นเรื่อง 
พลังการรวมตัว และการน�าความรู้มาปรับใช้ในการท�างาน โดยเฉพาะผู้น�าชุมชนที่สืบทอด
เจตนารมย์เรื่องการดูแลป่ามาจากผู้น�ารุ่นก่อนๆ อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้
ชมุชนมปีระสบการณ์เรือ่งการบริหารจดัการน�า้ ซ่ึงเคยเป็นสถานการณ์วกิฤตช่วงหนึง่ในอดตี
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เมื่อราว 20 ปีก่อน บ้านสาสบหกเคยเป็นพื้นท่ี 
ท�าไร่ยาสบูอย่างกว้างขวาง ชาวบ้านมรีายได้จากการ
ตดัไม้ท�าฟืนส่งให้โรงบ่มยาสูบ ส่งผลให้เกดิผลกระทบ
เรื่องน�้า ทว่าด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น�าชุมชนในยุคน้ัน 
ได้น�าความรู ้จากการเข้ารับการอบรมโครงการ 
ป่ารักษ์น�้าฯ กลับมาปรับใช้ในหมู่บ้าน โดยออกกฎ 
ห้ามตัดไม้บริเวณป่าต้นน�้า เป็นข้อตกลงท่ีผู ้น�า 
รุน่ต่อๆ มาสบืทอดอย่างเคร่งครดั มกีารใช้งานวจิยัเป็น 
เคร่ืองมอืในการค้นหารากเหง้า สบืค้นความเป็นมาของ 
บรรพชน เพือ่ฟ้ืนภมูปัิญญาและสร้างความภาคภมูใิจ
ให้แก่คนรุน่ใหม่ สนบัสนนุให้เกดิอาชพีเสรมิทีก้่าวไปสู่ 
การเกษตรอนิทรย์ี และท�าสวนป่าสกัเพือ่สร้างรายได้  
ตลอดจนลดการพึ่งพาไม้จากป่า และขึ้นทะเบียน 
ป่าชุมชนกว่า 400 ไร่ 

บ้านสาสบหกเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง นอกจากคุณค่า
ความดีที่เกิดจาก “เนื้อใน” ของตนแล้ว ยังได้รับ
โอกาสที่ดีจากการสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ่น
และองค์กรภายนอก ท้ังด้านการส่งเสริมอาชีพและ
งานอนุรักษ์ เป็นชุมชนที่ตื่นตัว มีความกระตือรือร้น
ในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จ�ากัด 
ให้ก่อเกิดมูลค่าอย่างทั่วถึง
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานต�านานม่อนก๋องข้าว” ที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท�าให้ชาวบ้านสาสบหก ได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของบรรพชน

ต�านานชาวละว้าที่อยู่เชิงดอยสุเทพ เล่ากันว่า เมื่อ พ.ศ. 2300 ขุนหลวงวิลังกะ หัวหน้าชาวละว้า 
ซึง่เก่งกล้าด้านคาถาอาคม กลบัเสียท่าถกูชาวมอญขบัไล่ออกจากเมอืงทีอ่าศยั ชาวละว้าจึงต้องอพยพ
ออกจากเชียงใหม่ โดยแยกกันไปตั้งบ้านเรือนในที่ต่างๆ เช่น เชียงราย ล�าปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน  
ชาวละว้านยิมอยูต่ามทีร่าบบนภเูขา มีภมูปัิญญาเรืง่การขดุคคูลองรอบเมืองเพือ่ป้องกนัศตัรู พบหลกัฐาน 
คูคลองรอบเมืองตามที่ต่างๆ ที่เคยมีชาวละว้ามาอาศัย เช่น เวียงกาหลง บ้านทุ่งคา บ้านทุ่งทอง  
บ้านฮ่องลี่ และบ้านสาแพะ ใน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง บางกลุ่มแยกลงไปปักหลักตามพื้นที ่
ลุ่มน�้า ท�านาลุ่ม ไม่ขึ้นที่สูงเหมือนละว้าเดิม พวกเขาเรียกละว้าที่อาศัยในที่ลุ่มว่า “แจ๊ะ” 

ราวปี 2400 ชาวละว้าเข้ามาตั้งบ้านเรือนบริเวณฝั่งตะวันออกของลุ่มน�้าวัง เรียกว่า บ้านสาหลวง 
หรือ บ้านร่องกว่าง เมือ่ประชากรมากขึน้จงึแยกหมูอ่อกมาเป็นบ้านสบแนด บ้านหนอง บ้านฮ่องกว่าง 
บ้านแพะป่าหมาก บ้านแพะสาระปี 

ปี 2505 มีการสร้างเข่ือนก่ิวลม จึงอพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่สร้างเข่ือน ชาวบ้านสาหลวงแยก
หมู่บ้านออกเป็นกลุ่มๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้าไปอยู่ในนิคมสร้างตนเองกิว่ลมทีภ่าครัฐจดัสรรทีด่นิให้ที่ 
ต.ทุง่ฝาย อ.เมอืง จ.ล�าปาง บางส่วนปักหลักที่ปงแคง ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง กลุ่มนี้ขยับมา 
ท�ากินที่ปากน�้าห้วยแห่งหนึ่งที่ไหลมาจากเทือกเขาทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งมี ม่อนก๋องข้าว ภูเขา 



ที่เป็นแหล่งต้นน�้าและมีพืชเด่นคือไม้ไผ่หก มีแม่น�้าห้วยหก 
ไหลจากป่าลงมาบรรจบกบัแม่น�า้วงั ชาวบ้านจงึเรยีกหมูบ้่านว่า  
“บ้านสบหก” ชมุชนบ้านสบนัน้อยูใ่นเขตต�าบลบ้านสา จงึใส่
ค�าว่า “สา” น�าหน้า ให้เข้ากับหมู่บ้านอื่นๆ เช่น บ้านสามัคคี 
บ้านสา บ้านสาแพะ เป็นที่มาของชื่อบ้านสาสบหก

บ้านสาสบหกนบัว่าเป็นชมุชนทีม่ภีมูนิเิวศสวยงาม ตวัหมูบ้่าน
อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าวัง มีเนื้อที่รวม 5,780 ไร่ อยู่บน 
พื้นราบที่ล้อมด้วยภูเขา ขึ้นเนินไปทางทิศตะวันตกเป็น 
ผืนป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง มีพื้นที่ 2,890 ไร่ ซึ่งอยู ่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายค�า และบางส่วนอยู่ในเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าดอยพระบาท (ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่13  
สาขาล�าปาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)  
ในจ�านวนนี้มีป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ 470 ไร่ 
(ป่าห้วยหก) แต่ในทางปฏบิตั ิชมุชนร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ฐัดแูล
รักษาป่าเกือบสามพันไร่นี้ทั้งหมด 

มีการตัดถนนท่ีตัดเลียบชายเขาเป็นแนวเขตแบ่งหมู่บ้าน 
กบัป่า พ้ืนทีจ่ากตวับ้านเรอืนเป็นผนืนากว้างล้อมรอบ ถดัออกไป 
เป็นพื้นที่ไร่และสวนซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นแนวกันชนติดกับถนน 
บริเวณที่อยู่อาศัย ในสวน และตามหัวไร่ปลายนา ชาวบ้าน
จะปลูกไม้สักเป็นหย่อมๆ เพื่อเป็น “ไม้บ�านาญ” และเป็น 
ไม้ใช้สอยเพ่ือลดการพึง่พาเนือ้ไม้จากป่า ระบบการผลติแบบ
เกษตรอนิทรีย์ท�าให้พืน้ทีใ่นไร่และสวนสะอาด เพราะการเกบ็
เศษวชัพชืมาท�าปุย๋หมัก ความนยิมปลกูต้นไม้แบบผสมผสาน
หลายระดบั ช่วยสร้างห่วงโซ่ระบบนเิวศ และช่วยให้ชาวบ้าน
มีรายได้เสริมจากการเก็บน�้าผึ้งแบบธรรมชาติ

บ้านสาสบหก ตั้งอยู่บนที่ราบ 
ล้อมด้วยภูเขา
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คุณภาพชีวิตเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะพลังการรวมตัวของชาวบ้าน 
หลังจากเกิดวิกฤตเรื่องน�้าเมื่อกว่า 20 ปีก่อน

เหตุแห่งการสูญเสียป่าสู่งานอนุรักษ์
ในอดีต ชาวบ้านสาสบหกยึดอาชีพปลูกยาสูบ เมื่อผลผลิตมีมาก 
จึงมีการตั้งโรงบ่มยาสูบซึ่งต้องใช้ฟืน ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงรับจ้าง
ตดัไม้ในป่าเพือ่เป็นฟืนส่งเข้าโรงบ่ม บางส่วนน�ามาสร้างบ้านเรอืน  
สมัยก่อนยังไม่มีการเฝ้าระวังเรื่องไฟ จึงเกิดไฟไหม้ป่าทุกปี 
เพราะเป็นป่าเตง็รงัซึง่มวีชัพชืตดิไฟง่ายในหน้าแล้ง ไฟไหม้ต่อเนือ่ง 
ทุกๆ ปีท�าให้สายน�้าห้วยหกเริ่มแห้ง ประกอบกับต้นไม้ใหญ ่
ถูกตัดโค่นเหลือไม้ขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อการท�าการเกษตร 
รายได้ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น

จนกระทั่งปี 2538 นายใส หน้างาม ผู ้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  
พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน รวม 3 คน 
เข้าอบรมในโครงการป่ารักษ์น�้าตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสริิกติิฯ์ พระบรมราชนินีาถ เมือ่กลบัมาจงึน�าความรูท้ีไ่ด้ 
มาปรับใช้ โดยเร่ิมหารอืลกูบ้านเพือ่ออกกฎระเบยีบการใช้ประโยชน์ 
จากป่า เช่น ห้ามตัดไม้ โดยเฉพาะบริเวณป่าต้นน�้าล�าห้วยหก  
พืน้ทีป่่าทีอ่ืน่ๆ ตดัได้บ้างตามดุลยพนิจิของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ท�ากิจกรรมเพื่อลดการพึ่งพาไม้ในป่า โดยให้ปลูกต้นไม้ตาม 
หัวไร่ปลายนา เพื่อสร้างรายได้และเป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือน  
และปลกูไม้สกัตามพืน้ท่ีสาธารณะของหมูบ้่านเพือ่ใช้สอยส่วนรวม 
โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้ 

ใช้เวลาราวสิบปีกว่าที่ป่าจะฟื้นตัว แหล่งน�้าซับกลับคืนเกิดเป็น 
ล�าธารเล็กๆ ในฤดูฝน แต่พอถึงหน้าแล้งน�้าก็แห้ง เพราะไฟป่า 

ผู้น�าชุมชน 
แกนหลักสู่งานอนุรักษ์
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ก็ยังเกิดอย่างต่อเนื่องจากการลอบเผาเพื่อล่าสัตว์ นอกจากนี้  
การตดัถนนผ่านเนนิเขาเพือ่เชือ่มการคมนาคมไปยงัอกีชุมชนหนึง่  
ท�าให้พ้ืนท่ีผิวถนนถูกน�้าฝนชะล้างพัดพาตะกอนลงไปทับถมใน
อ่างเก็บน�้าห้วยหก ท�าให้อ่างต้ืนเขินเก็บน�้าได้น้อย ชุมชนไม่ได้ 
แก้ปัญหาจนกระทั่งปี 2547 เกิดน�้าป่าหลากท่วมหมู่บ้านจนได้รับ
ความเสียหาย ชาวบ้านจึงได้ตระหนักว่าปัญหาเรื่องอ่างตื้นเขิน 
เป็นวาระที่ต้องรีบด�าเนินการ 

ในระหว่างปี 2548-2549 ชาวบ้านระดมก�าลังช่วยกันขุดลอก
ตะกอนในอ่างเก็บน�้าห้วยหก กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 
อบต.บ้านสา และ อบจ.ล�าปาง การร่วมแรงร่วมใจในครัง้นัน้ท�าให้
ชุมชนเข้าสู่ภาวะ “ตื่น” มองเห็น “พลัง” ที่สามารถขับเคล่ือน 
งานใหญ่ๆ ได้ด้วยตนเอง เห็นความส�าคัญของการมีภาคีเข้าร่วม 
ดังนั้นเม่ือมีการส่งแกนน�าหมู่บ้านจ�านวนหน่ึงไปศึกษาดูงานท่ี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
เพื่อเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน�้า มวลพลังน้ีจึงสามารถสร้างฝาย
จ�านวน 85 ลูกในผืนป่า ช่วยสร้างความชุ่มชื้น ลดความเส่ียง 
เรื่องไฟไหม้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือ SCG 
ความส�าเรจ็นีท้�าให้ชมุชนสร้างข้อตกลงเป็นสญัญาใจร่วมกันว่าจะ
สร้างฝายทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง 

การสร้างฝายด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งตามค�าสญัญา ปัจจุบนั ในป่า
เกือบ 3,000 ไร่ มีฝายกว่า 4,700 ลูก และเนื่องจากหมู่บ้านอยู่
ในหุบเขาล้อมด้วยดอยสูง เป็นต้นก�าเนิดล�าห้วยน้อยใหญ่หลาย
สายท่ีไหลลงมายังหมู่บ้าน ฝายจ�านวนมาก ไม่เพียงช่วยสร้าง
ความชุ่มชื้น แต่ยังช่วยชะลอแรงน�้าจากที่สูง ป้องกันปัญหาน�้าป่า 
ไหลหลากเข้าหมู่บ้าน 

ฝายชะลอน�้า  
และความสมบูรณ์ของผืนป่า
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ในปี 2550 ชาวบ้านสาสบหกจ�านวน 80 คน ไปศึกษาดูงานที่
ชุมชนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง (ชุมชนรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 และรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่ง
ความยั่งยืน ปี 2557) เรื่องผลของการสร้างฝายชะลอน�้า และการ
บริหารจัดการป่าด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยเฉพาะการป้องกันไฟป่า 

เช่นเดียวกับทุกครั้งท่ีกลับมาจากการเรียนรู ้ จะมีงานใหม่ๆ  
เกดิขึน้ หลงัจากการดงูานทีบ้่านสามขา ชาวบ้านสาสบหกได้จดัท�า 
โครงการอนุรักษ์ป่าห้วยหก เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ที่ต ่อเน่ือง 
จนทุกวันนี้ได้ อาทิ การบวชป่า การท�าแนวกันไฟในหน้าแล้ง  
การจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าในช่วง “100 วันอันตราย” ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี

ทักษะความช�านาญและประสบการณ์ท�าให้ชุมชนบ้านสาสบหก
กลายเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการป่าและน�้าให้แก่ชุมชน 
ข้างเคียง และเป็นพื้นท่ีศึกษาดูงานของหน่วยงาน/องค์กร 
ที่ให้การสนับสนุน

การปลูกจิตส�านึกเร่ืองสิ่งแวดล้อมเดินหน้ามาอีกข้ัน เมื่อชุมชน
ใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกัน กล่าวคือในปี  
2552-2553 ชุมชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. เพื่อ 
ท�าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานต�านาน 
ม่อนก๋องข้าว” เป็นการค้นหารากเหง้า สืบค้นภูมิปัญญาของ 
บรรพชนชาวละว้า เพ่ือน�ามาเป็นเครื่องมือในการคัดกรองส่ิงที ่
ไม่เหมาะสม และเป็นการกระตุ้นจิตส�านึกให้คนรุ่นใหม่ๆ เกิด 
ความรักและหวงแหนทรัพยากรดิน น�้า ป่า 
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“ฮอมผญ๋าสาสบหก” สถานีปลูกคิด ปันสุข
กลไกที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนงานใหญ่ๆ อย่างเป็นระบบ คือ
การท�างานหนุนเสริมและเชื่อมโยงกันของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ม ี
กลุ่มหลักๆ อยู่ 12 กลุ่ม คือ (1) กองทุนหมู่บ้าน (2) กลุ่มประปา 
(3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) กลุ่มออมวันละบาท (5) กลุ่มผู้ใช้น�้า
ห้วยหก ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการน�า้เพือ่การเกษตร (6) กลุม่อนรุกัษ์
ป่าห้วยหก รบัผดิชอบเรือ่งงานบรหิารจดัการทรพัยากรป่าห้วยหก  
(7) กลุ่มผู้สูงอายุ (8) กลุ่ม อสม. (9) กลุ่มแม่บ้าน รับผิดชอบ
งานด้านบริการชุมชน (10) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ (11) กลุ่ม 
เยาวชน เป็นแรงส�าคัญในการท�างานสาธารณประโยชน์และ 
การจัดค่ายเยาวชน (12) กลุ่มยุวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นกลุ่มที่
รวมตวักนัเพือ่รบัผดิชอบงานด้านการจดัการขยะ และรักษาความ
สะอาดที่พื้นที่สาธารณะของชุมชนเมื่อมีการจัดงานต่างๆ 

ประธานกลุ่มเหล่านี้จะเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านทุกสัปดาห์ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการเสริมการท�างานให้กันและกัน ระบบ
การท�างานจงึถกูสร้างขึน้ตามธรรมชาต ิอนัเนือ่งจากการถ่ายเทงาน 
ไปสู ่สมาชิกแต่ละกลุ่ม กลายเป็นมวลพลังของชุมชนในการ 
เคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมต่างๆ 

นอกจาก 12 กลุม่หลักนี ้ยงัมกีลุ่มย่อยๆ ท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์
ความช�านาญ โดยรวมกันท�างานเป ็นเครือข ่ายในรูปของ 
สถานเีรยีนรู ้เพือ่รองรบัการเข้ามาศกึษาดูงานของหน่วยงาน/องค์กร 
ต่างๆ เรียกว่า “สถานีปลูกคิด ปันสุข ฮอมผญ๋าสาสบหก”  
(ฮอมผญ๋า หมายถึง รวมปัญญา) เป็นจุดเรียนรู้ 7 สถานีที่กระจาย
อยู่ในหมู่บ้าน มีจุดประสงค์เพื่อรวมความคิด รวมผู้รู ้ มาร่วม 
แก้ปัญหา และถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็ 
สถานีทั้ง 7 ได้แก่ 
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(1)  สถานีเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนความรู้การท�า
เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 

(2)  สถานีพันธุ ์ข ้าว…เร่ืองราวที่ เรียนรู ้ ไม ่รู ้จบ  
มลูเหตจุากปัญหาข้าวไม่พอกนิเม่ือครัง้ขาดแคลน
น�้า ต้องน�าข้าวของไปแลกข้าวจากชุมชนอื่น  
ในวันนี้บ ้านสาสบหกไม่เพียงมีข ้าวเหลือกิน 
ทุกครัวเรือน แต่ยังเป็นผู ้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ ์ดี  
ที่เป็นผลจากดูแลป่า ดูแลน�้า 

(3)  สถานีถักทอชีวิตและมิตรภาพ การใช้เวลาว่าง 
ในการสร้างรายได้เสริมด้วยงานฝีมือการถักทอ 

(4)  สถานีโฮมสเตย์ เป็นการท�าบ้านพักส�าหรับ 
ผู้มาเยือน ให้มีโอกาสสัมผัสชีวิตท่ีเรียบง่ายของ
บ้านสาสบหก มีสมาชิก 22 หลังคาเรือน 

(5)  สถานีฝายเปลี่ยนชีวิต เรียนรู ้การสร้างฝาย 
ประโยชน์ของฝาย 

(6)  สถานกีารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ น�า้ ป่า 
รวมรวมความรู ้ประโยชน์และการต่อยอดสูร่ายได้
ชมุชน ได้แก่ อาหารจากป่า เลีย้งกบโดยใช้ประปา
ภูเขา ไก่ชนพลิกชีวิต การเลี้ยงผึ้งป่า และ 

(7) สถานีเครื่องจักสาน 

แต่ละสถานีมีผู ้รู ้ที่มีการเรียบเรียงชุดความรู้เพื่อใช้
เผยแพร่

ฮอมผญ๋าสาสบหก คลังความรู้แห่งภูมิปัญญา
ชุมชนสาสบหก
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กฎเหล็กของหมู่บ้าน
ทุกสัปดาห์ ตัวแทนแต่ละกลุ่มจะเข้าประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน แม้จะมีกฎหลายข้อในแต่ละ
หมวด แต่ชาวบ้านสาสบหกถือว่า 4 กฎเหล็กนี้คือ
หัวใจส�าคัญ คือ

1. ผู้ใดเสพ หรือจ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษ จะ
ถูกด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด 

2. ทะเลาะวิวาทภายในบริเวณที่สาธารณะ
ของหมู่บ้าน โดยเป็นผู้ก่อเหตุ จะถูกปรับ
เป็นเงิน 2,000 บาท

3. ห้ามตัดต้นไม้ หรือเด็ดดอกไม้ ในเขตพื้นที่
สาธารณะภายในหมูบ้่าน ในเขตป่าอนรุกัษ์ 
ป่าชมุชน ยกเว้นผู้ทีม่หีน้าทีโ่ดยเฉพาะ หรอื
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 

4. ยิงป ืนในหมู ่บ ้านโดยไม่ได ้ รับอนุญาต 
จะถูกปรับนัดละ 500 บาท

ต่อท้ายด้วย 2 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นลูกบ้านที่นี่ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรือแค่มาเยี่ยมเยือน คือ  
1) งดเว้นเล่นการพนนัภายในหมูบ้่าน และ 2) สมาชกิ 
หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของหมูบ้่านอย่างเคร่งครดั ควรกระท�า 
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชนโดยรวม 
งดเว้นการกระท�าทีก่่อให้เกดิความเสยีหายในหมูบ้่าน 
และงดเว้นการกระท�าที่ก่อให้เกิดการแตกความ
สามัคคีของคนในชุมชน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)071



การสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่
กลุ ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มหลักใน 12 กลุ ่มแกนน�าของหมู่บ้าน เป็นกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่เตรียมตัว 
รับไม้ต่อมือในด้านนโยบาย ส่วนกลุ่มเล็กลงมา คือ กลุ่มยุวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม จะรับผิดชอบเรื่อง 
การจดัการขยะในหมูบ้่าน ดแูลเรือ่งการคดัแยกขยะ การท�าความสะอาดพืน้ทีส่าธารณะทัง้ก่อน-หลงั 
ที่มีการจัดงานของหมู่บ้าน เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้า สร้างแนวกันไฟ 
เด็กผู้หญิงท�าเรื่องการเพาะกล้าไม้ ยุวชนกลุ่มนี้มีสมาชิก 28 คน ประธานกลุ่มจะนัดประชุมเมื่อจะมี 
กิจกรรมใหญ่ๆ เช่น การปลูกไม้สักในพื้นท่ีสาธารณะ การเอาแรงกันปลูกไม้สักในท่ีท�ากิน และยัง 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลหลังจากการปลูก เพื่อรายงานให้ที่ประชุมหมู่บ้านได้ทราบ

ยุวชนกลุ่มนี้ยังท�าหน้าท่ีรวบรวมความรู้ท้องถ่ินจากผู้รู้ในชุมชน ทั้งด้านประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม 
งานจักสาน ความรู้เรื่องสมุนไพรและการนวดแผนโบราณ ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ส�าคัญของบ้านสาสบหก

การฟื้นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นงานส�าคัญไม่น้อยไปกว่างานอนุรักษ์ เมื่อฟื้นแล้วก็ต้อง
ถ่ายทอดให้ติดอยู่ในตัวของเด็กๆ รุ่นหลัง เพราะเราต่างก็ตระหนักดีว่า แม้ป่าจะดี ผู้คนมีอาชีพ  
มีกินมีใช้ แต่ถ้าไม่อาจสร้างสมดุลในการสืบทอดคุณค่าวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้ ก็ต้องพ่ายแพ้แก่ 
ระบบทุน ซึ่งเป็นชีวิตกระแสหลักของโลก เมื่อนั้นงานอนุรักษ์ก็จะไม่ยั่งยืน
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ศักยภาพที่เข้มแข็งของชุมชนบ้านสาสบหก 
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

สภาพป่าทีเ่สือ่มโทรมเนือ่งจากการตดัไม้ส่งโรงบ่มใบยา ท�าให้เกดิวิกฤต
เรื่องน�้า ซ่ึงเป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้ผู้น�าชุมชน ดึงชาวบ้านให้หัน
กลบัมาฟ้ืนป่า ดงันัน้จดุเด่นของผลงานนีค้อื พลงัของการรวมตวัทีส่ร้าง
เป็นระบบ มคีวามเหนยีวแน่น โดยอาศัยการเชือ่มโยงกบัผู้น�ากลุม่อาชพี
ต่างๆ ให้เป็นแกนในการดึงสมาชิกมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ท�าให้เกิด
ความพร้อมเพรียง และท�าด้วยใจ

ศักยภาพของผู ้น�าในระดับต่างๆ ต้ังแต่สถานศึกษา อบต. ก�านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ เพราะท�างานด้วยการมี 
เป้าหมายร่วมกนั ก่อเกดิเป็นเครอืข่ายทีโ่ยงใยกนั ประกอบกบัการได้รบั 
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในพ้ืนทีแ่ละหน่วยงานภายนอก ท�าให้ชมุชน 
มีการเรียนรู้หลายๆ ด้าน ไม่เพียงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แต่ยังเป็นเร่ืองอาชีพเสริม ท�าให้ชุมชนมีความตื่นตัวตลอดเวลา  
หน่วยงานต่างๆ ก็ให้การยอมรับ ส่งผลให้ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน 
เป็นแบบอย่างในการท�างานที่มีเป้าหมายเพื่อการรักษาดิน น�้า ป่า



ชุมชนบ้านสาสบหก
หมู่ 2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง

ประสานงาน : นายธงชัย งามสม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2)
30 หมู่ 2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง 52120
โทร. 089 951 8821
อีเมล์ : krutam28@hotmail.com

ประชากร : 126 ครัวเรือน จ�านวน 422 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : 
พื้นที่ 2,890 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายค�า 
และบางส่วนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท  
ในจ�านวนนี้เป็นป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ 
470 ไร่ แต่ชุมชนร่วมดูแลรักษาพื้นที่ป่าทั้งหมด

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2538-ปัจจุบัน รวม 21 ปี

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- ความสามารถในการป้องกันไฟป่าได้อย่างต่อเน่ือง 
8 ปี ท�าให้เกดิป่าหลายรุ่น 

- มกีารดแูลรกัษา ซ่อมแซมฝายชะลอน�า้ทีท่�าจาก
ไม้ไผ่ ช่วยให้ป่าชุ่มชื้น ลดความเสี่ยงจากไฟ 

- ระบบนิเวศฟื้นตัว มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามา 
อาศัยและขยายพันธุ ์มากขึ้น เช ่น ไก ่ป ่า  
มีพืชอาหารท้องถิ่นที่พอเลี้ยงคนในชุมชน เช่น 
หน่อไม้ เห็ด ซึง่มกัให้ผลผลติก่อนชมุชนใกล้เคียง  
เห็ดมดีอกหนา อวบ และมช่ีวงเวลาออกผลผลติ
นานกว่าสมัยที่แห้งแล้ง
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- ปริมาณน�้าในล�าห้วยมากขึ้น ท�าให้มีน�้าไหลเก็บในอ่างเก็บน�้า เป็นประปาภูเขาที่ชุมชนมีพอบริโภค
อุปโภคเกือบตลอดปี

• ความตระหนักในคุณค่า
- ท�าวิจัยชุมชนเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานต�านานม่อนก๋องข้าว” เพื่อค้นหา 

รากเหง้าของชาวบ้านสาสบหก สืบค้นชาติพันธุ์บรรพชน และงานวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากร
ป่าห้วยหกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นจิตส�านึกให้ชาวบ้านเกิด 
ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น งานวิจัยทั้งสองเรื่องได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าห้วยหก มีสมาชิก 200 คน และตั้งกองทุนดูแลป่าท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้งเงินรางวัลจากการประกวดในโครงการต่างๆ รวม 300,000 บาท

• การเป็นแบบอย่าง
- การจัดการความรู้โดยใช้งานวิจัย เพื่อท�าให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ

• การขยายเครือข่าย
- เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งการจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองต�าบลบ้านสา มหีน่วยงานและผูส้นใจ 

เข้ามาศึกษาดูงานเสมอ เช่น นักศึกษาจากวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชุมชนบ้านสาแพะ หมู่ 3 ชุมชน 
บ้านแป้น หมู่ 6 เกษตรอ�าเภอ กศน.อ�าเภอแจ้ห่ม เป็นต้น

- แกนน�าชมุชนบ้านสาสบหก ไปเป็นทีป่รกึษาให้กบับ้านแป้น หมู ่6 เรือ่งการท�าฝาย การท�าวจิยัชมุชน 
และการเกษตรอินทรีย์

- แกนน�าบ้านสาสบหก เป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ืองงานวิจัยชุมชนแก่สถานศึกษา เช่น โรงเรียน 
แจ้ห่มวิทยา โรงเรียนบ้านแป้น และโรงเรียนชุมชนบ้านสา

การสนับสนุนจากภาคี
• ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. (ปี 2552-2553) เพ่ือท�าวิจัยชุมชนเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ

ชมุชนในการสบืสานต�านานม่อนก๋องข้าว” และงานวจิยัเรือ่ง “การจดัการทรพัยากรป่าห้วยหกโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน”

• ได้รับการสนับสนุนไปศึกษาดูงานเรื่องการสร้างฝายและได้รับงบประมาณจัดท�าฝายจากเครือ SCG 
• อบต. บ้านสา และ อบจ.ล�าปาง สนับสนุนงบประมาณท�ากิจกรรมขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน�้าห้วยหก

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)075



“พะยูง...ยังไม่ตาย” 
ความมหัศจรรย์พลังชุมชนบ้านหนองบั่ว

ท่ามกลางสถานการณ์การลักลอบตัดและขายไม้พะยูงในภาคอีสาน ยังมีชุมชนต้นแบบ
แห่งหนึ่งที่สามารถปกปักรักษาป่าพะยูงผืนใหญ่ที่มีมากกว่าพันต้น เป็นงานที่สืบทอดมา
ตัง้แต่สมยับรรพชนจนกลายเป็นวฒันธรรมในการจดัการและการใช้ประโยชน์ทีส่าธารณะ
ร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

อุดมการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ 80 ปีที่แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น�าในอดีตที่เห็นความส�าคัญและ
ความสัมพันธ์ของคนกับป่า จึงรักษาพื้นท่ีสาธารณะไว้เป็นสมบัติส่วนรวม ไม่จัดสรรเป็น 
พื้นที่ส่วนบุคคล แต่กันไว้เป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า ท�าให้บ้านหนองบั่ว 
มีป่าชุมชนกว่า 1,200 ไร่ เรียกว่า “ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่” อุดมด้วยพันธุ์ไม้หลากหลาย 
รวมทั้งไม้พะยูงที่ตลาดนิยม ให้ราคาสูง 

จุดเด่นข้อนี้ท�าให้มองเห็นความเสียสละของชาวบ้าน เพราะนอกจากจะไม่มีเรื่องการ
ลกัลอบตดัไม้แล้ว ชาวบ้านยงัสละเวลา สละทรพัย์ส่วนตวั เป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าเวรยาม
ด้วยความเต็มใจ และยังเคยสร้างประวัติศาสตร์ในการร่วมกันจับโจรลักลอบตัดไม้โดยใช้
วธิเีดนิปพูรมค้นหาคนร้ายจนพบ เป็นความร่วมมอืของ “ชุดคุ้มครองป่า” ภาคประชาชน
ที่หาได้ยาก

กิตติศัพท์การจับคนร้ายได้ ท�าให้หน่วยงานทหารในพื้นที่มอบสมญานามให้ด้วยความ
ประทับใจว่า “หมู่บ้านบางระจันสอง” เป็นการเชิดชูว่าเป็นวีรบุรุษรักษาไม้พะยูง เสมือน
ชาวบ้านบางระจันในยุคกรุงศรีอยุธยาที่สามารถยันข้าศึกไว้ได้

076



แม้ขนาดของป่าดิบแล้งผืนนี้จะไม่ใหญ่มาก แต่ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการนับว่ามีศักยภาพสูง เห็น
ได้จากความสามารถในการป้องกนัไฟป่าได้ด ีจงึพบว่า
มไีม้ชัน้ล่างขึน้หนาแน่น แสดงถงึการดแูลรกัษาต่อเนือ่ง
มานาน รวมถึงการสร้างฐานเรียนรู้เป็นจุดๆ ในป่าเพื่อ
ให้เยาวชนได้เข้าไปศึกษา

บ้านหนองบ่ัวไม่เพียงสร้างเกียรติประวัติที่ส่งต่อความ
ภาคภมูใิจไปถงึรุน่ลูกหลาน แต่การสร้างชดุคุ้มครองป่า 
จากพลงัจติอาสา ซ่ึงสามารถรกัษาป่าพะยงูทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในภาคอสีานไว้ได้ ยงัเท่ากบัเป็นผูร้กัษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สร้างสมดุลของระบบนิเวศ พิสูจน์ให้เห็น
ความจริงว่า การบริหารจัดการป่าที่มีประสิทธิภาพ 
ย่อมส่งผลทั้งมูลค่าและคุณค่าไปพร้อมกัน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)077



บ้านหนองบั่วเป็นชุมชนอีสานในทุ่งกุลาร้องไห้ ชื่อหมู่บ้านนั้นสันนิษฐานว่าคงมาจากบริเวณที่ตั้ง
หมู่บ้านมีหนองน�้าที่มี หญ้าบั่ว หรือ แห้วบั่ว ขึ้นอย่างหนาแน่น ใกล้ๆ กันมีทุ่งใหญ่ชื่อ ทุ่งโนนส้มโฮง 
และทุ่งโพธิ์ใหญ่ เป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การท�านา เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านจึงเลือกเป็นท�าเลตั้งบ้านเรือน 
และเรียกว่าบ้านหนองบั่ว

ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ เป็นป่าดิบแล้งผืนใหญ่ที่เป็นเสมือนโมเสกชิ้นหนึ่งในทุ่งกุลาร้องไห้ ด้านฝั่งขวา 
ทีม่ลี�าน�า้ชีไหลผ่านเรยีกกนัว่าดงใหญ่ เมือ่ผูค้นเคลือ่นย้ายเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน ดงใหญ่กม็ชีือ่เรยีกแตกย่อย
ไปตามอัตลักษณ์พื้นที่ เช่น ดงลิง ดงพระเจ้า ดงขี้เหล็ก ดงหนองกล้า ดงแดง ดงหัวตอง ดงค�ามะหลี่  
ดงค�าใหญ่-ค�าขวาง ดงท�าเล-ดอนใหญ่ ดงสวนผึ้ง ดงอุโมงค์หนองแวง ดงเค็ง ดงเป็ดก่า เป็นต้น  
ส่วนป่าชมุชนดงท�าเล-ดอนใหญ่ มลีกัษณะเป็นสนัเนนิดนิรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า เป็นป่าดบิแล้งในพืน้ทีร่าบ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีไม้เด่นท่ีเป็นพะยูงซึ่งขึ้นหนาแน่นขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นป่าต้นน�้ากลางทุ่งกุลาร้องไห้ มีล�าห้วยไหลออกทั้ง 4 ทิศ คือ 

ห้วยก้ากว้าก อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นสายน�้าที่เกิดมาจากป่าโคกหนองบ่ัว  
ป่าดงค�าใหญ่ ป่าดงค�าขวาง ป่าอุโมงหนองแวง และป่าดงเค็ง ไหลมาบรรจบกันที่ทุ ่งโพธ์ิใหญ่  
ลงล�าน�้าเสียวใหญ่ ที่บ้านดอนมะหลี่ อ.สิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 

วิถีชุมชนคนบ้านหนองบั่ว
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ห้วยแก้ว อยูท่างด้านทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของหมูบ้่าน สายน�า้นี ้
มาจากป่าดงค�าหลี่ ค�าปลาเซียม ป่าดงค�าใหญ่ค�าขวาง ป่าอุโมง
หนองแวง ไหลลงห้วยไส้ไก่และลงแม่น�า้ชทีีบ้่านท่าโพธิ ์ต.โพธิใ์หญ่ 
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

ห้วยหินลาด อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เกิดจากดงสวนผ้ึง 
บ้านดงสวนผึ้ง ต.น�้าค�า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และอีกยอดหนึ่ง
ไหลไปจากด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ 
ต้นน�้าเกิดท่ีหนองเบียก ไหลไปบรรจบกันที่บ้านดอนหอ บ้าน 
น�้าเที่ยง และบ้านดงเมือง ลงล�าน�้าเสียว ที่บ้านต�าแย ต.จ�าปาขัน 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ห้วยปลาค้าว อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ต้นน�้า 
ที่เกิดจากป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ด้านทิศตะวันออก บริเวณต้นน�้า 
คือหนองใหญ่หรือหนองหญ้าคา ชาวบ้านเรียกว่า “ยอดก่อด่อ  
ยอดบ่อพันขัน” ไหลลงไปรวมกันกับสายน�้าอื่นๆ ท่ีท่าหนองจอก 
เป็นห้วยปลาค้าว แล้วไหลลงล�าน�้าเสียวท่ีบ่อพันขัน ซึ่งเป็น 
แหล่งเกลือที่ส�าคัญในประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน 

ต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุด 
ในป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่



“พะยูง” คุณค่าที่ค�้าชูป่า
ช่วงปี 2504-2525 เป็นช่วงท่ีระบบทุนนิยมบุกดินแดนอีสาน เป็นยุคที่คนสมัยนั้นเรียกว่า ทุนมา  
ป่าแตก น�้าตัน รถไถเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านใกล้เคียง ผืนป่าหลายแห่งในทุ่งกุลาร้องไห้ถูกถางแทนที่ 
ด้วยพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปอ มันส�าปะหลัง มะม่วงหิมพานต์ ยูคาลิปตัส 

นบัเป็นความโชคดีของชาวบ้านหนองบัว่ ทีผู่น้�าในยุคก่อนหน้านัน้ได้กนัพืน้ทีส่่วนหนึง่ไว้ให้เป็นดงท�าเล 
ตามเอกสารทางราชการของกรมที่ดิน ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
ป่าผืนนี้ชื่อว่า “ท�าเลเลี้ยงสัตว์พาหนะดอนใหญ่” มีพื้นที่ 1,200 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2478 โดยประกาศหวงห้ามไว้ เพื่อให้ราษฎรใช้ร่วมกัน 

ชาวบ้านร่วมกันสร้างระบบตาสับปะรด ร่วมกันดูแลผืนป่า มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ 
มีส่วนร่วมด้วยจิตอาสา โดยมีพระแสงจันทร์ ฐิตสาโร เป็นแกนน�าฝ่ายสงฆ์ และนายดวงจันทร์ พาล�าโกน 
เป็นประธานกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนฯ



81 ปีทีแ่ล้วจนถงึทกุวนันี ้ชาวบ้านหนองบัว่ยงัคงดแูลรกัษาผนืป่าท่ีบรรพชนรักษาไว้เป็นสมบัตร่ิวมกัน

ช่วงที่มีสถานการณ์ลอบตัดไม้พะยูงรุนแรงในปี 2554-2556 เรียกกันว่าเป็นช่วงวิกฤตไม้พะยูง  
ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ที่เต็มไปด้วยพะยูงใหญ่หลายคนโอบก็เป็นเป้าหมายของโจร แต่เฉพาะก�าลังคน 
ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการป่าชุมชนไม่ก่ีสิบคน ไม่อาจต้านทานการลักลอบตัดไม้ได้ หลายครั้งที่
ชาวบ้านเสียน�้าตาด้วยความเจ็บใจเมื่อเห็นตอพะยูงที่ถูกโค่นทิ้งไว้ 

ในที่สุดก็ตกลงกันว่า ไม่ว่าหญิง ชาย พ่อแก่ แม่เฒ่า รวมถึงลูกหลานในชุมชน จะต้องลุกข้ึนมา 
เป็นหเูป็นตา สร้างระบบตาสปัปะรด สอดส่องและแจ้งเบาะแสในสิง่ทีส่งสยั ในช่วงนัน้ นายถนอม เหลก็ศรี  
ชาวบ้านหนองทัพไทย เพื่อนบ้านที่อยู ่ติดกัน ซึ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา 
เกษตรพอเพียง ได้ข่าวการต่อสูเ้รือ่งไม้พะยงูของพีน้่องบ้านหนองบัว่ จึงได้ประสานงานกบักองอ�านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ที่ท�างานด้านมวลชนร่วมกัน เพื่อขอการสนับสนุน
และเชิดชูให้ก�าลังใจแก่ชาวบ้าน แรงหนุนเสริมจากภายนอกจึงเริ่มต้นขึ้น

สมญานาม “หมู่บ้านบางระจันสอง”
การหนนุเสรมิของ กอ.รมน. เปรยีบได้กบับนัไดขัน้ทีสู่งขึน้ แต่บ้านหนองบัว่ได้ปรูากฐานบนัไดขัน้แรก 
ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยที่บรรพชนจัดสรรพื้นที่ไว้ให้เป็นป่าเพื่อส่วนรวม จนถึงในปี 2548 มีการตั้ง 
คณะกรรมการป่า และในช่วงสถานการณ์ลักลอบตัดไม้พะยูงก�าลังร้อนแรง ชาวบ้าน 150 คน 
กม็ารวมตวักนัเป็นกลุม่จติอาสาพทิกัษ์ป่าชมุชนดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่ ท�าหน้าท่ีลาดตระเวน 
ตรวจป่า เข้าเวรยาม เป็นสายข่าว และเป็นกองก�าลังสนับสนุน (อาหารและเครื่องดื่ม) โดยมี 
นายดวงจันทร์ พาล�าโกน เป็นประธาน มีที่ปรึกษาที่มาจากฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ชุดคุ้มครองป่า
จิตอาสาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเวรยาม ประจ�าอยู่ที่ป้อมยาม 4 มุมที่เป็นเสมือนป้อมค่ายรักษาเมือง ได้แก่ ป้อมเสือโก้ก  

ป้อมซมัยอ ป้อมหนองหญ้าคา และป้อมโนนบ้านเก่า แต่ละป้อมต้ังอยูใ่นชยัภมูทิีส่ามารถเป็นจดุสกดั  
มีสมาชิกผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่เวรยามในช่วงกลางคืนป้อมละ 3-4 คน 

2. กลุ่มสายข่าว เป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีท�ากินอยู่ใกล้หรือติดแนวเขตป่า ท�าหน้าท่ีเฝ้าระวังและหาข่าว 
รายงานสถานการณ์ถึงคณะกรรมการป่า กรณีที่มีเบาะแสก็ท�าหน้าที่กระจายข่าวไปยังชาวบ้าน 
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3. กลุ่มพลาธิการ เป็นกลุ่มสนับสนุนเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และ
อุปกรณ์การเดินป่า กลุ่มน้ีจะรณรงค์หาทุนและบริหารจัดการ
เงินที่ได้จากการบริจาคจากช่องทางต่างๆ เช่น ผ้าป่าสามัคคี 
งานบุญต่างๆ โดยตั้งเป็นกองทุนเพื่อการรักษาป่า แกนน�าของ
กลุ่มเป็นฝ่ายสงฆ์ คือ พระแสงจันทร์ ฐิตสาโร 

ปฏบิตักิารทีป่ระสานกนัอย่างเข้มแขง็เหล่านี ้ท�าให้ได้เบาะแสและ
ติดตามจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงได้ ชาวบ้านเล่าว่า ครั้งหนึ่ง
ได้ยินเสียงไม้ล้ม (ขนาดป้องกันแน่นหนาแล้ว ยังเล็ดลอดเข้าไป
ได้) พบว่ามีคนพยายามเข้าไปตัด เพราะพะยูงใหญ่ๆ กว่าพันต้น 
ช่างดึงดูดกิเลสเหลือเกิน แต่ก็ไม่สามารถเอาไม้ล้มออกมาได้  
เพราะการท�างานที่ฉับไว กลุ่มใช้วิทยุสื่อสาร เรียกก�าลังชาวบ้าน
เข้ามาเสริม ใช้วิธีเดินปูพรมเรียงหน้ากระดาน ค้นหาผู้ลักลอบ 
ตัดไม้ แต่ด้วยความมืด คนร้ายจึงหนีไปได้ แต่ชาวบ้านก็ยังคง 
รักษาต้นพะยูงในป่าไว้ได้

แผนที่แสดงขอบเขตป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว

ชาวบ้านร่วมกันน�าลวดหนาม 
มาพันไม้พะยูงที่ถูกลักลอบโค่น 
เพื่ อป ้องกัน ไม ่ ให ้คนเอาไป 
ใช้ประโยชน์

ป้อมซัมยอ
ป้อมเสือโก้ก

ป้อมหนองหญ้าคา
ป้อมโนนบ้านเก่า

วัดบ้านหนองบั่วป่าชุมชนดงท�าเล-ดอนใหญ่ 
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ข้อตกลงของชุมชน
กฎกติกาอันเป็นข้อตกลงของชุมชนในการดูแลรักษาป่าชุมชนดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบ่ัว  
มี 6 ข้อหลัก คือ
1. ห้ามบุคคลใดท�าการจุดไฟเผาป่า และการกระท�าใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดไฟป่า
2. ห้ามมิให้บุคคลใดลักลอบตัดไม้ บุกรุกแผ้วถางป่า เข้าครอบครองผืนป่า และล่าสัตว์ป่า
3. ห้ามมิให้บุคคลทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลรอบผืนป่าโดยเด็ดขาด
4. ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูด�าเนนิการปรบั 500-5,000 บาท และของกลางทียึ่ดมาได้นัน้ให้ถอืเป็นของส่วนรวม
5. จ�านวนค่าปรับร้อยละ 25 จะตกเป็นของผู้แจ้ง
6. หากคณะกรรมการป่าชุมชนกระท�าความผิดหรือมีส่วนรู้เห็นใดๆ ให้ลงโทษปรับเป็นสองเท่าของ

บุคคลผู้กระท�าความผิดทั่วไป

กิจกรรมอนุรักษ์
เช่นเดยีวกบัหลายชมุชนในภาคอีสาน งานอนรุกัษ์มกัจะเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม ชุมชนทีส่ามารถสร้าง
สมดลุระหว่างวฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิกบัการด�าเนนิชีวติในยคุใหม่ๆ ได้ กส็ามารถน�าพลังพสุิทธิน์ัน้
มาใช้ในงานอนรุกัษ์ได้ เช่น วฒันธรรมการเอาแรงทีช่าวบ้านยดึถอืปฏิบติัมาอย่างต่อเนือ่งนัน้ ไม่ใช่แค่
การแบ่งปันแรง แต่เป็นแรงใจที่มอบให้กับผู้เสียสละดูแลป่า

ครั้งหนึ่งมีผู้อาวุโสของหมู่บ้าน คือ พ่อบ�ารุง หลงทัพไทย มีนา สวน ติดกับป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ และ
เป็นสมาชกิกลุม่สายข่าว เมือ่พ่อบ�ารงุป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นเดอืน สมาชกิพร้อมใจกนัไป
ด�านาในพื้นที่ 8 ไร่ จนเสร็จภายในวันเดียว เพื่อให้ครอบครัวของพ่อบ�ารุงมีข้าวเก็บ ต่อมา พ่อบ�ารุง
เสียชีวิต ชาวบ้านก็ร่วมกันจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติ ผู้มาร่วมงานถึงกับกล่าวว่า เจ้าภาพไม่ต้อง
วุ่นวายเลย มีหน้าท่ีต้อนรับแขกและญาติเท่าน้ัน งานทุกอย่างกลุ่มจิตอาสารับผิดชอบเพื่อตอบแทน
พ่อบ�ารุงที่เป็นหนึ่งใน “ชุดคุ้มครองป่า”

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)083



ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงงานอนุรักษ์ โดยสรุปมีดังนี้
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า
• ปี 2548 ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ (ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่) พื้นที่ 1,200 ไร่
• ขุดคลองกว้าง 4 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร และท�าถนนรอบป่าระยะทางประมาณ  

6 กิโลเมตร เพื่อเป็นแนวเขตป่า ป้องกันการลักลอบตัดและขนย้ายไม้ออกจากป่า 
• จัดท�าทะเบียนไม้พะยูง และป้ายทะเบียนติดที่ต้นพะยูงที่มีขนาดใหญ่ จ�านวน 1,376 ต้น
• ร่วมกบั กอ.รมน. จดักิจกรรม “หมูบ้่านบางระจนัสอง” มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูล้ะครประวตัศิาสตร์

บางระจันและจัดท�าสื่อโทรทัศน์เผยแพร่
• แสวงหาภาคีจากภายนอก จนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในกิจกรรมในการป้องกัน

ดูแลรักษาป่า 
• กลุ่มแม่บ้านบริจาคเงินเพื่อจัดหาวัสดุรองรับน�้าเพื่อให้สัตว์ป่าได้กินในฤดูแล้ง
• เจาะน�้าบาดาลเพื่อใช้ในการเพาะกล้าไม้ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมา ชุมชนต่อยอดด้วยการจัดผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อน�าเงินมาพัฒนาระบบน�้าบาดาล 

• กิจกรมบวชป่าเพื่อสร้างศรัทธาและรวมใจด้วยกัน
• การปลูกไม้ยางนาเสริมในผืนป่า

พิธีบวชป่า และจัดท�าป้ายทะเบียนไม้พะยูง
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กิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านหนองบั่ว จัดตั้งขึ้นในปี 2535 ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการร้านค้า 

2 แห่ง คือกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ร้านค้าบ้านหนองบั่วคุ้มเหนือ และกองทุนสวัสดิการสหกรณ์
ร้านค้าบ้านหนองบั่วคุ้มใต้ 

• โรงสี SML ตั้งขึ้นในปี 2548 มีก�าไรจากการขายแกลบและร�า 
• กลุ่มเพาะเห็ด เกิดจากสนับสนุนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของอ�าเภอสุวรรณภูมิ ชาวบ้าน 

มารวมกันเพื่อสร้างตลาด

วัฒนธรรมการเสียสละ 
ในงานบุญต่างๆ ของชุมชน ชาวบ้านทุกคนจะแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดและความเช่ียวชาญ  
เพื่อบริการงานชุมชน โดยการเอาแรงกันหรือท่ีเรียกว่า “การลงแขก” กระทั่งได้รับการยอมรับว่า 
“เป็นหมู่บ้านจิตอาสา” ดังจะยกตัวอย่างให้เห็นในงานชุมชนตามโอกาสต่างๆ ดังนี้ 

• บุญข้าวประดับดิน กิจกรรมนี้จะอยู่ในช่วงเดือน 9 โดยในคืนท�าบุญชาวบ้านจะน�าข้าวเปลือก  
อาหารหวาน คาว ไปรวมกนัทีศ่าลาวัด หลงัจากนัน้ข้าวเปลือกจะถกูแยกมาเพือ่ให้ พ่อ แม่ ลูกหลาน  
และ หนุม่ สาว มานัง่ล้อมวงช่วยกนัปอกข้าวเปลอืกด้วยมอื ให้ได้ข้าวสารเมล็ดทีส่วย ไม่หกั เพือ่น�าไป 
ท�าข้าวต้มโค่น และข้าวนึ่งถวายผีและถวายพระตามความเชื่อ เป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการ
เลอืกสรรสิง่ทีด่ีๆ  เพือ่ท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้กบับรรพบรุษุ ญาต ิพีน้่อง และภตู ผ ีทีล่่วงลบัไปแล้ว

• ข้าวต้มโค่น เป็นอาหารในวัฒนธรรมการกินและความเช่ือของคนอีสาน ในบุญฮีตเดือน 9  
บญุข้าวประดบัดนิ ชาวบ้านบ้านหนองบัว่จะมกีารน�าข้าวเปลือกมาปอกด้วยมอืเพือ่น�าไปท�าข้าวต้มโค่น  
ในการถวายพระและเลี้ยงผี โดยมีส่วนประกอบในการท�าหลักๆ คือ ข้าวปอก (ข้าวกล้อง)  
กล้วยน�้าว้า ถั่วลิสง ถั่วปี มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน ผู้น�าพร้อมทั้ง 
ชาวบ้าน บ้านหนองบัว่จงึมีแนวคดิทีจ่ะส่งเสรมิให้ข้าวต้มโค่น ทีท่�าจากข้าวปอก เป็นอาหารทีใ่ช้ใน 
กจิกรรมป่าชมุชน ทัง้การท�าบญุ การรบัแขก การเดินป่า และในกจิกรรมการเข้าค่ายเยาวชน และเป็น 
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ของฝากให้กับผู้มาเยือน เพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญา 
ในการท�าอาหารท้องถิน่ทีใ่ช้วตัถดุบิธรรมชาตจิากชมุชน 
ให้ส่งผ่านไปยังลูกหลานด้วยการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  

• บญุข้าวสาก หลงัจากงานบญุข้าวประดบัดนิ 1 เดอืน จะ
เป็นการท�าบญุข้าวสาก (แรม 13 ค�า่ เดอืน 10) จะเริม่ด้วย 
การ “ก่วยข้าวสาก” เป็นการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมยาม 
กันด้วยผลผลิตจากไร่ นา สวน โดยแต่ละครัวเรือน 
จะมีตะกร้าใส่ผลผลิต หมาก พลู เพื่อน�าไปแลกเปลี่ยน 
ญาต ิมติรสหาย ในหมูบ้่านใกล้เคยีง วนัแรม 14 ค�า่ เดอืน 
10 จะเป็นการก่วยข้าวสากภายในหมูบ้่าน บญุข้าวสากนี้ 
จะท�าให้ลูกหลานที่ไปท�างานต่างถิ่นกลับมาท�าบุญเพื่อ
ร�าลึกถึงบรรพบุรุษร่วมกับครอบครัวเป็นประจ�าทุกปี

จากรากฐานงานบุญและงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้าน 
บ้านหนองบ่ัว ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่น
สู่รุ่น ส่งผลให้ยังคงเห็นความร่วมแรงร่วมใจ ความเอื้อเฟื้อ 
และการแบ่งปันกันของคนในชุมชน ผ่านวัฒนธรรมที่ 
เปี่ยมล้นด้วยพลังอาสา 

“วิกฤต”การลักลอบตัดไม้พะยูง กลายเป็น “โอกาส” 
ที่สร้างพลังสามัคคีให้ชาวบ้านหนองบั่ว เป็นการตอกย�้าว่า
วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เน้นเรื่องการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความมี
จิตอาสา การท�างานเป็นทีม เป็นหนึ่งในต้นทุนส�าคัญของ 
ชุมชน ของสังคม วิกฤตยังได้สร้างบทเรียนให้ชาวบ้าน 
หนองบัว่ จนสามารถยนืหยดัเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอืน่ๆ  
ในการสร้างชุดคุ้มครองป่าที่เปี ่ยมประสิทธิภาพ เป็น 
รั้วมนุษย์ที่มั่นคงแข็งแรงกว่าสิ่งก่อสร้างอื่นใด

งานบุญข้าวประดับดิน 
และการสืบสานหัตถกรรมจักสาน
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ป่าพะยูง-ความมหัศจรรย์ของชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว  
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

ป่าผืนนี้เป็นพื้นท่ีที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท�าให้เกิด “วัฒนธรรมในการจัดการและการใช้ประโยชน์ 
ในทีส่าธารณะร่วมกัน” ทีสื่บทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจบัุน โดยการใช้ประโยชน์ตามความจ�าเป็น จงึท�าให้ป่าอยูไ่ด้    

ชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ มีชาวบ้านหนองบั่วดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะแห่งนี้มานานมาก และท�าได้อย่าง
น่าทึ่ง เพราะต้นไม้แน่นขนัด แต่ละต้นสูงใหญ่หลายคนโอบ 

พลังจิตอาสาของชาวบ้านคือกุญแจส�าคัญ เพราะมีการลาดตระเวนกันทุกวัน และเนื่องจากผืนป่าเป็นรูป
สีเ่หลีย่ม จงึมกีารวางยทุธศาสตร์ด้วยการตัง้ป้อมยาม 4 จดุ และรถมอเตอร์ไซค์วิง่เชือ่มเพือ่ตรวจตราระหว่าง 
4 จุดตลอดท้ังคืน สละเงินส่วนตัวเป็นค่าน�้ามันตลอดเวลาหลายสิบปีที่ดูแล มีอุปกรณ์สื่อสารที่ติดต่อกันได้
รวดเร็ว การเข้าเวรนั้น สมาชิกที่อยู่กลุ่มป้อมยามต้องเสียสละเวลา 1 คืน ท�าโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่เมื่อได้ 
มาอยู่เวรร่วมกัน ได้พูดคุยกันมากข้ึน ก็ท�าให้สนิทสนมกัน เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี โดยมีตัวชี้วัด 
คือการเพิ่มขึ้นของคนที่อาสามาเข้าเวร จากเริ่มต้น 50 คน พัฒนามาเป็น 100 คน และปัจจุบันมีประมาณ 
200 คน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 

เห็นการสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีต้องการมีส่วนร่วมรักษาป่า เช่น เสื้อที่สมาชิกที่ดูแลป่าใส่ปฏิบัติงาน  
ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าชุมชน จากครู ท�าให้เห็นว่างานที่ชุมชนเล็กๆ ท�านั้น มีคนให้ความส�าคัญจริงๆ 
จึงอยากสนับสนุน และยังสามารถดึงหน่วยงานราชการมาร่วมเสริมความเข้มแข็ง ทั้งยังท�าให้ภาครัฐยอมรับ
ในศักยภาพของสมาชิก นับว่าเป็นจุดเด่นมาก

แม้จะเป็นป่าดิบแล้งผืนเล็กๆ แต่ชุมชนมีความร่วมมือในการจัดการสูงมาก สามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างดี  
เพราะหากมีไฟ ไม้ระดับล่างจะไม่ค่อยมี แต่ป่าผืนนี้มีไม้พ้ืนล่างที่ข้ึนหนาแน่น แสดงว่าไม่มีไฟไหม ้
มาหลายปีแล้ว และยังรักษาเอกลักษณ์ระบบนิเวศป่าดิบแล้งไว้ได้ 



ชุมชนป่ำดงท�ำเล-ดอนใหญ่ บ้ำนหนองบั่ว 
บ้านหนองบั่ว หมู่ 5 ต.ช้างเผือก  
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประสานงาน : นายดวงจันทร์ พาล�าโกน  
18 บ้านหนองบั่ว หมู่ 5 ต.ช้างเผือก  
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 
โทร. 094 220 0131

ประชากร : 250 ครัวเรือน จ�านวน 959 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่รวม 1,200 ไร่ 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2548 - ปัจจุบัน รวม 11 ปี
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน  :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- เกดิความมัน่คงทางอาหารจากฐานทรพัยากรในชมุชน พืน้ทีป่่ามคีวามอดุม
สมบูรณ์ พบจ�านวนพืชและสัตว์เพิ่มขึ้น 

- เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมไม้พะยูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ
• ความตระหนักในคุณค่า

- สมาชิกกลุ่มจิตอาสาสมัครพิทักษ์ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ เพิ่มขึ้นทุกปี 
- องค์กรชุมชนอื่นๆ มีความเชื่อมโยงกับการท�างานอนุรักษ์ เช่น กองทุน

สวัสดิการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสา
- ใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวประสานพลัง ท�าให้เกิดสังคมสมานฉันท์ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศป่าดิบแล้ง ซึ่งมีไม้พะยูงเป็นไม้เด่น
- เกิดความภาคภูมิใจที่หน่วยงานรัฐและเอกชนให้การยกย่อง และยอมรับ

ในวิธีบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• การขยายเครือข่าย

- ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านข้างเคียง ได้แก่ บ้านหนอง
ทัพไทย บ้านทุ่งหมื่น บ้านขี้กา บ้านหัวนา เพื่อเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการดูแลรักษาป่าโคกหนองบั่ว พื้นที่ 1,000 ไร่ โดยการพัฒนาเครือข่าย
ให้เป็นหมู่บ้านบางระจันสาม (อยู่ในระยะเริ่มต้น)

การสนับสนุนจากภาคี
• ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด จัดหาแหล่งน�้า

โดยการเจาะน�้าบาดาลมาใช้ในกิจกรรมเพาะกล้าไม้ และอื่นๆ
• กอ.รมน. จดัอบรมหมูบ้่านอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) สร้างความเข้มแขง็ 

ในการดูแลรักษาป่าให้กับชุมชน
• กรมทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนเรื่อง

การท�าถนนรอบเขตป่า เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
• กลุ่มผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกชุมชน บริจาคเข้ากองทุนดูแลป่า
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ชุมชนบ้านนาหว้า

ฟื้นป่าและน�้า  
สืบสานวัฒนธรรม

บ้านนาหว้าเป็นชุมชนชาวกูยที่เข้า
บุกเบิกป่าภูหินเหล็กไฟตั้งแต่เม่ือ
ร้อยปีก่อน เผชิญหน้ากับผลกระทบ
ที่เกิดจากการสัมปทานป่าไม้ และ
ระลอกการอพยพของผู้คนจากถิ่น
ต่างๆ ในแต่ละปี ส่งผลให้ผืนป่า 
ทีใ่ช้ประโยชน์ขาดการดแูล เกดิไฟไหม้ 
ติดต่อกันยาวนาน
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ชาวบ้านรวมพลังกันผ่าทางตันหลังจากท่ีผู้น�ามีโอกาสออกไปศึกษาดูงาน โดยสร้างกลไกการท�างาน
ที่ขับเคลื่อนด้วยสมาชิกจากองค์กรชาวบ้าน มีกฎกติกาเป็นข้อตกลงที่ชุมชนยอมรับ ปฏิบัติได้จริง 
และได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งยังน�าความรู้ในการบริหารจัดการมาผนวกกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างกระบวนการดูแลรักษาป่าเกือบสองพันไร่ เพื่อสืบสานความเชื่อดั้งเดิม
ของบรรพชน ให้เยาวชนได้เรยีนรูเ้รือ่งไม้ต้องห้าม (ตดั) และยงัเป็นวธิกีารแบ่งกลุม่ประเภทต้นไม้เพือ่
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่าอีกด้วย 

ด้วยความกลมเกลียวฉันญาติ และทักษะการท�างานร่วมกันแบบทีม เป็นพลังความสามัคคีที่ท�าให ้
ชมุชนบ้านนาหว้าสามารถจดัการเรือ่งไฟในป่าภหูนิเหลก็ไฟได้ ชุมชนน�าพลงัสามคัคนีีไ้ปร่วมสร้างเครอืข่าย 
ป่าดงภูหล่น เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าต้นน�้าที่เป็นฐานทรัพยากรของชาวบ้าน 11 หมู่บ้านในอ�าเภอโพธิ์ไทร 
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เอกสารความรู้ของหมู่บ้านที่เขียนจากค�าบอกเล่าของบรรพชน 
บ่งบอกว่า บ้านนาหว้าตั้งขึ้นในสมัยพระวอพระตา ผู้สร้างเมือง 
อุบลราชธานี ต่อมาเกิดโรคห่าระบาด ประกอบกับท�าเล 
ตั้งบ้านเรือนไม่ดี จึงพากันเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ มีการ
เคลื่อนย้ายหลายครั้ง แต่ไม่ไกลจากเดิม สุดท้ายมาปักหลักที่
บ้านนาหว้าในปัจจุบันซึ่งนับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมเพราะอยู่
บนเนินสูง มีหลักฐานปรากฎว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีอายุกว่าร้อยปี 
จากวดัประจ�าหมูบ้่านทีส่ร้างขึน้ พ.ศ. 2440 เดมิชือ่วดับ้านนาหว้า  
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดอยมณี 

สมัยก่อน บ้านนาหว้าขึ้นกับอ�าเภอบ้านด่าน (ปัจจุบัน-อ�าเภอ
โขงเจียม) จนถึงปี 2483 ก็มาขึ้นกับอ�าเภอเขมราฐ เพราะการ
เดินทางไปอ�าเภอบ้านด่านต้องข้ามเทือกเขาดงภูหล่น การย้าย
มาขึ้นกับอ�าเภอเขมราฐท�าให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว
กว่า พอถึงปี 2524 มีการตั้งกิ่งอ�าเภอโพธิ์ไทรซึ่งแยกมาจาก
อ�าเภอเขมราฐ บ้านนาหว้าจึงมาขึ้นกับกิ่งอ�าเภอโพธิ์ไทร และ
เป็นอ�าเภอโพธิ์ไทรในปี 2530 



ลักษณะพื้นที่ชุมชนบ้านนาหว้าเป็นท่ีราบลอนคลื่น  
ในส่วนที่ติดล�าห้วยเป็นที่ราบ ชาวบ้านใช้ท�านาลุ่ม  
บริเวณที่เป็นโคก ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มัน
ส�าปะหลัง ปอ และยางพารา ส่วนด้านใต้ติดกับ 
ภหูนิเหลก็ไฟ ซึง่เป็นผืนป่าขนาด 1,987 ไร่ อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูหล่น ซึ่งเชื่อมต่อกับอุทยาน
แห่งชาตผิาแต้มและวนอทุยานน�า้ตกผาหลวง (ในเขต 
อ.ศรีเมืองใหม่) ป่าเต็งรังผืนนี้มีความลาดเทจากทาง
ใต้ไปทางเหนือ สายน�้าท่ีเกิดจากเทือกเขาน้ีไหลลง
ล�าห้วยตาหวัง และลงสู่แม่น�้าโขง 

ชื่อภูหินเหล็กไฟนั้นหมายถึง หินชนิดหนึ่งที่มีความ
แกร่ง คนสมัยก่อนน�ามารองรับการตีเหล็กกล้าจน
เกิดประกายไฟ เม่ือน�าปุยนุ่นมารองประกายไฟ ก็
ใช้ก่อกองไฟได้

หินเหล็กไฟ ที่มาของชื่อภูหินเหล็กไฟ
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สถานการณ์ที่ท�าให้เกิดจุดเปลี่ยน 
ในยคุทีย่งัไม่มพืีชเศรษฐกจิเข้ามา ชาวบ้านนาหว้าซึง่เป็นชาวกูยจะปลูกข้าวไร่ทีเ่รยีกกนัว่าการสักหลุม 
ต่อมาเมื่อมีชาวไทย-ลาวเข้ามาอยู่จ�านวนมากขึ้น ก็มีการขยายพื้นที่ท�ากินแต่ก็ไม่มีผลกระทบกับป่า  
จนกระทั่งปี 2528-2532 มีการเปิดให้สัมปทานไม้ท้ังบริเวณเนินเขาด้านบนและที่ลุ่มรอบชุมชน  
มีชาวบ้านหลายคนรับจ้างในบริษัทท�าไม้ดังกล่าว

หลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทาน ป่ามีสภาพเส่ือมโทรมและขาดการดูแล เกิดไฟไหม ้
เป็นประจ�าทุกปี ป่าเต็งรังซึ่งปกติฟื้นตัวยาก เมื่อมีไฟไหม้ติดกันทุกปีก็ยิ่งเสื่อมโทรมลง 

ช่วงปี 2538-2540 ชาวบ้านในชุมชนต�าบลส�าโรงรวมถึงตัวแทนบ้านนาหว้า มีโอกาสไปร่วมประชุม
และศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ โดยการหนุนเสริมของกรมป่าไม้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กับ 
เครือข่ายป่าดงนาทาม จ.อุบลราชธานี (ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ปี 2543 และรางวัล
สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน ปี 2550) เป็นระยะๆ แต่ด้วยระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร 
ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แกนน�าชุมชนจึงตัดสินใจน�าความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในบ้านตัวเอง

เริ่มจากการประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือช่วยกันป้องกันไฟป่า ก�าหนดแนวเขตป่า
เพื่อป้องกันการรุกล�้า ตั้งกติกาในการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา และจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้
ชาวบ้านนาหว้าตระหนักถึงความส�าคัญของป่าที่เป็นแหล่งก�าเนิดน�้า คือ การร่วมท�างานวิจัยท้องถิ่น

อ่างเก็บน�้าบนภูหินเหล็กไฟส�าหรับใช้ได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี



กับมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ในปี 2552 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เป็นงานวจิยัเรือ่งการจดัการน�า้เพือ่การเกษตร อนัเนือ่งจากภาวะขาดแคลนน�า้ 
ในหน้าแล้ง ผลการวิจัยท�าให้เกิดแนวทางการวางแผนบริหารจัดการแหล่งน�้า โดยในเวลาต่อมา 
ได้ร่วมกับ อบต.ส�าโรง จัดท�าบ่อน�้าบนภูหินเหล็กไฟ พื้นที่ 10 ไร่ เพื่อเป็นอ่างเก็บน�้าส�าหรับบริโภค
อุปโภคให้พอใช้ได้ทั้งปี 

เมือ่มแีหล่งรองรับน�า้แล้วกระบวนการต่อไปทีผู่น้�าชมุชนเรยีกว่า “การหาน�า้ได้ ใช้น�า้เป็น มนี�า้ส�ารอง” 
ก็เริ่มขึ้น เป็นการระดมสมองในชุมชนเพื่อค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการป่า ซึ่งเป็นต้นทางของ
น�้า และเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการป่า การขึ้นทะเบียนป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ และการท�า
กิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับงานอนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน 

ภูมิปัญญาที่เป็นกุศโลบายแยบยล
เมื่อวัฒนธรรมเป็นหัวใจดวงหนึ่งของการบริหารจัดการที่
เชื่อมโยงทั้งงานอนุรักษ์และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
การบริหารจัดการในหมู่บ้านจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
คณะกรรมการป่าชมุชนภหูนิเหลก็ไฟ และกลุม่ครภูมูปัิญญา 
ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการป่าชุมชน

คณะกรรมการป่าชมุชนภูหนิเหล็กไฟ เป็นกลุ่มทีม่กีารจดัตัง้
อย่างเป็นทางการ น�าโดยผู้ใหญ่บ้านหมู ่3 (นายเตยีง ภงูอก) 
และกรรมการหมู่บ้าน เป็นกลไกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ท�าป่าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

กลุม่ครภูมูปัิญญา เป็นกลุ่มผู้รูแ้ขนงต่างๆ ในชุมชน ประกอบ
ด้วยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทาง ครเูกษยีณราชการ เป็น
คณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ มี
นายบุญมา บุญทน (ครูเกษียณอายุ) เป็นประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา

นายเตียง ภูงอก  
ประธานคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ
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ภูมิปัญญาหนึ่งที่นับว่าเป็นกุศโลบายในการน�าความรู้พ้ืนบ้าน 
มาใช้ในงานอนุรักษ์ คือการสร้างฐานไม้คะล�า ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ฐาน 
การเรียนรู้ในป่าท่ีจัดไว้เป็นห้องเรียนธรมชาติให้กับเด็กๆ และ
เยาวชน ประกอบด้วย (1) ฐานหินเหล็กไฟ เพื่อเรียนรู้ที่มาของ
ชื่อภูหินเหล็กไฟ (2) ฐานการใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อให้เห็น
ความหลากหลายของพืช สัตว์ ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน (3) ฐานการวางแปลงตัวอย่าง เพื่อค�านวณปริมาณ
คาร์บอนในป่าภูหินเหล็กไฟ (เป็นชุมชนท่ีน�าร่องของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 ใน 6 ของประเทศ) (4) ฐาน 
ไม้คะล�า (5) ฐานสมุนไพร เพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์ในการ 
พึ่งตนเอง และ (6) ฐานฝายชะลอน�้า 

“ของมันผิดอย่าได้ไปท�า ของมันคะล�าอย่าได้ไปต้อง” 
วัฒนธรรมของชาวอีสาน มักมี “ค�าผญา” ซึ่งเป็นค�าสอนและ 
ค�าเตอืนใจในการด�ารงชีวติ ปรากฏอยูต่ามช่องทางการสือ่สารต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นค�าบอกเล่าในชุมชน หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ตามโอกาส หลายบทกลอนสอนให้สู ้ชีวิต เป็นปริศนา-ภาษิต 
หรืออาจเป็นการอวยพรในงานมงคลต่างๆ โดยเน้ือหาและ 
ความหมายจะสอดแทรกหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซ่ึงควรค่าแก่การปฏิบัติ  
และหากไม่ท�าตามอาจจะมีบทลงโทษหรือบทสรุปท่ีไม่เป็นมงคล 
ตามมา จงึท�าให้หลายบทกลอนยงัคงถกูน�ามาปฏิบตัเิพราะความเชือ่  
จนถึงปัจจุบัน 

อีกหนึ่งเหตุผลที่ยังท�าให้ค�าผญายังคงอยู่คู ่กับสังคมชาวอีสาน  
อาจเนือ่งมาจากประสบการณ์และการลองผดิลองถูกของคนรุน่ก่อน  
ท�าให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งท่ีผิดพลาดและสิ่งถูกต้อง เกิดเป็น
ปรัชญาความรู้ หรือท่ีเราเรียกว่า “องค์ความรู้” ในยุคปัจจุบัน  

ฐานการเรียนรู้ในป่าชุมชน
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และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อๆ มา ในรูปแบบท่ีจ�าง่าย เข้าใจเร็ว และใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน  
ซึ่งความเชื่อเหล่านั้นสามารถอธิบายในหลักตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผลได้ 

ชุมชนบ้านนาหว้าได้น�าหลักความเชื่อนี้มาเป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาทรัพยากร เป็นกติกาทาง
ธรรมชาติที่ใช้ควบคู่กับกติกาทางสังคมอย่างเข้มแข็ง ดังเช่นบทกลอนค�าสอนเรื่อง “ไม้คะล�า1” หรือ 
ไม้ต้องห้ามในการตัด ที่เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้ลูกหลานในชุมชนได้เห็นถึงความส�าคัญของ
การอนุรักษ์ที่อธิบายในเชิงนิเวศวิทยาของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ดังนี้

ไม้ริมห้วย/ไม้ริมตลิ่ง 
“ไม้ใกล้ฝั่ง นั่งใกล้ห้วย มันสิซวยไปตื่ม มันสิลืมพวกพี่น้องลุงป้าอ่าวอา” 
ความเชื่อ : ถ้าน�าไปสร้างบ้านจะลืมพี่ลืมน้องและญาติมิตร
ทางนิเวศวิทยา : ไม้รมิตลิง่จะช่วยยดึหน้าดิน ลดการกดัเซาะ และดกัจบัตะกอนก่อนไหลลงสู่แม่น�า้ 

ส่วนรากจะเป็นที่พักพิงของสัตว์น�้าชนิดต่างๆ 
ไม้โกน/ไม้โพรง
“อย่าไปตัดไม้โกนมาเฮ็ดเฮือนเด้อหล่า มันสิเพพังม้าง เฮือนซานสิบ่ฮมเย็น”
ความเชื่อ : ถ้าน�ามาสร้างบ้านจะท�าให้ผู้อยู่อาศัยไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย  เพราะเขาเช่ือว่า 

โกนกกนกอยู่ โกนกลางนางอยู่ โกนปลายชายอยู่ อาจจะท�าให้สามี ภรรยา ไม่ได้
อยู่ร่วมกัน

ทางนิเวศวิทยา  : ไม้โกนหรือไม้โพรงจะเป็นท่ีอยู่อาศัยของนก แมลง หอย และสัตว์อ่ืนๆ หากมี
การน�าไม้ลักษณะนี้มาใช้จะเป็นการท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ 

ไม้เถาวัลย์รัด
“ไม้เครือเกี้ยว เป็นเครือจารกะไคแหน่ เครือต�าแยมันพ้องฮ้าย มันยุ่งเข้าใส่กัน”
ความเชื่อ : สิ่งไม่เป็นมงคลจะเข้ามาในครอบครัว ท�าให้ครอบครัววุ่นวายสับสน หรืองูจะเข้า

บ้านเรือน

1  คะล�า เป็นภาษาพื้นถิ่นอีสาน ตามพจนานุกรมอีสานของ ดร.ปรีชา พิณทอง ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
คะล�า หมายถึง สิ่งใดที่ท�าลงไป ผิดจารีตประเพณี ผิดระเบียบ สังคมรังเกียจ
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ทางนิเวศวิทยา  : เถาวัลย์อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพราะเกิดการแก่งแย่ง
อาหาร น�้า และอากาศ รวมถึงบดบังแสงแดดท่ีต้นไม้ใช้ในการสังเคราะห์แสง 
ท�าให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ 

ไม้ล้มข้างทาง
“ล้มพาดทางมันเป็นขอนฟาดไฮ่ ล้มฟาดห้วยมันเป็นขัวฮ่างก่ายสะพาน” 
ความเชื่อ : ถ้าน�ามาสร้างบ้าน สร้างสะพาน จะเป็นสิ่งที่ผิดจารีต และไม่เป็นสิริมงคล อาจมี

คนในครอบครัวเสียชีวิตต่อๆ กัน 
ทางนิเวศวิทยา : รากไม้จะช่วยยึดดินบริเวณริมหรือขอบถนน ป้องกันถนนทรุด และให้ร่มเงากับ 

ผู้สัญจรไปมา 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ “ไม้คะล�า” ท่ีมีการส่งผ่านความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นปัจจุบัน และก�าลัง
ได้รับการสบืทอดไปยงัคนรุ่นอนาคต นบัเป็นกลยทุธ์ในการปกป้องทรพัยากรทีใ่ช้ได้กับทุกยคุทกุสมยั 
เพราะชุมชนมีวัฒนธรรมในการเคารพผู้น�า และที่ส�าคัญความคิดความเชื่อเหล่านี้มีความสอดคล้อง 
ในทางนเิวศวทิยา เป็นผลพวงให้ระบบนเิวศในป่าชมุชนภหูนิเหล็กไฟเริม่มกีารฟ้ืนตวัและมคีวามอดุม
สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม้โพรง ไม้เถาวัลย์รัด ไม้ล้มข้างทาง ตัวอย่างการอนุรักษ์ป่าตามค�าสอนเรื่องไม้ต้องห้าม
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กิจกรรมอนุรักษ์
แม้การขึ้นทะเบียนป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟจะเริ่มในปี 2552 แต่การรวมตัวท�างานอนุรักษ์ของ 
ชาวบ้านนาหว้าเริม่มาตัง้แต่ปี 2539 โดยได้รบัการหนนุเสรมิจากเจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้ กจิกรรมมคีวาม
จริงจังขึ้นหลังจากไปเติมความรู้ศึกษาดูงานจากเครือข่ายป่าดงนาทาม ล�าดับกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า
• ปี 2539 ตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ 
• ปี 2543 ไปศึกษาดูงานท่ีเครือข่ายป่าดงนาทาม กลับมาปรับปรุงกฎระเบียบและรูปแบบการ

บริหารจัดการป่า เช่น ก�าหนดปฏิทินกิจกรรมในรอบปีและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

- เดือนมกราคม-มีนาคม   ท�าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า และส�ารวจพื้นที่วางแปลง
ส�าหรับเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน 

- เดือนเมษายน-มิถุนายน  ลาดตระเวนเพื่อควบคุมไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น 
- เดือนมิถุนายน-กรกฎภาคม  ท�าฝายชะลอน�้า และวางแปลงเพื่อกักเก็บคาร์บอน 
- เดือนสิงหาคม-ตุลาคม  ปลูกป่าเสริม 
- เดือนมกราคม-ธันวาคม   ลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้หรือการรุกล�้าในพื้นที่

ป่าชุมชน

ตั ว แ ท น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ป่าชุมชน ร ่วมกันบริหาร
จัดการและการร ่วมดูแล
รักษาป่า

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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• ปี 2552 ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ พื้นที่ 2,368 ไร่ ตามหนังสือที่ ทส. 1605.33/26670 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

• จัดเวรยามลาดตระเวน (มีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเยาวชน) สร้างฐานที่พักในป่าเพื่อใช้หลบฝน และ
พักค้างคืนจ�านวน 3 จุด จัดท�าแนวกันไฟตลอดแนวป่าด้านทิศใต้

• ปลูกต้นไม้เสริมในป่าเพื่อเป็นหมายแนวเขตป่า โดยความร่วมมือของชาวบ้าน นักเรียน และภาคี
ระดับท้องถิ่น

• จัดท�าฝายชะลอน�้า เพื่อชะลอการไหลของน�้าและเพิ่มความชุ่มชื้นในป่า จ�านวน 30 แห่ง
• ประสานการท�างานเพือ่ช่วยกนัเฝ้าระวังไฟป่าและการลักลอบตดัไม้กบัชมุชนข้างเคียง 11 หมูบ้่าน 

ในต�าบลส�าโรง ต่อมาพัฒนาเป็นเครือข่ายป่าดงภูหล่น
• จัดท�าฐานการเรียนรู้ในป่าเพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้เด็กๆ และเยาวชน จ�านวน 6 ฐาน

ชาวบ้านเดินลาดตระเวนป่า กฎระเบียบป่าชุมชน
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บ่อน�้าบนภูหินเหล็กไฟ เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเกษตร และปลูกผักสวนครัว

กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
• ปี 2552 ศกึษาวจิยัร่วมกบัมลูนธิพิทิกัษ์ธรรมชาตเิพือ่ชีวติ (โดยการสนบัสนนุของ สกว.) เพือ่ค้นหา

รูปแบบการใช้น�้าท่ีมีอย่างจ�ากัดในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มจากการจัดประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ค้นหาอาสาสมัครวจัิย อบรมทมีวจิยัเรือ่งการจดัเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล และ
ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากการส�ารวจสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพพื้นที่แหล่งน�้าในชุมชน ปริมาณน�้า
ที่มีในแต่ละฤดูกาล ปริมาณการใช้น�้า รวมถึงการบริหารจัดการน�้าในอดีต ความเชื่อ/ภูมิปัญญา 
ในการบริหารจัดการน�้าของชุมชน และน�าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนงาน จากนั้น 
ร่วมกับ อบต.ส�าโรง จัดสร้างบ่อน�้าบนภูหินเหล็กไฟ พื้นที่ 10 ไร่ เป็นแหล่งกักเก็บน�้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและปลูกผักสวนครัวได้ตลอดปี

• ปี 2553 อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก โดยการสนับสนุนของ อบต.ส�าโรง 
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการจัดสร้างแหล่งน�้า
ขนาดเล็กรอบบ้านเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง มีการประกวดวิธีการประหยัดน�้าในชุมชน  

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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หตัถกรรมจกัสาน สานต่อภมูปัิญญาชุมชน งานภูมิปัญญาสูู่โครงงานโรงเรียน

กล่าวคือ บ้านใดใช้น�้าได้ประหยัดที่สุดจะมีรางวัลให้ ผู้ที่ได้รับรางวัลน�าเสนอวิธีการใช้น�้าอย่าง
ประหยัดในเวทีประชาคม สร้างความตื่นตัวเรื่องการบริโภคน�้า

• ปี 2557 อบรมเรื่องการวางแปลงตัวอย่างถาวรเพื่อกักเก็บปริมาณคาร์บอนในป่าชุมชน สนับสนุน
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

• การสืบสานประเพณีฮีตสิบสอง ที่ดึงเพื่อนบ้านเข้ามาท�ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน
• จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ในปี 2539 

หลักสูตรการเรียนรู้ของเยาวชน
ในปี 2557 คณะกรรมการป่าชุมชนและคณะที่ปรึกษา ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ จัดท�า
หลกัสตูรท้องถิน่ทีม่ทีัง้การเรยีนรูส้าระวิชาในห้องเรยีน และการเข้าไปเรยีนในห้องเรยีนธรรมชาตกิบั 
ผูรู้ใ้นชมุชน ซึง่มีหลายสาขา เช่น ความรูเ้รือ่งต้นไม้ เรือ่งการใช้ประโยชน์จากป่า (อาหาร พชืสมนุไพร) 
เรื่องไม้คะล�า เรื่องหมอล�า งานจักสาน เป็นต้น และมีการจัดอบรมเยาวชนเรื่องการปลูกไม้ยางนา 
ในโรงเรียนและศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ยางนาในโรงเรียน (ปี 2550) 

นักเรียนได้น�าความรู้เหล่านี้มาจัดท�าโครงงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ความเชื่อ ความศรัทธา  
กับความส�าเร็จของชุมชนบ้านนาหว้า 
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

นกัวชิาการท้องถ่ินวิเคราะห์ว่า กลุม่ชาตพินัธุก์ยูมวีฒันธรรมในการผสมผสาน 
ความเชื่อดั้งเดิมกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นชนชาติ 
ที่ให้ความเคารพผู้น�า มีความยึดหยุ่นในการปรับตัว การที่ชุมชนยังรักษา
วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง พิสูจน์ความจริงได้จากภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการรักษาป่าโดยเฉพาะเรื่อง “ไม้คะล�า” ถือเป็นกุศโลบายที่ให้
ทั้งความรู้และเป็นกฎกติกาไปในตัว ผู้ไปเยือนบ้านนาหว้าสามารถสัมผัส
ถึงความผูกพันของชาวบ้านกับป่าได้ 

ในการท�างาน บ้านนาหว้ามีกลไกการท�างานที่ประกอบด้วยหลายฝ่าย 
ที่เข้ามาร่วมกัน งานมีเจ้าภาพและเกิดความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นครู 
ในรุ่นปัจจุบัน ครูในอดีต เยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและที่เรียนจบ 
ไปแล้ว จนถงึกลุม่แม่บ้านและพระสงฆ์ ล้วนมองเหน็ความสมานฉนัท์ท่ีเตม็ใจ 
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี ทั้งยังสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายใน
หมูบ้่านใกล้เคยีง ซึง่เป็นทศิทางทีจ่ะท�าให้ป่าผนืนีส้มบรูณ์และยัง่ยนืขึน้ไปอกี



ชุมชนบ้านนาหว้า
หมู่ 3 ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

ประสานงาน : นายเตียง ภูงอก  
(ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 3 และประธานคณะกรรมการป่าชมุชน) 
11 หมู่ 3 บ้านนาหว้า ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี 34340 
โทร. 092 854 7173

ประชากร : 221 ครัวเรือน จ�านวน 1,027 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่รวม 2,368 ไร่  
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูหล่น 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2539-ปัจจุบัน รวม 19 ปี
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- สภาพป่าเต็งรังบนภูหินเหล็กไฟเป็นไม้ชั้นสอง มีไม้ขนาดกลางขึ้นกระจายทั่วป่า ทั้งไม้เต็ง รัง เหียง 
กระบก นนทร ีพะยงู ก่อ กระอาม ส่วนป่าด้านล่างยงัมไีม้ใหญ่ เป็นแหล่งเกบ็หาของป่าและสมนุไพร

- เมื่อป่าฟื้นตัว ท�าให้แหล่งน�้าฟื้นตัวด้วยเช่นกัน ล�าธารเริ่มไม่ขาดแคลนน�้า
- พืชอาหารท้องถิ่นมีมากขึ้น เหลือจากบริโภคก็เป็นรายได้ ทั้งเห็ด สมุนไพร ผักป่า สัตว์เล็กสัตว์น้อย

มีที่อยู่อาศัย ชุมชนมีท�าเลเลี้ยงสัตว์
- เยาวชนมีห้องเรียนธรรมชาติ

• ความตระหนักในคุณค่า
- งานศึกษาวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการใช้น�้าที่มีอยู่จ�ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชนท�าร่วมกับ

มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต เป็นการสร้างประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผน
จัดการ สามารถประสาน อบต.ส�าโรง มาสนับสนุนสร้างแหล่งน�้าบนภูหินเหล็กไฟได้

- การจดัประกวดวธีิการใช้น�า้อย่างประหยดัในชมุชน สร้างการมส่ีวนร่วม ท�าให้ชมุชนเกดิความตืน่ตวั
และแรงจูงใจในการบริโภคน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• การเป็นแบบอย่าง
- การจัดการความรู้ ได้แก่ การรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิต สัตว์ป่า 

อาหาร ความเชื่อ พิธีกรรม ผลิตเป็นสื่อเอกสารเพื่อเผยแพร่
• การขยายเครือข่าย

- รวมกลุ่มเครือข่ายป่าดงภูหล่น (11 หมู่บ้าน / 9 ชุมชน) เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้า และแก้ไขปัญหาน�้าแล้ง 
ไม่เพียงพอต่อการท�าเกษตร โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และการจัดสรรน�้าตามฤดูกาล  
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างอิสระตามความเหมาะสม
กับโครงสร้างและการบริหารจัดการภายใน

การสนับสนุนจากภาคี :
• อบต.ส�าโรง สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งกักเก็บน�้าเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ในหน้าแล้ง
• อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุในการจัดท�าฝายกักน�้าถาวร โดยใช้แรงงานชาวบ้านช่วยกันก่อสร้าง
• ส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพ่ือชีวิต, สถาบันสารสนเทศ 

การบริหารจัดการน�า้เพือ่การเกษตร, กรมป่าไม้, กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื ส่งเสรมิความรู้ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
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ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน”

เพื่องานอนุรักษ์และ
สรรค์สร้างสังคมเป็นสุข 

ผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนล�าปาว ท�าให ้มี ผู ้
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ต�าบลอุทัยสวรรค์ตั้งแต่
ป ี 2493 ผู ้คนที่มาจาก
หลากหลายเชื้อชาติและ
วฒันธรรมทีโ่ยกย้ายเข้ามา 
เรยีกกันว่า “ไทครวัอสีาน” 
ร่วมกันท�าข้อตกลงในการ
จัดสรรพื้นที่ สาธารณะ 
2 ,500  ไ ร ่  ที่ เ รี ยกว ่ า 
บ๊ะออนซอน เพือ่เป็นท�าเล
เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน
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กฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ท่ีไม่ได้มีตราไว้เป็น 
หนังสือ แต่ยึดถือกันมารุ ่นต ่อรุ ่น ถึงคราว 
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกลุ ่มอิทธิพลจากภายนอก 
เข ้ามายึดครองพื้นที่ป ่าสาธารณะในชุมชน 
แล้วจัดสรรแบ่งขายให้คนทั่วไป การต่อสู  ้
จงึเริม่ต้นขึน้ ชาวบ้านรวมตวักนัต้านทานได้อย่าง
เหนียวแน่นโดยปราศจากความรุนแรง ใช้การ
เจรจานานหลายปีจนสามารถได้พืน้ทีก่ลบัคนืมา
ท�าเป็นป่าชุมชน จึงนับว่าชาวต�าบลอุทัยสวรรค ์
ทั้ง 12 หมู ่บ้านได้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิด 
การอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและการท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ผู ้น�า
ชุมชนจึงแสวงหาหลักประกัน โดยการผลักดัน
ให้ป่าผืนน้ีเข้าสู่โครงการตามพระราชเสาวนีย ์
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
รวมถึงใช้กลไกการปกครองท้องถิ่น สร้างเกราะ
คุ ้มกันป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
ปรับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
ในด ้านสุขภาพ สร ้างธรรมนูญประชาชน 
คนต�าบลอุทัยสวรรค์ ก�าหนดบทบาทชุมชนและ 
โรงเรียนให้มีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา 
และสุขภาวะชุมชน
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ชมุชนอนรุกัษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” จ.หนองบัวล�าภ ูประกอบด้วยชาวบ้านในต�าบลอทุยัสวรรค์ 
จ�านวน 12 หมู่บ้าน เป็น “ไทครัวอีสาน” หมายถึง กลุ่มคนที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจากหลายท้องถิ่น  
หลายชาตพัินธุ ์ต่างวัฒนธรรม ภาษา ความเชือ่ เพือ่มาบกุเบกิทีท่�ากนิในท�าเลทีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก 
และตั้งบ้านเรือนรวมกัน 

ความเป็นหมูบ้่านไทครัวอสีาน เริม่ในปี 2493 ชาวบ้านกลุม่แรกทีเ่ข้าจบัจองพืน้ทีท่�ามาหากนิมาจาก
บ้านค�าพระ อ.อ�านาจเจริญ จ.อบุลราชธาน ี(ในยคุนัน้) ต่อมาชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนล�าปาว จ.กาฬสินธุ์ ทยอยเข้ามาสมทบเพิ่มเติม จากนั้นก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากอีกหลายจังหวัด 
ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ตั้งบ้านเรือนกระจายทั่วไป  
แต่ได้ก�าหนดกันเขตพื้นที่ท�าเลเลี้ยงสัตว์ไว้ประมาณ 2,500 ไร่ (ประมาณการโดยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน) 
บริเวณนี้เองได้กลายมาเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” ในปัจจุบัน 



ค�าว่า “บ๊ะออนซอน” หมายถงึ บรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งหนิ มคีวามสวยงาม น่าชืน่ชม (บ๊ะ - พืน้ทีห่รอื 
บริเวณทีเ่ป็นแหล่งหนิ ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเตบิโตขึน้ได้, ออนซอน - มคีวามสวยงาม น่าชืน่ชม มมีากมาย)

ต�าบลอุทัยสวรรค์มี 12 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าอุทัย (หมู่ 1) บ้านโนนสวาท (หมู่ 2) บ้านหนองด้วง (หมู่ 3  
เป็นที่ต้ังป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน”) บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 4) บ้านซ�าขอนแก่น (หมู่ 5) บ้าน 
ห้วยนาหลวง (หมู่ 6) บ้านหนองไพบูลย์ (หมู่ 7) บ้านชัยมงคล (หมู่ 8) บ้านวังประทุม (หมู่ 9) บ้าน
หนองกุงศรี (หมู่ 10) บ้านโพธ์ิศรีสมพร (หมู่ 11) และบ้านท่าอุทัยเหนือ (หมู่ 12) มีประชากร  
1,623 ครัวเรือน จ�านวน 6,463 คน

ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ มีพื้นที่ตามเอกสารหนังสือ
ส�าคัญส�าหรับที่หลวง (นสล.) จ�านวน 2,375 ไร่ ลักษณะเป็นป่าเต็งรัง มีแหล่งน�้าในป่าที่มีพื้นที่ 8 ไร่ 
ชาวบ้านได้อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไปในตัว 

แหล่งน�้าใน “บ๊ะออนซอน” เป็นทั้งที่ท�ากิน แหล่งน�้าใช้ แหล่งหาอาหารของผู้คนในชุมชน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)109



พ่อหนูจันทร์ โยคานิตย์  
แกนน�าในการต่อสู้ทวงคืนผืนป่าของชุมชน

จากพลังมวลชน สู่การจัดท�าธรรมนญูประชาชน
บ๊ะออนซอนอยู ่อย่างสงบ จนถึงปี 2507 ก็มี 
กลุ่มอิทธิพลจากภายนอกเข้ามายึดครองบางส่วน 
แล้วน�าไปออกเอกสารสิทธ์ิ นส.3 ก เพื่อจัดสรร
พืน้ทีแ่บ่งขายให้กบัคนทัว่ไป รวมทัง้ขบัไล่ชาวบ้าน
ที่อยู่ก่อนให้ออกไป 

ชาวบ้านที่ถูกขับไล่รวมตัวกันต่อสู ้เพื่อทวงคืน 
ผืนป่า โดยมีนายหนูจันทร์ โยคานิตย์ ชาวบ้าน
ห้วยนาหลวง เป็นแกนน�าท�าเรื่องถึงศาลแต่แพ้คดี 
เพราะอีกฝ่ายมีเอกสารสิทธ์ิ แม้ฝ่ายผู้มีอิทธิพลจะ
ทยอยขายท่ีดินไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี แต่ชาวบ้าน 
กไ็ม่ยอมแพ้ ใช้การเจรจานานเป็นสบิปี จนสามารถ
ท�าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันได้

ผู้มีอิทธิพลนั้นท้าทายว่า หากนายหนูจันทร์เก่งพอท่ีจะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ ก็จะได้ป่าคืนเพื่อเอาไป
รักษาได้ นายหนูจันทร์รับค�าท้า ลงสมัครและได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหลวง เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2522

ผูม้อีทิธพิลรักษาค�าพดูด้วยการคนืป่าทีเ่หลอืจากการจดัสรรขายจ�านวนกว่าพนัไร่ แต่ขอเกบ็ไว้ 45 ไร่ 
เพราะเป็นส่วนที่บอกขายไปแล้ว 

ชาวบ้านรับได้ ปัญหาจึงยุติ บ๊ะออนซอนกลับมาเป็นสมบัติของส่วนรวมอีกครั้ง

ปี 2530 แกนน�าคนอืน่ๆ เช่น ก�านนัดนยั บญุโสม ได้เจรจาขอคนืพืน้ทีจ่ากพีช่ายตนเองทีม่กีารรกุพืน้ที ่
สาธารณะ เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับคนอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม ต่อจากนั้นก็มีการขอคืนพื้นที่อื่นๆ  
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเจรจาของกลุ ่มผู ้น�าแต่ละหมู ่บ้าน จนสามารถขอคืนพื้นที่ได้ทั้งหมด 
ในปี 2539 สรุปว่ามีพื้นที่สาธารณะเหลืออยู่ 2,375 ไร่
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เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี ผู้น�าชุมชนแสวงหาทางออกด้วยการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะ
ผืนนี้เข้าสู่โครงการตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (พ.ศ. 2542-2544) 

ชุมชนยังได้ร่วมกันจัดท�ากฎกติกาเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสันติและเป็นสุข โดยท�าแผนแม่บท 
ทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมคดิ วเิคราะห์ น�ามาสู่การจดัท�า ธรรมนญูประชาชนคนต�าบลอทุยัสวรรค์ ซึง่ใน 
หมวดที่ 4 และ 5 ได้ก�าหนดบทบาทของชุมชนและโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน 

ผืนป่าในโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ฯ



ธรรมนูญประชาชนคนต�าบลอุทัยสวรรค์ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2557 และผลสัมฤทธิ์
หลังจากมีการใช้ธรรมนูญ อบต.อุทัยสวรรค์ ได้ท�าการ
ตดิตามประเมนิผลแต่ละหมวดทัง้ 5 หมวด มข้ีอสรปุหลักๆ 
ดังนี้

หมวดที่ 1 กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของต�าบล 
ด้วยทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วย
คณะกรรมการหมู่บ้านของต�าบลอุทัยสวรรค์ได้ประชุม
ประชาคมพิจารณาออกกฎระเบียบข้อบังคับในการดูแล
รกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในเขตต�าบล ทัง้ 12 หมูบ้่าน 
ถ้าผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน  
จะต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน

ผลท่ี เ กิดขึ้นจากการประกาศใช ้ธรรมนูญข ้อนี้คือ
เหตุทะเลาะวิวาทลดลงมากกว่าร้อยละ 90

หมวดท่ี 2 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในต�าบลอุทัยสวรรค์ 
การดูแลรักษาสนามหญ้า และต ้นไม ้ ในถนนหรือ
สถานท่ีสาธารณะชุมชนช่วยในการรักษาความสะอาด 
ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ

ผลที่เกิดข้ึนคือ มีการช่วยกันประชาสัมพันธ์เร่ืองความ
สะอาด โดยเฉพาะการดูแลความสะอาดหน้าบ้านตัวเอง 
และก�าหนดวันมาช่วยกันท�าความสะอาดในที่สาธารณะ
ในแต่ละหมู่บ้าน
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หมวดที่ 3 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน�้าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับครั้งละ 50 บาท 
ไม่เกิน 500 บาท 

ผลที่เกิดขึ้นคือ การร่วมรณรงค์จริงจัง ต�าบลอุทัยสวรรค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นต�าบลปลอด 
ลูกน�้ายุงลาย และไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

หมวดที่ 4 การศึกษากว้างไกล 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของชุมชนในต�าบลอุทัยสวรรค์ ให้มีแหล่งเรียนรู้ของต�าบลที่มุ่งเน้น 
วิถีตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ของต�าบล พัฒนาศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้  
ในการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง

หมวดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนและชมุชนเป็นผูก้�าหนดนโยบายสาธารณะในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ที่เป็นรากฐานชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ผู ้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท�าการใดๆ ให้เกิด 
ความเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของต้นไม้ 
ที่ปลูกไว้หรือข้ึนเองตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะ หรือป่าสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับเป็นรายต้น 
ต้นละไม่เกิน 500 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจากหมวดท่ี 4 และ 5 คือการสร้างหลักสูตรการศึกษาเรื่องส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรม
เยาวชนเพื่อเป็นหน่วยดูแลป่าในวันข้างหน้า เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในระบบ และสร้างกิจกรรม
ที่ให้เยาวชนท�าร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการเรียนรู้

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)113



กิจกรรมอนุรักษ์
แม้งานอนุรักษ์จะเริ่มตั้งแต่นายหนูจันทร์เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็เป็นการเริ่มในมุมของการเจรจาเพื่อ 
เอาคนืผนืป่า ส่วนงานอนรัุกษ์ทีม่กีลไกการท�างานนัน้เริม่ต้นในปี 2542 เริม่จากการตัง้คณะกรรมการ
ป่าชมุชน หลังจากการประกาศเขตพืน้ทีป่่าสาธารณะบ๊ะออนซอนเข้าสูโ่ครงการตามพระราชเสาวนย์ี
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิฯ พระบรมราชนินีาถ คณะกรรมการป่ามจี�านวน 18 คน มนีายดนยั บญุโสม 
นายก อบต.อุทัยสวรรค์ เป็นประธาน มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก 12 หมู่บ้าน จ�านวน 102 คน 
กิจกรรมต่างๆ ล�าดับได้ดังนี้ 

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า
• ปี 2542-2544 ปลูกต้นไม้สองข้างถนน ตามสถานที่ส�าคัญ และท�าโครงการฟื้นฟรูะบบนิเวศต้นน�้า

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
6 รอบ (5 ธันวาคม 2542) 

• ปี 2551 จัดท�าบันทึกความร่วมมือกับกรมป่าไม้ โดยสถานีควบคุมไฟป่า (หนองเรือ) เพื่อ 
เพิม่ประสิทธภิาพในการดแูลรกัษาป่า จดัท�ากตกิาการบรหิารจดัการป่า ข้อบงัคบัของต�าบลในการ
จับ/ปรับผู้กระท�าผิด เช่น การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า การลักลอบเผาป่า การบุกรุกป่าเป็นพื้นที่
ท�ากิน อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และจัดท�าแนวเขตป่า

• ปี 2555-2557 เพื่อต้องการให้งานอนุรักษ์มีความมั่นคง อบต.อุทัยสวรรค์ จึงผลักดันให้เกิด
กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีการระดมสมองเพื่อหาจุดอ่อน-จุดแข็ง ก�าหนด
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แนวทางร่วมกันในด้านต่างๆ เพื่อจัดท�า “ธรรมนูญประชาชนคนต�าบลอุทัยสวรรค์” โดยในหมวด
ที่ 4 และ 5 ก�าหนดบทบาทของชุมชนและโรงเรียน ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ ศนูย์กลางอยูท่ีบ้่านหนองกงุศร ีเป้าหมายเพือ่การออมเงนิในครวัเรอืน 
• กลุม่ววัเยาวชน อยูท่ี่หมู ่10 บ้านหนองกงุศร ีเป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมรีายได้เพิม่จากการ

เลี้ยงวัว
• กลุ่มทอผ้าต�าบลอุทัยสวรรค์ เป็นการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีให้มีรายได้หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว 

และเป็นกองทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม
• กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลอุทัยสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 

อุทัยสวรรค์ กรณีป่วย คลอดบุตร อุบัติเหตุ และเสียชีวิต ทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนขั้นพื้นฐานให้แก่ชาวต�าบลอุทัยสวรรค์

• กลุม่สมนุไพรในโรงเรยีน (โรงเรยีนบ้านหนองด้วงวงัประทมุ) เป็นการรวมกลุ่มกนัเพือ่ให้คร ูนกัเรยีน 
ได้เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่ในชุมชน

• กลุม่พลงัคดิสะกดิโลก (โรงเรยีนบ้านโนนสวาทหนองไพบลูย์) เป้าหมายเพือ่ปลูกฝังให้นกัเรยีนรูจ้กั
การประหยัดพลังงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนได้

การดูแลผืนป่าสาธารณะ 
อย่างมีส่วนร่วม ทั้งชาวบ้าน  
อบต.อุทัยสวรรค์ 
และหน่วยงานราชการ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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• กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต�าบลอุทัยสวรรค์ เป็นการรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาในการท�าไร่อ้อย เช่น 
การลดการใช้สารเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อพัฒนาการปลูกอ้อย 
ให้มีคุณภาพมากขึ้น

• กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

การสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่
• การฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทุกๆ ปี ปีละ 1 รุ่น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงผืนป่า เพื่อสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์ ส่งเสริม 
ให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

• การจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของหลักสูตร) โรงเรียน
บ้านหนองด้วงวังประทุม และน�านักเรียนไปเรียนในป่าชุมชนกับปราชญ์ชาวบ้าน และผู้รู ้
ด้านสมุนไพร 

การท�างานของชาวต�าบลอุทัยสวรรค์ ชี้ให้เห็นว่างานอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ในแวดวงของนักอนุรักษ์ 
ในมิติเดิมๆ แต่เป็นงานท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้รู ้ต่างๆ รวมถึงผู้ที่ท�างาน 
ด้านสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายการเสริมสร้างสุขภาวะในสังคม 

การมีข้อบัญญัติในหมวดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นค�าตอบหน่ึงของ 
การสร้างสุขภาวะในชุมชน



พลังอันแข็งแกร่งของชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน”  
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

จุดเด่นของชุมชนน้ีคือการต่อสู้ที่รวมพลังกันทั้ง 12 หมู่บ้านเพื่อขอคืนผืนป่า เป็นความ 
กล้าหาญทีไ่ม่มคีวามรนุแรง ผูน้�ามคีณุธรรม การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะให้สงัคมเป็นผูต้ดัสนิ 
ให้สังคมบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ใช้ความรุนแรง อาศัยการพูดจากันด้วยความ
อดทนหลายปี ในที่สุดก็ได้พื้นที่คืนมาเป็นป่าของชุมชน 

พลังความสามัคคีดังกล่าวท�าให้ อบต.อุทัยสวรรค์ สามารถผลักดันให้เกิดธรรมนูญ
ประชาชนคนต�าบลอุทัยสวรรค์ ซึ่งมีนัยยะเดียวกับธรรมนูญสุขภาพ ท่ีทางส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ผลักดันในหลายพื้นท่ี นอกจากนี้ อบต.เองก็มีส่วน 
อย่างมากในการเคล่ือนงานอนุรักษ์ เป็นการเปลี่ยนถ่ายงานจากแกนน�าชุมชน มาเป็น
ระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งผลดีต่อการก�าหนดงบประมาณในการสนับสนุน อีกทั้งยังมีข้อบัญญัติ
ในธรรมนญูฯ ซึง่พฒันามาจากแนวทางการสร้างสขุภาวะชมุชน แล้วขยายไปสูก่ารอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยดึงเข้ามา 
ให้อยู่ในรูปแบบของกฎ



ชุมชนอนุรักษ์ป่ำสำธำรณะ “บ๊ะออนซอน”
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู

ประสานงาน : นายดนัยโชค บุญโสม  
(นายก อบต.อุทัยสวรรค์)  
องค์การบริหารส่วนต�าบลอุทัยสวรรค์  
อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู 39270 
โทร. 042 315 885, 089 278 6150

ประชากร : ต�าบลอุทัยสวรรค์ มี 12 หมู่บ้าน  
มีประชากร 1,623 ครัวเรือน จ�านวน 6,463 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่รวม 2,375 ไร่  
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2542-ปัจจุบัน รวม 16 ปี
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- บ๊ะออนซอนและบ๊ะดานหิน มีน�้าขังตลอดปี 
- ชุมชนใช้น�้าในบ่อ (น�้าส้าง) และหนองน�้าตามธรรมชาติ จ�านวน 3 แห่ง เพ่ือน�าไปใช้ในการ  

ดับไฟป่า และเลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย)
- ชมุชนทีอ่าศยัอยูร่อบป่าได้ใช้ป่าเป็นแหล่งอาหาร เช่น หน่อไม้ เหด็ พชืผกัหวานป่า จกัจัน่ ไข่มดแดง 

แมลงต่างๆ กุ้ง หอย ปลา ปู เป็นต้น สามารถลดค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
• ความตระหนักในคุณค่า

- เกิดการรวมกลุ่มองค์กรอื่นๆ ในชุมชน เช่น สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มจิตอาสา

- เกิด “ธรรมนูญประชาชนคนต�าบลอุทัยสวรรค์” จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประกาศ
ใช้ในปี 2557

- ชุมชนมีความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะบ๊ะออนซอน
- ต�าบลอุทัยสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “ธรรมนูญสุขภาพ” เรื่องการใช้สารเคมี 

ในไร่อ้อยจาก ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2557
• การเป็นแบบอย่าง

- เป็นแบบอย่างให้กบัชมุชนอืน่ในการจดัท�าธรรมนญูชมุชน ทีบ่รรจเุรือ่งการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยทีมงานได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในพื้นที่ต�าบลนากลาง และมีผู้เข้ามาศึกษา 
ดูงาน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

การสนับสนุนจากภาคี :
• อบต.อุทัยสวรรค์ ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมอนุรักษ์ ปีละ 25,000 บาท พร้อมทั้งบุคลากร 

และอุปกรณ์ดับไฟป่า
• กรมป่าไม้ โดยสถานีควบคุมไฟป่า (หนองเรือ) ร่วมกับชุมชนในการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ เพื่อ 

การอนุรักษ์ป่าและการป้องกันไฟป่า จัดท�าโครงการป่าชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ปลูกป่า จัดท�ากฎระเบียบเรื่องการจับ ปรับผู้กระท�าผิด เช่น ตัดไม้ท�าลายป่า การลักลอบเผาป่า  
การบุกรุกป่าเป็นที่ท�ากิน

• สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดหนองบัวล�าภู จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่าให้แก่ประชาชน 
เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ต�าบลอุทัยสวรรค์

• ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล�าภู อบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน เยาวชน และนักเรียนในพื้นที่ต�าบลอุทัยสวรรค์
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ชุมชนตะโหมด

แบบอย่างการท�างานอย่างสมานฉันท์
ชุมชนต�าบลตะโหมดเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านที่มีทั้ง 
ผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ได้ร่วมกันฝ่าฟันปัญหามาตั้งแต่ยุคสัมปทานป่า วิกฤต
ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง จนถึงวิกฤตที่เกิดจากนโยบาย
ภาครัฐ น�าความล้มเหลวและความส�าเร็จมาเป็นบทเรียนในการสร้างยุทธศาสตร์การ
ท�างาน ผลักดันให้เกิดการการท�างานแบบทีม โดยมีสภาลานวัดตะโหมดเป็นศูนย์กลาง
ในการระดมสมอง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการวางแผนงานเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ด้วยความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ มีบรรพชนที่เริ่มต้นมาด้วยกัน แล้วจึงแยกเป็นสองศาสนา ชาวบ้าน
จึงยึดถือความจริงข้อนี้เพื่อรวมคนรุ่นหลังให้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมของชุมชนทุกครั้ง โดย 
ไม่แบ่งแยกศาสนา พลังจากสายใยน้ีน�ามาสู่ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
การฟื้นป่า ผ่าทางตันจากปัญหาราคายางพาราตกต�่า กิจกรรมหลายอย่างเป็นการลองผิดลองถูก  
ในชมุชนจงึมทีัง้ตวัอยา่งทีป่ระสบความส�าเรจ็และตวัอย่างทีล้่มเหลว แต่เหน็แนวโน้มว่าภายใน 20 ปี 
ต�าบลตะโหมดจะเป็นแหล่งสวนสมรมที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยหลักการท�างาน 3 สถาบัน คือ (1) สถาบันวัดพุทธศาสนา แกนหลักที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 
มีบทบาทต่อเนื่องกันมานาน (2) สถาบันมัสยิด สถาบันวัฒนธรรมที่เป็นหัวใจของชาวมุสลิม  
(3) สถาบันสภาลานวัดตะโหมด เป็นกลไกการแก้ไขปัญหามา 30 ปีแล้ว ศูนย์กลางสร้างปัญญา  
แก้ไขความขัดแย้ง แผนงานหลายๆ อย่างเกิดจากเวทีนี้และพัฒนาเป็นเครือข่าย สามารถไปช่วย 
พี่น้องในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน

สถาบนัทัง้สามทีด่�ารงอยูใ่นชมุชนนี ้ได้สร้างความสมานฉนัท์ สร้างความกลมเกลียว และความยตุธิรรม 
เป็นแบบอย่างชุมชนที่สมควรได้รับการยกย่อง
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จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และโบราณวัตถุท่ีค้นพบ อาทิ พระพุทธรูปส�าริดปางมารวิชัย ขนาด
หน้าตักกว้าง 20 เซนติเมตร ศิลปะอู่ทอง ที่ขุดพบในสระน�้าวัดเหนือ (ร้าง) เป็นเครื่องสันนิษฐานว่า 
ชมุชนตะโหมดมมีาตัง้แต่สมัยกรงุศรอียธุยา ส่วนผูท้ีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐานในยคุแรกๆ น่าจะเป็นชาวมุสลมิ 
เนื่องจากสถานที่หลายแห่งในชุมชนเป็นชื่อท่ีเก่ียวข้องกับชาวมุสลิม เช่น นาปะเจ๊ะ นาโคกแขกเจ้ย  
หนองโต๊ะอ่อน หนองโต๊ะโล่ง ห้วยโต๊ะเล็ม และห้วยทุ่งแขก ส่วนค�าว่า “ตะโหมด” ก็เป็นการ 
เรียกเพี้ยนมาจาก โต๊ะหมูด ผู้น�าชาวมุสลิมคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

ชุมชนตะโหมดมีประชากร 2,685 ครัวเรือน จ�านวน 9,420 คน มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งโพธิ์  
(หมู่ 1) บ้านหัวช้าง (หมู่ 2) บ้านตะโหมด (หมู่ 3) บ้านโพธ์ิ (หมู่ 4) บ้านคลองนุ้ย (หมู่ 5)  
บ้านโหล๊ะจังกระ (หมู่ 6) บ้านควนอินมอโน (หมู่ 7) บ้านโหล๊ะเหรียง (หมู่ 8) บ้านป่าพงศ์ (หมู่ 9)  
บ้านทุง่สบาย (หมู่ 10) บ้านนาส่อง (หมู ่11) และบ้านนาโป๊ะ (หมู ่12) ชาวบ้านนบัถอืศาสนาพทุธ 60%  
และ 40% นับถือศาสนาอิสลาม

ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท�าสวนยางพารา สวนผลไม้ การปลูกไม้ผลจะปลูกกระจายอยู่เกือบ 
ทกุหมูบ้่านและพืน้ทีป่ลกูส่วนใหญ่จะอยูต่ดิกับแหล่งน�า้ มกีารท�านา พนัธุข้์าวทีน่ยิมปลูกคอืข้าวเล็บนก 
ข้าวสังข์หยด ข้าวเข็มทอง ข้าวปทุมธานี ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ เช่น ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง 

ต�าบลตะโหมดตัง้อยูเ่ชงิเทอืกเขาบรรทดั มพ้ืีนทีร่าบสลบัเนนิเขา จ�านวน 96,315 ไร่ มกีารจดัภมูทิศัน์ 
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยมาตั้งแต่อดีตคือ พื้นท่ีป่าบนภูเขา 48,482 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาหวัช้าง ป่าเขาตนีป่า ป่าเขาหลกัไก่ และป่าเขาพระ ถดัลงมาเป็นทีท่�ากนิ 46,156 ไร่ ต่อจากนัน้ 
เป็นที่อยู่อาศัย 1,677 ไร่ บวกกับส่วนที่อยู่พื้นที่ลุ่มสุดคือนาข้าว

บนภูเขามีป่าผืนใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นป่าชุมชนเขาหัวช้าง พื้นที่ 2,032 ไร่ 65 ตารางวา ขึ้นทะเบียน 
ป่าชุมชนเมื่อปี 2550 และต่อทะเบียนรอบ 2 เลขที่ ทส 1605.43/14433 ลว. 8 สิงหาคม 2555 
ลกัษณะเป็นป่าหนิปนู มพีนัธ์ุไม้เด่นจ�าพวกตะเคยีนหนิ สาวด�า จันหอม เสียดช่อ สะตอ สมนุไพรต่างๆ  
และยังพบเห็นสัตว์ป่าหลายชนิด ป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นแหล่งต้นน�้าของคลองสายวะ สายห้วย  
ล�าน�า้ส�าคญัทีไ่หลลงล�าคลอง 4 สาย คอื คลองตะโหมด คลองกง คลองหัวช้าง และคลองโหล๊ะจงักระ 
และล�าห้วยสาขาอีก 18 สาย
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ป่าพรุซึ่งเป็นป่าชุ่มน�้าที่อยู่ในป่าต้นน�้า เป็น
แหล่งกักเก็บน�้าส�าคัญที่หล่อเลี้ยงป่าต้นน�้า 
ได้แก่ พรุหลุมพี พรุห้วยยวน พรุห้วยล�าตรน 
พนัธุไ์ม้เด่นทีพ่บ คอื หลมุพ ีระก�า สาค ูต้นคลุม้ 
ต้นคล้า ต้นเตย ต้นหัวสุม ฯลฯ

หนองน�้า อยู่ถัดออกมาจากป่าต้นน�้า เป็นจุด
พักน�้าคล้ายกับป่าพรุ แต่หนองน�้าจะรองรับ
น�้าจากสายห้วยที่ไหลจากป่าต้นน�้าก่อนลงสู่
ล�าคลอง ได้แก่ หนองโคว่าว หนองในถั่ว และ
ยังมีหนองน�้าธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน เป็นที ่
กักเก็บน�้าและเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ปลา คือ 
หนองชุมแสง และหนองแม่ใหญ่

ภูมิประเทศของชุมชนตะโหมด 
เป็นที่ราบสลับเนินเขา

ชมุชนมกีารการจดัการน�า้และป่าท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือทีสื่บทอดกนัมา เช่น การน�าต้นไม้รมิน�า้ หรอื
ทีม่รีากถงึน�า้มาท�าทีอ่ยูอ่าศยัเป็นสิง่อปัมงคล ซึง่ความเชือ่นีไ้ด้ช่วยอนรุกัษ์แหล่งก�าเนดิน�า้ เพราะต้นไม้
เหล่านั้นขึ้นอยู่บนที่สูงและเป็นป่าต้นน�้า การห้ามตัดจึงเท่ากับเป็นการรักษาน�้า 

มีการรื้อฟื้นความเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นแกนศรัทธาในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ อาทิ พิธีผูกผ้าบูชา
รุกขเทวดาป่าเทือกเขาบรรทัด และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายที่บรรพชนเคยให้ความเคารพ เช่น ทวด
เขาหัวช้าง ทวดโต๊ะละหมาด ตาหมอเฒ่า ทวดเล็ก แกนศรัทธาเหล่านี้โยงถึงการฟื้นภูมิปัญญาสาขา
ต่างๆ เช่น หมอสมุนไพร หมอดูดวงชะตา หมองู หมอเอ็น หมอกระดูก หมอต�าแย หมอท�าขวัญต่างๆ

ประเพณีสองศาสนา คือการท�าบุญให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นงานบุญที่ท�าร่วมกันในวันที่  
15 เมษายนทุกปี ไม่แบ่งแยกศาสนา ใช้บริเวณเนินควนโต๊ะละหมาด ซ่ึงเป็นป่าช้าฝังศพของชุมชน 
ทั้งสองศาสนา เป็นสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวนี้ท่ีเดียวเสมอมา ประเพณีนี้เป็นเครื่องยึดโยง
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จติใจผูค้นในต�าบลตะโหมดให้เป็นเนือ้เดยีวกนั  
ในงานจะมีครัวเลี้ยงท้ังแบบพุทธและมุสลิม 
และมีการแต่งงานข้ามศาสนากันด้วย

การคงอยู ่ของประเพณีสองศาสนาอาจจะ
มาจากความเหนียวแน ่นของผู ้น�าชุมชน 
ท้ังพระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม และกลุ่มแกนน�า
ชาวบ้านในแต่ละช่วงวัย ผนึกกันในลักษณะ
องค์กรชมุชนทีเ่รยีกว่า “สภาลานวดัตะโหมด” 
เป็นแกนกลางของการระดมความคิดในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ อีกท้ังการที่ชุมชนมีความ
สมัพนัธ์แบบเครอืญาติ ให้ความเคารพผูอ้าวโุส 
ระบบดังกล่าวจึงสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นใหม่

ประเพณีสองศาสนา ยึดโยงจิตใจผู้คนในตะโหมด 
ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ระลอกปัญหาถาโถม
กว่าจะมาเป็นบ้านเมืองที่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้ ชุมชนตะโหมดก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน 

ระหว่างปี 2484-2489 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการตัดถนนสายยุทธศาสตร์ (สายพัทลุง-
หาดใหญ่) ที่มีการโค่นต้นไม้จ�านวนมาก ต่อมา มีชาวบ้านเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อบุกเบิกการปลูก
ยางพารา ในปี 2502 มีการประกาศให้พื้นที่ป่าผืนนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ พอถึงปี 2505 ชุมชน
ได้รับผลกระทบจากวาตภัยแหลมตะลุมพุก ท�าให้บ้านเรือนเรือกสวนและพื้นที่ป่าบางส่วนเสียหาย

ต่อมาอีก 4 ปี มีการเปิดให้ท�าสัมปทานป่าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงการล�าเลียงไม้ออกจากป่าครั้งใหญ่ 
และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้ามาเคล่ือนไหว เกิดการปะทะกับ
เจ้าหน้าทีรั่ฐอนัเนือ่งจากปฏบิตักิารของเจ้าหน้าทีท่ีใ่ช้ความรนุแรง ลงโทษชาวบ้านทีต้่องสงสัยว่าเป็น
ส่วนหนึง่ของพรรคคอมมวินสิต์ ชาวบ้านเรยีกว่าเหตกุารณ์ “ถงัแดง” หรอื “การเผาลงถงัแดง” ความ
ขัดแย้งนี้ท�าให้มีชาวบ้านสูญหายไปจ�านวนมาก ชุมชนเกิดความระส�่าระส่าย อยู่ด้วยความหวาดกลัว
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จนปี 2515 (8 มิถุนายน) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชด�าเนินเปิดห้องสมุด 
ประชาชนต�าบลตะโหมด ท�าให้ชาวบ้านรู้สึกอบอุ่น มีที่พ่ึงทางใจ คลายความกังวล ต่อมาจึงมีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดในปี 2517 เป็นกลุ่มที่ยืนยงมาถึงทุกวันนี้ มีสมาชิกกว่า 1,300 คน

ปีต่อมา มีการประกาศพื้นท่ีเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระหว่างปี 2517-2520 ชุมชนร่วมพิสูจน์ 
สิทธิการครอบครองที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อขอออกเอกสารสิทธิ นส.3ก. 

ปี 2525-2527 รัฐประกาศให้สิทธิแก่ราษฎรท่ีบุกเบิกพื้นท่ีป่าหรือพื้นที่สาธารณะ โดยออกเอกสาร
สิทธิท�ากิน (สทก.) รายละไม่เกิน 15 ไร่ แต่ในขณะนั้นยางพารามีราคาดี จึงเกิดการรุกล�้าไปถึง
บริเวณป่าต้นน�้า หลายปีที่ยางพาราถาโถมเข้ามา ชาวบ้านมีค�าพูดประชด ที่เปรียบเปรยให้เห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงว่า เลปลูกป่า นาท�าสวน ควนท�าเล หมายถึง ในทะเลรณรงค์ให้ปลูกป่าชายเลน 
ปีละหลายๆ ครั้ง แต่มีจ�านวนน้อยครั้งที่รณรงค์ให้ปลูกป่า ดูแลป่าบก ส่วนในนาก็มีแต่สวนยางพารา 
สวนปาล์ม เมื่อยางราคาดี ไม่มีใครอยากปลูกข้าว และพื้นที่ควน (เนิน) น�ามาสร้างอ่างเก็บน�้า  
แทนที่จะรักษาป่าไว้เป็นแหล่งต้นน�้า 

การบุกเบิกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท�าสวนยางพารา ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อการท�าลายระบบนิเวศป่าในพื้นที่
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ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ชุมชนเกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอยู่หลายครั้ง ทั้งจากนโยบาย 
การประกาศพื้นที่ป่าทับท่ีดินท�ากิน การออกเอกสารสิทธิ สปก. ในเขตป่าสงวน ซึ่งชาวบ้านเห็นว่า 
ยงัเป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ ควรอนรุกัษ์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัมากกว่าให้เป็นพืน้ที ่สปก. รวมถงึมชีาวบ้าน 
บางส่วนไปแจ้งสิทธิการถือครองที่ดินเกินความเป็นจริง แล้วบุกรุกป่าเพื่อให้ได้พื้นที่ตรงตามจ�านวน
ที่แจ้งไว้ ท�าให้ป่าถูกบุกรุกไปถึงเขตต้นน�้าเขาบรรทัด 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แต่ละยคุสมยัโดยขาดการฟ้ืนฟ ูส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศในป่า จากปรมิาณ
ที่มีเหลือใช้กลายเป็นขาดแคลน ในช่วงฤดูฝน ฝนตกหนักติดต่อกันนานจนน�้าท่วม ดินโคลนถล่ม

ปี 2539 ชุมชนหันมาทบทวนปัญหา และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังเพื่อหาหนทางแก้ไข โดย 
เชิญผู้รู ้จากสาขาอาชีพต่างๆ มาหารือกันเดือนละครั้ง ใช้วัดตะโหมดเป็นศูนย์กลางการท�างาน  
พระครอูทุติกจิจาทร เจ้าอาวาสวดัตะโหมดในขณะนัน้ เป็นประธานในการประชมุ เรยีกกจิกรรมนีว่้า  
“สภาลานวัดตะโหมด” 

จากการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีป่าพรุโต๊ะแดง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2543 เกิดเป็นแรงบันดาลใจกลับมาสร้างงานอนุรักษ์ โดยการ
จัดตั้งป่าชุมชนเขาหัวช้างพื้นที่ 2,032 ไร่ 65 ตารางวา มีกิจกรรมเรื่องอนุรักษ์ป่าต้นน�้า (ธนาคารน�้า) 
จัดการปัญหาเรื่องที่ดินที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างรูปแบบให้มีการใช้ประโยชน ์
ได้สูงสุด ตลอดจนสร้างจิตส�านึกให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่า และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากป่าไม้ถูกท�าลาย 

ปี 2548-2549 รัฐมีนโยบายสวนยางเอื้ออาทร ท�าให้ชาวบ้านที่บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพาราในพื้นที่
ลาดชันบริเวณป่าต้นน�้าสามารถขึ้นทะเบียนและใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่เข้าไปปรับพื้นที่ ชุมชน 
เป็นห่วงว่าหากมีเครื่องจักรปรับพื้นที่ในพื้นที่ลาดชัน จะท�าให้มีการชะล้างและพังทลายของดิน  
ตะกอนดินจะไหลลงสู่ล�าคลองและในที่สุดก็ลงสู่ทะเลสาบ 

ต่อมา กรมชลประทาน มีโครงการสร้างอ่างเก็บน�้าบริเวณใกล้ป่าชุมชน ท�าให้เริ่มมีการบุกรุกป่า
กันอีกครั้ง น�าต้นไม้มาปลูกใหม่เพื่อหวังเงินค่าเวนคืน ปี 2550 กรมชลประทาน ได้รับอนุญาตจาก
กรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ จ�านวน 
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3,500 กว่าไร่ และเปิดให้มีการสัมปทานไม้ภายในอ่าง ท�าให้มีการบุกรุกป่าอีกครั้ง ชาวบ้านพยายาม
คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน�้าเขาหัวช้าง จนแกนน�าถูกคุกคามและไม่สามารถคัดค้านได้ ปัจจุบัน  
การก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สภาลานวัดตะโหมด
สภาลานวัดตะโหมดเป็นองค์กรประชาชนที่มีความน่าสนใจตั้งแต่ระดับผู้น�าท่ีเป็นคณะสงฆ์ แนวคิด
ในการท�างานที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นยุทธศาสตร์ในการท�างานเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าต้นน�้า 

สภาลานวัดตะโหมด ด�าเนินงานภายใต้ปรัชญา 
“สร้างปัญญา พัฒนาสังคม เพื่อระดมความคิด  
และเพื่อชีวิตของประชาชน” เชื่อมโยงไปสู ่การ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะป่าต้นน�า้ 
ของชุมชน

เม่ือแรกเริ่ม สภาลานวัดตะโหมดมีสมาชิก 50 
คน ปัจจุบันมีมากกว่า 200 คน เป็นองค์กรที ่
จดัท�าระเบียบข้อบงัคบั และจดัองค์กรการบรหิาร 
ทีช่ดัเจนขึน้ คณะกรรมการมพีระครอูทุติกจิจาทร  
เจ้าอาวาส เป็นประธานที่ปรึกษา พระครูสุนทร
กิจจานุโยค รองเจ้าอาวาสเป็นประธานคณะ
กรรมการ และพระครูสังฆรักษ์วิชาญ ผู้ช่วย 
เจ้าอาวาส เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ตลอดจนมหีน่วยงานราชการและเอกชน ชาวบ้าน 
สาขาอาชีพต่างๆ เป็นกรรมการและที่ปรึกษา 

โครงสร้างการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายสังคม ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และฝ่ายส่ิงแวดล้อม 
คณะกรรมการน ้อมน�าพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็น
แนวทางปฏิบัติ ภายใต้ปรัชญา “สร้างปัญญา 
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พัฒนาสังคม เพ่ือระดมความคิด และเพื่อชีวิตของ
ประชาชน” 

สภาลานวัดตะโหมด ประกอบด้วยคณะกรรมการ  
2 คณะคือ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
คณะสงฆ์ผู้ริเริ่มสภาลานวัดตะโหมดและผู้อาวุโสที่มี 
บทบาทในการเคลือ่นงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏบิตักิาร 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ผสมกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
และสถาบนัการศกึษา โดยแยกย่อยเป็นคณะกรรมการ 
14 คณะ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมด 
คณะกรรมการกลุ่มพิทักษ์ป่าห้วยถ�้า คณะกรรมการ
กลุ่มพิทักษ์ป่าหมู่ 4 ต�าบลตะโหมด คณะกรรมการ
ชมรมอนุรักษ์น�้าตกท่าช้าง คณะกรรมการชมรม 
อนรัุกษ์น�า้ตกห้วยยวน คณะกรรมการป่าชุมชนเขาหวัช้าง  
คณะกรรมการป้อมยามป่าต้นน�้า คณะกรรมการ 
กลุ่มป่ายางพารา คณะกรรมการกลุ่มธนาคารน�้า คณะ
กรรมการเกษตรวถิพีทุธ คณะกรรมการสมาคมคนรกัษ์ 
ลุ ่มน�้าพัทลุง คณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยว 
ชุมชนจังหวัดพัทลุง สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการ

ในระดับบุคคล-ปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว
มาปลูกพืชร ่วมยาง หรือการท�าสวนสมรม ปลูกพืช 
หลายชนดิผสามผสานกนั ในระดบัชมุชน ร่วมกนัขบัเคลือ่น
การดแูลผืนป่าและข้ึนทะเบยีนป่าชมุชนเขาหวัช้าง มสีมาชกิ
ในชุมชนอาสาดแูล ในนาม “กลุม่พทัิกษ์ป่าชมุชนตะโหมด”
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ศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย แนวทางการรักษาและจัดการป่าต้นน�้า เสนอ 
คณะท�างาน ขับเคลื่อนการด�าเนินงานขององค์กรป่าต้นน�้าบ้านตะโหมด จัดประชุมและด�าเนินการ
ปฏิบตังิานตามแผน เสนอแนะให้ความรูท้ัง้ภาควชิาการและอืน่ๆ แก่คณะท�างานและสมาชกิ รายงาน
ผลการด�าเนินงานให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบปีละครั้ง และงานอื่นๆ ตามที่สมาชิกมอบหมาย

ส่วนคณะกรรมการฝ่ายปฏบิตักิาร มหีน้าทีร่่วมประชมุ จดัท�าแผนในกลุ่มงานทีแ่ต่ละองค์กรรบัผิดชอบ  
น�าแผนเข้าเสนอในทีป่ระชมุใหญ่เพือ่วางแนวทางการปฏบัิตงิานร่วมกนั พร้อมกบัน�าเสนอสภาพปัญหา
ของแต่ละองค์กร เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมจัดท�าแผนปฏิบัติการในภาพรวม แล้วน�าแผน 
ไปปฏบิตั ิร่วมประชมุสรปุผลการด�าเนนิงานในรอบปีของแต่ละองค์กร แล้วรายงานให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทราบ 
และงานอื่นๆ ตามที่ประชุมมอบหมาย

กิจกรรมอนุรักษ์
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า
• ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากมูลค้างคาว ส่งผลให้โรคแมลงรบกวนน้อยลง เกิดแมงห�้าแมงเบียนในการ

สร้างสมดุล
• ท�า “สวนร่วม” เป็นการปลูกไม้หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ทั้งไม้ยืนต้นเพื่อสร้างบ้านเรือน ไม้ผล

ไว้กิน พืชชั้นล่างเป็นผักและสมุนไพร สวนร่วมเป็นสวนที่มีเจ้าของหลายๆ คน ที่เป็น “สายสกุล” 
ต่างๆ ท�าให้ลกูหลานในสกลุเดยีวกนัได้พบปะรูจ้กักนั หมนุเวยีนมาดแูลรกัษา ตกแต่ง แบ่งเวรยาม
มาเฝ้าผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออก 

• ปี 2543 สภาลานวัดตะโหมด เข้ามามีบทบาทเป็นแกนกลางในการท�ากิจกรรมต่างๆ
• จดัตัง้ป่าชมุชนเขาหัวช้าง หลงัจากคณะกรรมการสภาลานวดัตะโหมด ไปศึกษาดงูานทีป่่าพรโุต๊ะแดง 

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาสฯ ส�ารวจพื้นที่ ท�าแนวเขตในปี 2543 และ
ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน ในชื่อป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์ พื้นที่ 2,032 ไร่ 65 ตรว. ในปี 2550

• มีกิจกรรมเฝ้าระวังดูแลป่า 4 ครั้ง/เดือน เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า
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• ปลูกต้นไม้ริมห้วยเพ่ือช่วยลดภัยพิบัติ สร้างแหล่งอาหาร และเป็นอาหารให้สัตว์น�้า เริ่มมาตั้งแต ่
ปี 2556 ในกิจกรรมตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี
ห้วยล�าตรน ปัจจุบันมีการปลูกป่าริมห้วย 4 แห่ง คือ ห้วยล�าตรน ห้วยนา ห้วยแม และห้วยพอ

• ปลูกต้นไม้ในวันส�าคัญต่างๆ เป็นพื้นที่ 195 ไร่ จ�านวนต้นไม้ 19,500 ต้น
• จัดกิจกรรม “ปลุกชุมชน ปลูกป่า รักษาดิน คืนถิ่นปลาดุกร�าพัน” ในหนองน�้า 3 แห่ง คือ 

หนองโคว่าว หนองในถัว และหนองหาญน�้าด�า 
• รื้อฟื้นความเช่ือเพื่อน�ามาใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ เช่น พิธีผูกผ้าบูชารุกขเทวดาป่าเทือกเขาบรรทัด 

เป็นกุศโลบายในการก�าหนดแนวเขตป่ากับแนวที่ท�ากินของชาวบ้านให้ชัดเจน 
• กลุ่มพิทักษ์ป่า กลุ่มเยาวชนต้นหญ้า และชาวบ้านที่มีที่ท�ากินติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ร่วมเดนิส�ารวจ และพดูคยุจนได้ข้อยตุว่ิาจะไม่มกีารบกุรกุอกี สามารถทวงคนืผนืป่า 500 ไร่ได้โดย 
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง สามารถสร้างข้อตกลงกับกลุ่มผู้บุกรุกป่าท�ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ให้หยดุการบกุรุก โดยมขีัน้ตอน คอื สบืเสาะผูบ้กุรกุ พดูเกล้ียกล่อมให้แสดงตวั สร้างข้อตกลงร่วมกนัว่า  
ไม่โค่นต้นยางพาราที่ปลูกแล้ว แต่ให้ปลูกป่าทดแทนในระหว่างต้นยางพารา ให้ท�ากินได้ไม่เกิน  
30 ปี และห้ามปลูกยางพาราอีกต่อไป

• มีการท�าวิจัยข้อมูลการประเมินมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้างร่วมกับ 
คณะการจดัการสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ (ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
รุ่งตะวันเรืองศรี, 2549) ค้นพบข้อมูลบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ดังนี้

พิธีผูกผ้าบูชารุกขเทวดา ป่าริมห้วย



มูลค่าปริมาณไม้

• ประกอบด้วย ไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ม ลูกไม้ และกล้าไม้
• มูลค่าเนื้อไม้ทั้งหมด 1,239,472,778.60 บาท ประกอบด้วย มูลค่าสุทธิของเนื้อไม้ทั้งหมดในป่า 1,132,730,423.39 บาท 
• มูลค่าไม้หนุ่มในป่ามีค่า 52,636,851.54 บาท 
• มูลค่าลูกไม้และกล้าไม้ทั้งหมดของป่ามีค่า 54,105,503.76 บาท

มูลค่าผลผลิตในรูปของป่า

พิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของการเก็บหาผลผลิตในป่ามีค่า 2,420,325.93 บาท/ปี

มูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอบรมดูงานและจัดกิจกรรม

• มีค่ารวม 40,418.08 บาท/ปี (พ.ศ.2546)

มูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัย

• มีค่ารวม 811,591.35 บาท (พ.ศ.2547)

มูลค่าการเป็นแหล่งต้นน�้าส�าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

• มีค่ารวม 3,928,713.96 บาท/ปี ประกอบด้วยมูลค่าของประโยชน์เป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค มีค่า 160,786.96 บาท/ปี

มูลค่าประโยชน์เพื่อการเกษตร

• มีค่า 3,767,927 บาท/ปี มูลค่าการบ�าบัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) มีค่า 2,308,096 บาท (พ.ศ.2547)

มูลค่าเผื่อจะใช้ประโยชน์ในอนาคตส�าหรับประชากร 14 จังหวัดภาคใต้

• มีค่า 247,008,300.80 บาท/ปี

มูลค่าการคงอยู่ส�าหรับประชากร 14 จังหวัดภาคใต้

• มีค่า 139,286,548.80 บาท/ปี

สมุนไพรที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคได้จ�านวน 149 ชนิด

• มีมูลค่า 117,135,906.40 บาท/ปี (งานวิจัยร่วมกับอาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (2550)

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

• ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 97.13% 
• เพื่อจ�าหน่าย 2.97% 
•  ทรัพยากรที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ มีทั้งหมด 85 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 51 ชนิด สัตว์ปีก 73 ชนิด  

สตัว์เลือ้ยคลาน 32 ชนดิ สัตว์ครึง่บกครึง่น�า้ 11 ชนดิ สตัว์น�า้ 50 ชนดิ แมง แมลง 53 ชนดิ ผีเส้ือ 16 ชนดิ ไม้ใหญ่ 477 ชนดิ  
สมุนไพร 149 ชนิด
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• จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในแต่ละสายคลอง 
เพื่อน�าเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศป่าต้นน�้า ให้รู้ถึงที่มาของน�้าตั้งแต่ สายวะ 
(ทางน�้าไหลเวลาฝนตก) สายเตราะ (ทางน�้าไหล
เป็นช่วงๆ แต่มีขนาดเล็กกว่าสายห้วย) สายห้วย 
และล�าคลอง ก่อนลงสู่ทะเล

• ดแูลสายน�า้คลอง 4 สาย และสายห้วยอกี 18 สาย 
โดยขอความร่วมมือกับเจ้าของสวนท่ีมีคลองและ
สายห้วยไหลผ่าน ให้เว้นต้นไม้ริมคลองทุกสาย
ระยะห่าง 5 เมตร เพื่อให้มีน�้าใช้และป้องกันการ
พงัของตลิง่ และเพิม่ศกัยภาพให้แหล่งน�า้สามารถ
กักเก็บน�้าได้ดี โดยการรณรงค์ปลูกพืชริมน�้า
ประจ�าถิน่ เช่น พร ุเตย ซึง่มรีะบบโพรงรากในการ
เก็บน�้า (water catchment) เม่ือพืชขยายพันธุ์
ออกไปจะช่วยเกบ็น�า้ตลอดเส้นทาง เป็นเครอืข่าย
การอนุรักษ์น�้าที่ส�าคัญที่สุด ท�าให้น�้าไหลตลอด 
ทั้งปี แม้แต่หน้าแล้งน�้าก็ยังไหล

• ทดลองสร้างธนาคารน�้า (ฝายชะลอน�้า) โดยเอา
กระสอบทรายวางในคลอง เมือ่น�า้ชนกบักระสอบ 
น�้าจะพุ่งขึ้นท�าให้แรงน�้าผ่อนลง ไม่กระแทกฝั่ง 
และไม่พัดกระสอบลอยหลุดไป ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน�า้ด้วยเทคโนโลยทีีคิ่ดค้นขึน้เฉพาะ  
เหมาะกบัภมูนิเิวศของตะโหมด ฝายชะลอน�า้ทีส่ร้าง  
ได้แก่ ธนาคารน�้าแบบชั่วคราว 210 ฝาย ธนาคาร
น�้าแบบกึ่งถาวร 20 ฝาย และธนาคารน�้าแบบ
ถาวร 10 ฝาย 

(บน) ป่าพรุ ที่อยู่กลางผืนป่า
(ล่าง)  กิจกรรมท�าฝาย หรือธนาคารน�้า
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
• จัดท�าเขตอภัยทาน 10 แห่ง และปลูกพืชแทรกในสวนยาพารา เช่น ตะเคียน พะยอม และเว้น 

ไม้ใช้สอยไว้ใช้ และปลูกพืชล้มลุกหลังจากโค่นยางพาราเก่า (ก่อนที่จะลงต้นใหม่) เช่น ตะไคร้  
ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง นอกจากสร้างรายได้ยังช่วยป้องกันดินถล่มในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา เขตอภัยทานนี้ 
เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้าน 56 ราย พื้นที่ 623 ไร่ มีการปลูกต้นไม้แล้ว 17,999 ต้น

• ท�านาข้าวอินทรีย์ในหมู่ 3 หมู่ 12 จ�านวนพื้นที่ 232 ไร่ สมาชิก 92 ครัวเรือน ใช้วิธีเอาแรงกัน

กิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ท�าแผนที่แสดงพ้ืนที่เฝ้าระวังภัยพิบัติ 5 ชุด จัดท�าโมเดล

แสดงพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังภัยพิบัติ อาทิ วิทยุสื่อสารจ�านวน 10 เครื่อง  
เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาด 7 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง และอุปกรณ์กู้ภัย 

• จดัต้ังกลุม่ต่างๆ เช่น กลุม่น�า้ตกหนิลาด จดัท�าเรือ่งการท่องเทีย่วเชงินเิวศ จดัค่ายเยาวชน กจิกรรม
ปลูกป่าและท�าฝาย 

- จัดตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมดเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์
- กลุ่มเยาวชนต้นหญ้า ท�ากิจกรรมปลูกป่า ฝายชะลอน�้า
- คณะกรรมการเกษตรวิถีพุทธ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ 
- คณะกรรมการป่าชุมชนเขาหัวช้าง ดูแลป่าชุมชนเขาหัวช้าง ปลูกป่า ท�าเส้นทาง 

ศึกษาธรรมชาติ
- ชมรมอนรุกัษ์น�า้ตกท่าช้าง เฝ้าระวงัพืน้ทีป่่าเขตแนวกนัชนหมู ่9 กจิกรรมปลูกป่าและท�าฝาย
- กลุ่มธนาคารน�้า ท�ากิจกรรมปลูกป่า ท�าฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต�าบลตะโหมด
- สมาคมคนรักษ์ลุ ่มน�้าพัทลุง ท�ากิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าพัทลุง  

พัฒนาศักยภาพแกนน�าเครือข่ายในชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาคีในงานพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม

- ชมรมอนุรักษ์น�้าตกห้วยยวน เฝ้าระวังพื้นที่ป่าเขตแนวกันชนหมู่ 9 กิจกรรมปลูกป่าและ
ท�าฝาย
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- กลุ่มพิทักษ์ป่าห้วยถ�้า เฝ้าระวังป่าเขตแนวกันชนหมู่ 11 มีกิจกรรมปลูกป่า ท�าฝายชะลอน�้า  
และตั้งกลุ่มพิทักษ์ป่าหมู่ 4 เฝ้าระวังพื้นที่ป่าเขตแนวกันชนหมู่ 4 มีกิจกรรมปลูกป่า  
ท�าฝายชะลอน�้า

- กลุ่มป่ายางพารา ท�ากิจกรรมปลูกไม้ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ท�าฝายชะลอน�้า
- กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ท�าปุ๋ยอินทรีย์ นาอินทรีย์
- สมาคมการท่องเที่ยวชุมชนพัทลุง ท�าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน
- สร้างป้อมยามป่าต้นน�้า เฝ้าระวังพื้นที่ป่าเขตแนวกันชน หมู่ 4, 9, 11 ท�ากิจกรรมปลูกป่า

และท�าฝายชะลอน�้า

สร้างคนด้วยการเรียนรู้
สภาลานวัดตะโหมดเห็นความส�าคัญของเยาวชนผู ้ที่จะมาสืบสานงานต่อ จึงเริ่มต้นด้วยการ
จัดอบรมค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนในโรงเรียนวัดตะโหมด โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
โรงเรียนวัดโหล๊ะจงักระ โรงเรียนประชาบ�ารงุ และเยาวชนในหมูบ้่านทีอ่ยูใ่กล้กับป่าชมุชนเขาหวัช้าง
ในต�าบล รวมทั้งน�าเยาวชนไปเรียนรู้เรื่องป่า ร่วมกิจกรรมท�าฝาย และด�านา

นอกจากนั้น ชุมชนร่วมกับโรงเรียนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องป่าของชุมชน เช่น โรงเรียน 
ประชาบ�ารุง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง

การต่อสูน้ัน้อาจจะอยูใ่นสายเลอืดของชาวบ้านต�าบลตะโหมด จากประสบการณ์ต่างๆ ทีก่ระทบชวีติ 
อาศัยความสามัคคี ไม่ให้ความต่างศรัทธาในศาสนามาเป็นก�าแพงแบ่งแยก ใช้ระบบองค์กรชาวบ้าน 
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา และเป็นเวทีในการหาค�าตอบ ที่มีทั้งประสบความส�าเร็จ และยังคง 
อยูร่ะหว่างการลองผดิลองถกู แต่เป็นแบบอย่างของชมุชนทีม่กีารปรบัตวั มกีารวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 
และเปี่ยมด้วยก�าลังใจ
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การหล่อหลอมจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนตะโหมด     
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

การท�างานอย่างสมานฉันท์ระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมเป็นข้อที่น่ายกย่อง สภาลานวัดตะโหมดเป็น 
จุดเด่นที่เห็นชัดในผลงานนี้ ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพของคนต่างศาสนา 
แต่เขาก็มีกลวิธีที่ท�าให้สภาลานวัดตะโหมดเป็นที่ยุติในการแก้ปัญหา เป็นศูนย์กลางในการจัดการ
ปัญหาทุกอย่าง เป็นที่ก�าหนดโครงการใหม่ๆ ทั้งเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งและงานอนุรักษ์ นี่คือ
หัวใจส�าคัญที่สุดของต�าบลตะโหมด ที่ต้องยกความดีให้ท่านเจ้าอาวาสคนแรก จิตใจโอบอ้อมอาร ี
ของท่านท�าให้สภาลานวัดตะโหมดมีวันนี้ อีกประการหนึ่ง ถ้าคนในชุมชนไม่สามัคคีกันขนาดนี้  
โอกาสที่จะท�ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย คงเป็นไปได้ยาก แต่เราก็ได้เห็นแล้วว่า 
พลังชุมชนที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้ 

มีความพยายามในการที่จะสร้างความยั่งยืนด้วยการที่จะปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งมีทั้งตัวอย่างที่ประสบ
ความส�าเร็จกับตัวอย่างที่ล้มเหลว เป็นการลองผิดลองถูก ที่ชุมชนเต็มใจเรียนรู้ จึงท�าให้เห็นความ
ยัง่ยนืเร่ืองเกีย่วกบัอาชพี เพราะชาวบ้านเริม่มคีวามตระหนกัว่า การดแูลรกัษาป่าจะไปไม่ถึงเป้าหมาย 
ถ้าคนในชุมชนยังไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เขาก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปด้วยกัน

งานอนุรักษ์ท่ีนับว่าเป็นประเด็นส�าคัญ นอกจากจะเจรจาคืนผืนป่าได้หลายราย คือความสามารถ 
ในการชักจูงให้ชาวบ้านทีอ่ยูร่อบขอบคลองหลายๆ คลอง ยอมสละพืน้ทีค่ลอง 18 คลอง เพือ่เป็นกนัชน 
ในการดูแลคลองซึ่งเป็นต้นน�้าของทะเลสาบสงขลา 

ในอนาคต ทีน่ีจ่ะเป็นพืน้ทีอ่กีแห่งหนึง่ทีส่วนสมรมจะฟ้ืนตวั ในการลงพืน้ทีเ่ราเหน็การปลกูพชืร่วมยาง 
มากขึ้น สวนหลายแห่งมุ่งไปสู่การเป็นวนเกษตร หรือสวนพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ท�าให้ระบบนิเวศเกิดความ
หลากหลาย มีความกลมกลืนกัน เชื่อว่าภายใน 20 ปีเราจะพบว่าที่นี่คือระบบสวนสมรมที่มีคุณค่ายิ่ง
แห่งหนึ่งในภาคใต้



ชุมชนตะโหมด  
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ประสานงาน : นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา 
(กรรมการสภาลานวัดตะโหมด)
263/1 หมู่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 086 834 0816

ประชากร : ต�าบลตะโหมด มีจ�านวน 12 หมู่บ้าน 
มีประชากร 2,685 ครัวเรือน จ�านวน 9,420 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : 
พืน้ทีป่่า 48,482 ไร่ ป่าชุมชนเขาหัวช้าง (ขึน้ทะเบียนว่า 
ป่าชุมชนบ้านบ้านป่าพงศ์) พื้นที่ 2,032 ไร่

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2546 - ปัจจุบัน (รวม 15 ปี)

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- ดแูลรกัษาระบบนเิวศโดยรวม ทัง้ป่าบนภเูขา 
ป่าพร ุป่ารมิน�า้ พ้ืนทีส่าธารณะ สร้างธนาคารน�า้ 
ท�าให้มนี�า้ใช้บริโภคและอุปโภคเพียงพอ

• ความตระหนักในคุณค่า
- ส�ารวจแหล่งทรัพยากร เส้นทางประวตัศิาสตร์ 

(เขาบรรทดั ฐานทีม่ัน่พรรคคอมมวินสิต์) และ
น�ามาวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให ้
เช่ือมโยงกับงานอนุรกัษ์ และวฒันธรรมประเพณี  
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

- ค้นหาคุณค่าของป่าเพ่ือสร้างการเรียนรู  ้
ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

- สร้างวิทยากร ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัชมุชนอ่ืน
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• การปรับตัวเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลง และการป้องกันปัญหา
- ฟ้ืนแนวคดิวนเกษตร (สวนสมรม) ลดอตัราเสีย่งเรือ่งราคายางพาราตกต�า่ สร้างความมัน่คงทางอาหาร
- ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าหญ้า หันมาท�าเกษตรที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
- ปลูกต้นไม้ริมห้วยเพื่อช่วยลดภัยพิบัติ สร้างแหล่งอาหาร และเป็นอาหารให้สัตว์น�้า 
- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ท�าแผนที่และโมเดลแสดงพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติ 
- ปลูกพืชแทรกในสวนยาพารา เช่น ตะเคียน พะยอม และไม้ใช้สอยไว้ใช้ และปลูกพืชล้มลุกเมื่อโค่น

ยางพาราเก่า เพื่อป้องกันดินถล่มในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา
• การขยายเครือข่าย

- ขยายเครือข่ายธนาคารน�้า ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้แก่ ชุมชนบ้านนกร�า อ.กงหรา, ชุมชนบ้าน
ในกอย อ.ป่าบอน, ชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ชุมชนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

- เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เช่น ค�านวณ นวลสนอง (2543) ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน
กบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตศิกึษากรณกีารจบัผึง้ของชาวบ้านต�าบลตะโหมด ๐ ชยตุ อนิพรหม 
(2547) ศึกษาทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กรณีศึกษาสภาลานวัด 
ตะโหมด ๐ ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ (2548) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการ
ป่าชุมชนกรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ๐ นฤมล สุขพันธ์ (2549) ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิกรณศีกึษาธนาคารน�า้ของชมุชนตะโหมด ๐ เสาวลกัษณ์ รุง่ตะวนัเรืองศรี 
(2549) ศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง 

การสนับสนุนจากภาคี :
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พัฒนาทักษะด้านการเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การท�าปุ๋ยอินทรีย์ 

พืชสมุนไพรท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีการจัดท�าบันทึกช่วยจ�าเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในต�าบลตะโหมด
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท�าวิจัยในพื้นที่ต�าบลตะโหมด เป็นพ่ีเลี้ยงการท�า

หลักสูตรป่าของชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
 • เทศบาลต�าบลตะโหมด สนบัสนนุอปุกรณ์การท่องเท่ียว, โรงเรยีนประชาบ�ารงุ สนบัสนนุสถานทีป่ระชมุ 

นกัเรยีนเรยีนรู้ในพ้ืนทีป่่าชมุชน, สถานอีนามัย สนบัสนนุเวชภณัฑ์ในการเดนิป่า ท่องเทีย่ว, สถานีต�ารวจ
อ�าเภอตะโหมด สนับสนุนรถยนต์ในการลาดตระเวนป่า

 • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 พัทลุง สนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงในการจัดท�าป่าชุมชน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)137



ชุมชนบ้านเขาวัง

อยู่อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน 
ในภาวะโลกร้อน

บ้านเขาวงัเป็นชมุชนทีแ่ปลกกว่าชุมชนมสุลมิทัว่ไป ตรงทีมี่พืน้ฐานจากชาวประมง  
แต่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้อย่างดีเมื่ออพยพขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูง ในพื้นที่
ต้นน�้าที่โดดเด่ียว การคมนาคมเข้าถึงยากล�าบาก ชาวบ้านเรียนรู้การกินอยู่แบบ
สวนสมรม ต่อมาเมือ่กระแสยางพาราเป็นทีน่ยิมกป็รบัสวนสมรมเป็นสวนยางพารา 
เมื่อประสบปัญหาราคายางตกต�่า ชุมชนก็ปรับตัวอีกครั้งโดยการฟื้นสวนสมรม 
และปลกูไม้ร่วมยาง เป็นการปรบัเปลีย่นทีละน้อยโดยใช้ประสบการณ์จากการไป
เรียนรู้ในที่ต่างๆ มาประยุกต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรให้ได้ผลจริง
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การฟ้ืนสวนสมรมไม่เพยีงเป็นทางออกเรือ่งรายได้ แต่ยังช่วยฟ้ืนป่าต้นน�า้ เพราะชุมชนได้รบัผลกระทบ 
จากภาวะอากาศเปลี่ยน ทั้งความแห้งแล้ง พายุฝนชุก ดินพังทลาย ภัยพิบัติท�าให้ชาวบ้านตื่นตัว  
เตรียมพร้อมเพื่อตั้งรับและเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกด้วยระบบการสื่อสารจากภูเขาลงไปจนถึง
ปากแม่น�้า 

กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นข้อเด่นอีกประการหนึ่ง เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ทีเ่ข้ามาท�างานโดยไม่ยดึตดิในอ�านาจ มรีะบบคิดในการหมนุเวยีนคนใหม่ๆ เข้ามาแทนเพือ่เรยีนรูง้าน  
และน�าความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ สร้างบรรยากาศการท�างานที่กระตือรือร้น 
และท�าให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว

ชมุชนบ้านเขาวงัจงึนบัเป็นแบบอย่างของการบรหิารจดัการป่าในพืน้ทีสู่งของภาคใต้ และยงัเป็นกรณี
ศึกษาเรื่องความยืดหยุ่น (resilience) หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรให้อยู่รอด 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
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บ้านเขาวังเริ่มตั้งเป็นชุมชนเม่ือปี 2499 ผู้ท่ีเข้ามาตั้งหลักแหล่งกลุ่มแรกคือ นายยุหาญ บุญพล  
(เสียชีวิตแล้ว) ที่น�าครอบครัวและเครือญาติชาวมุสลิมกลุ ่มหนึ่งมาจากบ้านท่าซัก อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช ในสมัยน้ัน นักบุกเบิกกลุ่มแรกมีชีวิตอยู่ด้วยสวนสมรม ส่วนยางพารานั้นเข้ามา
เป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญในเวลาต่อมา

หมู่บ้านอยู่ในหุบเขา การเดินทางเข้าออกชุมชนในยุคแรกๆ ใช้วิธีเดินลอดถ�้าที่เช่ือมต่อหมู่บ้านกับ 
โลกภายนอก ต่อมาญาตขิองผูบ้กุเบกิกลุม่แรกย้ายเข้ามาอยูด้่วย เมือ่จ�านวนคนมากขึน้กม็กีารช่วยกนั 
ขุดเส้นทางเดินที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา ชาวบ้านบริจาคซื้อที่ดินเพื่อขยายเส้นทางบางช่วงให้กว้าง
พอที่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ แต่การเดินทางลงสู่หุบเขาเข้ามายังชุมชนก็ยังนับว่าล�าบาก 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็นครั้งแรกท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรและติดตามโครงการพระราชด�าริที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านเขาวัง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงช่วยกันปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ชุมชนให้มีความสะดวกขึ้น ติดตั้ง
ไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชน ท�าให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ และมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกจนถึงปัจจุบัน

บ้านเขาวังเป็นกลุ่มบ้านย่อยของชุมชนบ้านคีรีใหม่ หมู่ 12 ซึ่งประกอบด้วยคุ้มบ้านย่อย 5 คุ้ม  
ชาวบ้านเรียกกันตามลักษณะภูมิประเทศท่ีอยู่ใกล้ ได้แก่ บ้านหน้าถ�้า บ้านตก บ้านหน้าโรงเรียน  
บ้านเขาวังใน บ้านเขาวังน้อย

ชุมชนบ้านเขาวัง แวดล้อมด้วยภูเขา ทางเดินลอดถ�้าเพื่อเข้าออกชุมชน 
ก่อนมีการสร้างถนน



น�้าตกหนานช้างโกบ ข้างล่างเป็นล�าห้วย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม

1  บาลาย มาจากค�ามลายูว่า “บาลัย” มุสลิมบางท้องถิ่นออกเสียงเป็น “บาแล” หมายถึง เรือนหรือเพิงโถง 
ต่อจากเรอืนเดมิ ใช้เป็นท่ีนัง่เล่นหรอืประโยชน์อืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ห้องนอน มักสร้างขึน้ใช้เป็นทีช่มุนมุเพือ่ท�ากจิกรรม 
ในมัสยิด เช่น สอนหนังสือหรือประกอบศาสนกิจ มีลักษณะเหมือนกับ มุศ็อลลา (ที่ละหมาดขนาดเล็ก)  
แต่ขนาดเล็กกว่ามสัยดิ (คนละความหมายกบั “บาราย” ในภาษาเขมร ทีห่มายถงึแหล่งเกบ็น�า้รอบศาสนสถาน 
เพื่อแทนสัญลักษณ์ทะเลที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ)

บ้านครีใีหม่มปีระชากร 473 ครัวเรือน จ�านวน 1,356 คน เฉพาะบ้านเขาวงัมปีระชากร 101 ครวัเรอืน 
480 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดดารุลเอ๊ียะสาน และบาลายบ้านตก1 เป็นที่ปฏิบัต ิ
ศาสนกิจ ส่วนพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างศาลาพ่อท่านคลิ้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดถลุงทอง ไว้ที่บริเวณ
ควนสอยดาว เพื่อเป็นสถานที่ท�ากิจกรรมทางพุทธศาสนา และตั้งศาลาตาปู่ชี-ปู ่เจ้าสมิงพราย  
ด้วยถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดูแลรักษาผืนป่าบริเวณนี้

บ้านเขาวังเป็นชุมชนท่ีอยู่ในหุบเขา มีภูเขาช้างสีและเขานาแคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหลวง 
(เทือกเขานครศรธีรรมราช) ล้อมรอบ อยูใ่นเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง จ.นครศรธีรรมราช 
สภาพพื้นที่เป็นท่ีลาดเชิงเขา มีล�าห้วยและคลองซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าคลองเสาธง คือ 
คลองเขาวัง และคลองเขาวังใน

ภูเขาบริเวณนี้เป็นป่าต้นน�้าที่เกิดแหล่งน�้าส�าคัญของลุ่มน�้าปากพนัง มีสายน�้าที่ส�าคัญของบ้านเขาวัง 
ได้แก่ ห้วยโต๊ะอิหม่าม ห้วยน�้าด�า ห้วยโต๊ะชายแม้ ห้วยโต๊ะสาร ห้วยน�้าซับ ห้วยลุงนึก ห้วยน้าพล  
คลองเขาวัง คลองวังใน ทางน�้าเหล่านี้จะไหลลงคลองเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ ห้วยบางสายจะมีน�้า 
เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น 



ด้วยสภาพภูเขาหินปูน ท�าให้เกิดถ�้าและธารน�้าลอดลงสู่ถ�้าใต้ดินหลายแห่ง ชาวบ้าน 
จึงท�าฝายชะลอน�้าเพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ ฝายที่ส�าคัญคือ ฝายคลองเขาวัง ซึ่งอยู่หลัง 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวงั เป็นฝายทีก่รมชลประทานสร้าง นอกจากนัน้  
ยังมีการสร้างฝายต้นน�้าอีกกว่า 100 ตัว ด้วยการสนับสนุนของหน่วยจัดการต้นน�้า
ปากพนงัและหน่วยงานอืน่ๆ เพือ่ช่วยชะลอน�า้ สร้างความชุม่ชืน้ให้กบัรมิสองฝ่ังห้วย
และคลองต่างๆ

ชุมชนบ้านเขาวัง มีพื้นที่ 7,380 ไร่ ในจ�านวนนี้แบ่งการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท�ากิน 
6,174 ไร่ ป่าธรรมชาต ิ473 ไร่ (ป่ารมิห้วยรมิคลอง และหวัสวน) ป่าชมุชนบ้านเขาวงั 
พื้นที่ 702 ไร่ 60 ตารางวา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ป่าในโรงเรียน 
ตชด.บ้านเขาวัง 10 ไร่ และพื้นที่สาธารณะ 21 ไร่

ฟื้นวัฒนธรรมลังกาสุกะ
ในยุคแรกเริ่ม ชาวบ้านเขาวังยังชีพด้วยสวนสมรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเด่นของ
อารยธรรมลังกาสุกะในคาบสมุทรมลายูเมื่อราวพันปีท่ีผ่านมา เรียกว่า ดุซง หรือ 
วนเกษตรแบบทีเ่ราคุน้เคย ดซุงท่ีบ้านเขาวังมไีม้ผลหลากหลายชนดิอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั  
เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ สะตอ หมาก เนียง เหรียง มะพร้าว มะมุด ละมุด 
จ�าปาดะ ก�าไร ละไม ทุเรียนบ้าน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปลูกพืชผักในสวน เช่น 
มะนาว ผักหวานช้างโขลง กระวาน เขลียง ชะพลู พริกไท ผักชีฝรั่ง พริกขี้หนู ผักกูด 
มะเขือพวง มะนาว กล้วยน�้าว้า เป็นต้น พืชผักเหล่านี้เหลือบริโภคเป็นรายได้รายวัน 
นอกจากนี้มีการปลูกพืชกลุ่มสมุนไพรและไม้ใช้สอยแซมไว้ในสวนสมรม

การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากยางพารามาเป็นวนเกษตร ค่อยเป็นค่อยไปโดยการ
ปลูกไม้ผลเสริมในสวนยางพารา หลายครอบครัวปลูกกระวานในร่องยางพาราเดิม 
กระวานเป็นพืชพื้นถิ่นท่ีปลูกมาตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งถิ่นฐาน แม้ยางพาราจะเข้ามา แต่
กระวานก็ยังอยู่แบบสลับแถวกับยางพารา เนื่องจากเป็นพืชที่ช่วยยึดดินได้ดี ป้องกัน
หน้าดินพังทลายในฤดูฝน
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พื้นท่ีป่าในบ้านเขาวังมีทั้งท่ีเป็นป่าธรรมชาติที่อยู่ตามริมห้วยและ
ชายคลองสายต่างๆ ชาวบ้านรักษาต้นไม้ริมน�้าไว้เพื่อช่วยซับน�้า 
และลดอณุหภมิูในน�า้ ส่วนป่าบรเิวณถ�า้น�า้ซึง่เป็นต้นน�า้คลองเขาวงั 
ป่าบริเวณโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง ชาวบ้านช่วยกันสร้างฝาย 
เพื่อรองรับน�้าส�าหรับท�าประปาภูเขาสายหลักที่ใช้ในชุมชน

ส�าหรับป่าที่อยู่บริเวณต้นน�้า มีพื้นที่ 702 ไร่ 60 ตารางวา เป็นป่า
ผนืใหญ่ทีส่ดุ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเขาหลวง ในเขตจงัหวดั 
นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนบ้านเขาวัง เลขที่  
ทส 1605.33/12920 เมือ่วนัที ่6 กรกฏาคม 2554 ลักษณะป่าเป็น
เขาหนิปนู มถี�า้หนิงอกหนิย้อยหลายแห่ง รวมถงึถ�า้ประวตัศิาสตร์
ซึง่เป็นเส้นทางผ่านเข้าออกชุมชน ก่อนทีจ่ะมกีารตดัถนนในปัจจุบนั  
ป่าผืนนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและนกนานาชนิด โดยเฉพาะ
ชะนีและเลียงผา เป็นแหล่งท�ารังของผ้ึงป่า ชุมชนจึงได้จัดท�า 
เส้นทางศกึษาธรรมชาตซิึง่มจีดุชมววิเมอืงนครศรธีรรมราชทีง่ดงาม 

พิษกระแสพืชเศรษฐกิจ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่ม
ในปี 2502 ไม่นานนักหลังจากต้ังถิ่นฐานใหม่ เนื่องจากพื้นท่ีเป็น
แหล่งต้นน�้าส�าคัญของคลองเสาธงที่ไหลลงสู่ลุ่มน�้าปากพนัง ป่ามี
ความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการสัมปทานท่ีต่อเนื่องด้วยการยึดครอง

(บน)  โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง แหล่งความรู้ส�าคัญ
ทั้งส�าหรับเด็กๆ และคนในชุมชน 

(กลาง)  ป่าชุมชนบ้านเขาวัง
(ล่าง)  การปลูกกระวานสลับแถวกับยางพารา 

เพื่อช่วยยึดดิน ลดปัญหาดินพังทลาย
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ขยายพื้นที่ท�ากนิหลงัจากการตัดไม ้เกิดความขัดแย้งถึงขัน้ยิงกันระหวา่งกลุ่มผู้รุกล�้าใหม่กบัชาวบ้าน
ที่บุกเบิกในยุคแรก เรื่องยุติโดยผู้รุกล�้าล่าถอยออกไป 

ปลายทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา กระแสพืชยางพารามาแรง และแทรกเข้าไปแทนที่สวนสมรม 
เกษตรกรตดัต้นไม้เดมิ ปรับพ้ืนทีใ่ห้โล่งเตยีนเพือ่ความสะดวกในการเข้าไปดแูลสวนยาง ไม่เว้นแม้แต่
ป่าหัวสวน ไม้ริมห้วยชายคลองเอาไว้เหมือนอย่างแต่ก่อน มีการใช้สารเคมีเข้มข้นเพื่อเร่งผลผลิต  
สวนผลไม้ที่ท�าอยู่ก็ปรับวิธีการดูแลโดยใช้ยาปราบวัชพืช ศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี

ความเปลี่ยนแปลงในทางลบส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้า ไม่เพียงเกิดวิกฤตขาดแคลนน�้ากินน�้าใช ้
ในช่วงหน้าแล้ง แต่ในหน้าฝน น�า้ฝนซึมใต้ดนิอย่างรวดเรว็ เกดิปัญหาหน้าดนิชะล้าง ดนิเล่ือนดินถล่ม
รุนแรงในปี 2531 แหล่งน�้าปนเปื้อนสารเคมีท�าให้สัตว์น�้าหลายชนิดสูญพันธุ์ เกิดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช และปัญหาสุขภาพเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ท่ีแพทย์ระบุว่าน่าจะเป็น
ผลกระทบจากการสูดดมสารเคมีอย่างต่อเนื่อง

ปี 2548 ชาวบ้านเปิดเวทีเพื่อหาทางแก้ไข ช่วงเวลาน้ันมีคนรุ่นใหม่ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์
บ้านเขาวัง เพื่อท�ากิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม คนกลุ่มน้ีเข้ามาเป็นเรี่ยวแรงในการผลักดันให้ชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนวิธีท�าเกษตร เช่น ใช้การตัดหญ้าแทนการฉีดยาฆ่าหญ้า ส่งเสริมการท�าน�้าหมักชีวภาพ/
ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมการปลูกไม้หลากหลายชนิดแทนสวนยางพาราที่หมดอายุ 
อาทิ สวนมะนาวและสวนทุเรียนหมอนทอง และปลูกกระวานเสริมในสวนยางพารา เป็นต้น 

การปรับเปลี่ยนวิธีท�าการเกษตรค่อยเป็นค่อยไปตลอดสิบปี ควบคู่ไปกับการท�างานด้านส่ิงแวดล้อม 
แต่ธรรมชาตินั้นฟื้นตัวอย่างช้าๆ ต้นปี 2555 หลังจากมหาอุทกภัยสร้างความเสียหายท่ัวประเทศ  
ที่บ้านเขาวังก็เกิดดินโคลนถล่ม จึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือ
กับภัยพิบัติ

กิจกรรมอนุรักษ์
แม้กิจกรรมอนุรักษ์จะมีมาก่อนหน้าน้ัน แต่การเดินหน้าจริงจังเกิดขึ้นในช่วงปี 2548 เม่ือขบวน 
คนรุน่ใหม่รวมตัวกนัเป็นกลุม่อนรุกัษ์บ้านเขาวงั จดุประกายด้วยการท�ากจิกรรมปลูกป่าต้นน�า้ในวนัที่  
12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม และยังท�าต่อเนื่องจนทุกวันน้ี รวมทั้งการรณรงค์ให้ช่วยกันรักษา 
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ต้นไม้ริมสองฝั่งสายห้วยและริมคลอง ริมฝาย ปลายไร่หัวสวน และบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและ 
สัตว์น�้า ริมสองฝั่งคลองเขาวัง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ล�าดับตามเวลาได้ดังนี้ 

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า
ปี 2548
• กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน�้า และท�าต่อเนื่องทุกปี 
• รณรงค์รักษาต้นไม้บริเวณริมน�้า เพื่อรักษาความชุ่มชื้น และป้องกันการชะล้างพังทลายของ 

หน้าดินริมตลิ่ง
• ท�าฝายต้นน�้าล�าธาร ปัจจุบันมีฝายมากกว่า 100 ตัว ช่วยชะลอแรงน�้าตามริมสายห้วยต่างๆ  

ช่วยเก็บกักน�้าไว้ใช้ และท�าระบบประปาภูเขา กิจกรรมนี้ท�าต่อเนื่องทุกปีโดยร่วมกับโรงเรียน  
ตชด.บ้านเขาวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น�้า 

ปี 2551
• ส่งเสริมการตัดหญ้าแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า ส่งเสริมการท�าปุ๋ยชีวภาพ อบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์
• เพาะพันธุ์ไม้ท้องถ่ินเพื่อเป็นพืชอาหาร เพื่อลดรายจ่ายเสริมรายได้ และเป็นไม้ที่ช่วยดูดซับน�้า 

ริมห้วยชายคลอง เช่น ผักหวานช้างโขลง กระวาน พริกไทย เขลียง (ผักเหมียง) ผักกูด ล�าแพน 
หลุมพอ สาย อโศก เหรียง สะตอ เนียง เป็นต้น

ปัญหาดินถล่มรุนแรงในปี 2531 และปี 2555 
ที่บ้านเขาวัง

ป่าริมน�้า



• ฟื้นสวนสมรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นผลท่ีสืบเนื่องมาจากการปรับวิถีเกษตร
อนิทรีย์ และการเพาะพนัธุไ์ม้ท้องถิน่ ท�าให้เกดิการปลกูไม้ผลทีห่ลากหลาย สวนสมรม 
มีไม้หลายชนิด หลายชั้นเรือนยอด เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ สะตอ หมาก 
เนยีง เหรยีง มะพร้าว มะมดุ ละมดุ จ�าปาดะ ก�าไร ละไม ทเุรยีนบ้าน เป็นต้น ควบคูก่บั 
การปลูกพืชและผักในสวนครัวซึ่งเป็นรายได้รายวัน รวมทั้งปลูกพืชสมุนไพรและ 
ไม้ใช้สอย ชาวบ้านบางคนเรียกสวนแบบนี้ว่า “สวนพ่อเฒ่า” หรือ “เกษตร 4 ชั้น”

ปี 2552
• มีการก�าหนดกติกาและเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น�้าบริเวณคลองเขาวัง ท�าการ

ส�ารวจและจัดท�าแผนท่ีชุมชนบ้านเขาวัง โดยด�าเนินการร่วมกับโครงการวิจัยและ
พฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ผลการด�าเนนิงานเกดิเป็น
เส้นทางแหล่งเรยีนรู้ชมุชนบ้านเขาวงั และมกีารส�ารวจทรพัยากรด้านต่างๆ เช่น พนัธุ์
พืชผักสมุนไพรและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ เพื่อ
จดัท�าเส้นทางการเรียนรู้ระบบนเิวศป่าต้นน�า้ และแหล่งเรยีนรูว้ถีิชวีติชมุชนคนต้นน�า้

ปี 2555
• จัดท�าป่าชุมชนบ้านเขาวัง 702 ไร่ 60 ตารางวา เลขท่ี ทส 1605.33/12920 เมื่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 และส�ารวจพื้นท่ีป่าท่ียังมีสภาพสมบูรณ์เพื่อท�าแนวเขต 
ป่าต้นน�้า ประสานความร่วมมือกับส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช 

• หลังจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มท่ีบ้านเขาวังเม่ือต้นปี 2555 เป็นบทเรียนส�าคัญ 
ที่ชี้ให้เห็นการปรับตัวคร้ังใหญ่ ตัวแทนชุมชนมีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่องเตรียม 
ความพร้อมในการรับมอืภยัพบิติั จากนัน้จงึน�ามาสูก่ารทบทวนสภาพและรปูแบบปัญหา  
รวมทั้งการวางแผนเพื่อเฝ้าระวัง-รับมือ ดังนี้

- น�า้ท่วมขงั เกดิขึน้ในปี 2518 และ 2531 เนือ่งจากน�า้ระบายออกจากพืน้ทีช้่า 
เป็นน�้าไหลลงช่องหิน ชาวบ้านเรียกว่า น�้าลงรู ประกอบกับมีเศษไม้ปิดกั้น
ทางระบายน�า้ ท�าให้น�า้ระบายได้ล่าช้า จึงเกดิน�า้ท่วมขงับรเิวณรมิสองฝ่ังห้วย 
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ในยามปกต ิหากเกิดฝนตกหนกัมนี�า้ไหลหลาก จะใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงในการระบายน�้า

- พายุหมุน (ลมหัวด้วน) เกิดในปี 2550 ท�าให้บ้านเรือน
เรือกสวนเสียหาย ต้นไม้หักโค่น

- ดินถล่ม เกิดขึ้นเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2555 บริเวณ 
ทางขึน้เขาเข้าหมูบ้่าน เนือ่งจากปรมิาณน�า้ฝนมากเพราะ 
ฝนตกหนกัตดิต่อกนันานหลายวนั ประกอบบรเิวณทางขึน้ 
มีการขุดดิน เมื่อฝนตกหนัก ดินไม่สามารถอุ้มน�้าไว้ได้  
จึงถล่มลงมา ตัดขาดทางเข้าชุมชน

- หมดจากดินถล่ม ในปีเดียวกันกลับเข้าสู่ภาวะน�้าแล้ง 
ในช่วงปลายปี เน่ืองจากฝนทิง้ช่วงนาน ต้นไม้บนเขานาแค 
ยืนต้นตายจ�านวนมาก จนภูเขากลายเป็นสีน�้าตาล

- อากาศหนาว เกิดในปี 2557 ช่วงต้นปีมีอากาศหนาว
เย็นประมาณ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน เป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

- น�้าป่าไหลหลาก เกิดในปี 2552 ปี 2554 และปี 2555 
เนือ่งจากน�า้ระบายไม่ทนั เอ่อท่วมในชมุชนเป็นช่วงสัน้ๆ

• ตั้งกลุ ่มอาสาสมัครวิทยุเตือนภัยพิบัติในชุมชน ได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายเฝ ้าระวังภัยพิบัติภาคประชาชน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชมรมวิทยุอาสาสื่อมวลชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และมูลนิธิกระจกเงา ภารกิจของกลุ่มคือ  

กิจกรรมการอนุรักษ์ฝายต้นน�้าของชาวบ้านเขาวัง ฟื้นฟูดิน น�้า ป่า 
และวิถีชุมชน

ปรับวิถีสู่การเกษตรอินทรีย์ และฟื้นการปลูกพืชถิ่นสวนสมรม 
ที่มีไม้หลากหลายชนิด

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)147



เป็นผูป้ระสานงานกับเครอืข่ายเฝ้าระวงัภยัพบิตับ้ิานเขาวงั  
โดยรายงานสถานการณ์ สภาพภูมิอากาศในพื้นที่
ผ่านวิทยุส่ือสารเครื่องแดงท่ีติดตั้งไว้ในกลุ่มบ้านต่างๆ  
ในชุมชน เนื่องจากในพื้นท่ี สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
เข้าไม่ถงึ ปัจจบุนัมสีมาชกิจากอาสาสมคัรจ�านวน 22 คน

กิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• ส่งเสริมการท�าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย 

และประหยดัพลงังาน เช่น น�า้ยาเอนกประสงค์ เผาถ่าน 
จากผลไม้ที่เน่าเสียและเศษก่ิงไม้ เพื่อเป็นเช้ือเพลิง 
ในครัวเรือน

• ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนน�ากลุ่มต่างๆ 
เช่น งานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า งานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง งานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโฮมสเตย์ 
เป็นต้น

ฝายชะลอน�้า

• เข้ารบัการฝึกอบรมเพือ่เสรมิองค์ความรู้ในการพฒันาของชมุชน เช่น การเขยีนโครงการเพือ่ขอรบั
การสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมแปรรูป 
ชากระวาน การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตเครื่องเงิน การอบรมใช้วิทยุสื่อสาร และการอ่าน
แผนที่ภูมิอากาศเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น 

• เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดมุมมองใหม่
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน เนื่องจากในชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลาย จึงมีการเปิดเวท ี

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนปัญหา และกระตุ้นให้เกิดภาวะผู้น�า เพื่อน�ามาสู่การปรับปรุง
แผนงานประชุมด้วยตนเอง

• พัฒนาสู ่แหล่งเรียนรู ้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ โดยมี 
ฐานการเรียนรู้ 10 ฐานตามแนวคิด “แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นน�้าพอเพียง” ดังนี้

- ศูนย์ข้อมูลชุมชนบ้านเขาวัง ศูนย์ข้อมูลทุกด้านของชุมชน ตั้งอยู่ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 
(บ้านนายทวีผล บุญพล) 
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- แหล่งเรียนรู้สวนสมรมข้างเรือน เป็นสวนสมรมตัวอย่างที่มีการปลูกพันธุ์ไม้หลากหลาย 
ไว้ในพื้นที่ อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ทวีผล บุญพล

- แหล่งเรียนรู้ฝายต้นน�้าล�าธาร อยู่ท่ีห้วยโต๊ะชายแม้ มีต้นสายขนาดใหญ่หลายคนโอบ  
บรเิวณนีเ้ป็นต้นน�า้ทีจ่ดัท�าฝายถาวรขนาดเล็กและฝายขัน้บนัไดหลายตัว เพือ่ชะลอการไหล
ของน�้า และเก็บกักน�้าหน้าฝายเพื่อเป็นแหล่งท�าประปาภูเขา

- แหล่งเรียนรู้คนเอาถ่าน เป็นแหล่งเผาถ่านไม้คุณภาพ น�้าส้มควันไม้ และผักข้างเรือน อยู่ที่
บ้านประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง (นายอนุรัตน์ บุญพล) 

- แหล่งเรียนรู้การท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ และการท�าสวนลองกองอินทรีย์นอกฤดู  
อยู่ที่บ้านนายมะซิ่น บุญพล

- ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติบ้านเขาวัง สถานีแม่ข่ายวิทยุชุมชน อยู่ที่บ้านนายอับดุลอารี ปุยุ 
- แหล่งเรียนรู้บ้านแพะนม อยู่ที่บ้านนายเฉลิม บุญพล 
- แหล่งเรียนรู้ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยการปลูกผักข้างเรือน การเล้ียงสัตว์

เพื่อบริโภค โฮมสเตย์ และแปลงเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น อยู่ที่บ้านนายวันชัย มามุ่ย ผู้ช่วย 
ผู้ใหญ่บ้าน 

- แหล่งเรียนรู้สมุนไพร รายรอบบ้านของนายวิเชียร โต๊ะหวาน อดีตโต๊ะอิหม่าม
- แหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ที่โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง

• มีกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ที่ทยอยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เช่น 
- กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง ท�ากิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และการออมทรัพย์
- กลุ่มแม่บ้านเขาวัง ช่วงแรกๆ รับผิดชอบท�าอาหารกลางวันในโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง 

ต่อมา คณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง ได้รับงบประมาณจาก อบต.หินตก ผ่านโครงการ
ขจัดภัยความยากจน ให้เป็นทุนก้อนแรกของกลุ ่มที่น�ามากระจายหุ้นให้สมาชิกกู ้ยืม 
โดยไม่คดิดอกเบีย้ แต่เก็บเป็นเงนิสวัสดกิารรายละ 20 บาทต่อเดอืน เป็นเงนิกองกลางในการ
บริหารจัดการกลุ่ม ขยายผลเป็นการออมทรัพย์ของสมาชิกผ่านการท�าน�้ายาอเนกประสงค์
ใช้เองในครัวเรือน การเย็บผ้า การท�าขนม และกองทุนข้าวสาร 

- กลุ่มแชร์แรง เป็นกลุ่มเยาวชนที่ท�ากิจกรรม “แชร์แรงงาน” ในการตัดหญ้า โดยใช้เครื่อง
ตัดหญ้า และท�ากิจกรรมอาสาสมัครด้านต่างๆ ในชุมชน การแชร์แรงช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ด้านค่าจ้าง และสร้างความสามัคคี 
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การท�าปุ๋ยชีวภาพ วางแผนเฝ้าระวังภัยพิบัติและขยายเครือข่าย

- กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนบ้านเขาวัง เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน 
ติดต่อประสานงานในชุมชน โดยมีวิทยุเครื่องแดงเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
นอกชุมชน

- กลุม่เยาวชนท�าเครือ่งเงนิ ท�าหตัถกรรมเครือ่งเงนิส่งจ�าหน่ายร้านภฟู้าในพระอปุถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งในปี 2554 โดยสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินด�าเนินงาน 140,000 บาท ปัจจุบัน มีเงิน
หมุนเวียน 2,500,000 บาท มีการปันผลก�าไร 10% เพื่อใช้ด้านสาธารณประโยชน์

- กลุ่มเลี้ยงแพะ ได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์จังหวัดน�าพันธุ์แพะเน้ือจ�านวน 25 ตัว  
ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีชาวบ้านรวมกลุ่ม
เลี้ยง 12 ครัวเรือน

- กลุ่มเยาวชนศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง มีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
ต่อจากครอบครวั กลุม่นีเ้ป็นก�าลงัหลกัของชมุชนในการท�างานพฒันาด้านต่างๆ ทัง้ก�าลังแรง
และก�าลังทางความคิด เช่น ท�าหน้าที่ประสานงานเม่ือมีงานประเพณีต่างๆ ทั้งงานพัฒนา
มัสยิด งานพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน�้า งานตัดหญ้าริมทาง งานพัฒนา 
ชุมชน รวมถึงงานรับรองคณะต่างๆ ท่ีเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือศึกษาดูงาน ตลอดจน 
การจัดที่พัก ท�าค่ายอาสาของชมรมต่างๆ ค่ายฝึกอบรมภาษามลายู เป็นต้น



- กลุม่ข้าวสารบ้านเขาวัง ขายข้าวสารให้สมาชกิและสินค้าในครวัเรอืนให้สมาชกิซือ้ในราคาถกู
- ผู้รู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการรวบรวมรายชื่อผู้รู้/ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสาขาต่างๆ  

ทั้งการเกษตร พืชสมุนไพร ความรู้เรื่องป่า การเก็บของป่า ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม  
ความรู้พื้นบ้าน เช่น งานจักสาน อาหารพื้นถิ่น และความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่
• โครงการชุมชนรักสุขภาวะเพื่อสุขภาวะท่ีย่ังยืน ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 

(สสม.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา  
เน้นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมคือ (1) การส่งเสริมและพัฒนากองทุนในชุมชนให้เป็นระบบ  
(2) การส่งเสรมิกจิกรรมทางด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูกป่าเสริม  
ปลูกต้นไม้เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ท�าแผนดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูก สร้างฝายชะลอน�้า  
(3) การอบรมคณุธรรมจรยิธรรม โต๊ะอหิม่ามเป็นวทิยากรบรรยายเรือ่งจริยธรรมอสิลาม (4) กจิกรรม 
ส่งเสริมหน้าบ้านน่ามอง เช่น บิ๊กคลินนิ่งเดย์ทุกวันที่ 15 ของเดือน การประกวดบ้านสะอาด 
หน้าบ้านน่ามอง เป็นต้น (5) ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมา 
ให้ความรู้ และ (6) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ อาทิ การท�าปุ๋ยหมัก สาธิตการท�าปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ

กลุ ่มอาชีพต่างๆ ที่
เรียนรู ้ พัฒนา สู ่วิถี
ก า ร พึ่ ง พ า ต น เ อ ง
ของชุมชน เช่น กลุ่ม
เยาวชนท�าเครื่องเงิน 
กลุ่มเล้ียงแพะ เป็นต้น
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ความหวังของบ้านเขาวัง
เนื่องจากแกนน�าของชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่ จึงท�าให้เกิดการดึงเยาวชนหลายๆ วัยเข้ามาท�างานและ
เรียนรู้หาประสบการณ์ โดยมีคนรุ่นก่อนเป็นท่ีปรึกษา มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน 
โดยเริม่จากการชกัชวนลกูหลานของผูน้�าชมุชนให้เข้ามาท�างานเป็นต้นแบบ มอบหมายให้รบัผดิชอบ 
กิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มเยาวชนศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง ที่มีสมาชิก 25 คน เป็นแกนน�า
ทั้งเรื่องการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมอนุรักษ์ กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ ตลอดจนรับรองผู้มาเยี่ยมชม
กิจกรรมของชุมชน

จากชุมชนย้ายถิ่นที่เปลี่ยนทักษะจากการประมงมาเป็นชาวสวน ผ่านประสบการณ์ท่ีลองผิดลองถูก  
จนถึงวันนี้ได้รับการชื่นชมว่าบ้านเขาวังเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการป่าในพื้นที่สูงของ 
ภาคใต้ เป็นกรณีศึกษาในการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรเพื่อการอยู่รอด

สถานการณ์ป่าทางภาคใต้ท่ีน่าเป็นห่วง คอืการบกุรกุเทอืกเขาหลวงเพือ่ขยายพืน้ทีป่ลูกยางพารา ภเูขา
บางส่วนดินพังทลายเนื่องจากสวนยางพาราที่รุกคืบเข้าไป การกลับมาของสวนสมรมหรือวนเกษตร 
น่าจะเป็นทางออกหนึง่ในการฉดุชาวบา้นให้พ้นจากวกิฤตพชืเศรษฐกจิทีม่กัมคีวามผนัผวนด้านราคา 
สวนสมรมยังเอื้อต่อการรักษาทรัพยากรดิน น�้า ป่า 

ความจริงข้อนี้ปรากฏในงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าระบบวนเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดี สร้าง
รายได้ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ และยังสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ียั่งยืน สร้างความมั่งค่ัง
ที่แท้จริงให้กับเกษตรกร

กิจกรรมปลูกป่าในโอกาสต่างๆ
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การเผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทายของชุมชนบ้านเขาวัง    
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ต้นน�้าของภาคใต้ที่มองเห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าได้อย่างชัดเจน มีการปรับตัวสู้กับ
ผลกระทบของภูมิอากาศโลก ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และการรับมือภัยพิบัติ โดยการปรับจากพืชเศรษฐกิจ
ไปเป็นวนเกษตรหรอืสวนสมรม มกีารจดัการป่าชุมชน บรหิารจดัการน�า้ ตัง้แต่การท�าฝายจนถงึแหล่งรองรับ
น�้า ปลูกต้นไม้รอบแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แหล่งรับน�้า 

ด้วยภูมิประเทศท่ีอยู่โดดเดี่ยวบนเขา การคมนาคมล�าบาก และประสบการณ์ที่เผชิญหน้าภัยพิบัติ ชุมชน 
จึงมีการเตรียมความพร้อมที่ดี ถือเป็นเป็นแบบอย่าง เช่น การฝึกซ้อมให้ชาวบ้านรู้จักเส้นทางอพยพในกรณี
เกิดภัยพิบัติ การเช่ือมโยงกับภาคีภายนอกในรูปของเครือข่ายวิทยุเพื่อการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ตัวหมู่บ้าน 
บนภูเขาไปจนถึงชุมชนที่ปากแม่น�้า 

แม้จะเป็นชมุชนมสุลิมแต่ก็เปิดรับแนวคดิการสร้างความเข้มแขง็จากชมุชนพทุธ อาท ิการแชร์แรง การออมทรพัย์  
สร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนภายนอกโดยไม่หวงวิชา เช่น การปลูกมะนาวกับต้นหมาก  
การปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะปกติทุเรียนที่ให้ผลผลิตดีจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีมาก สิ่งเหล่านี้ชาวบ้าน 
เปล่ียนแปลงทีละน้อย เปลี่ยนแปลงพร้อมกับเรียนรู้ ปรับแก้แล้วทดลองใหม่ ไม่ได้เปลี่ยนทันที และ 
น�าความรู้ที่ได้มาท�างานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ต่อสังคม

แม้บ้านเขาวังจะไม่ใช่ผู้บุกเบิกเรื่องสวนสมรม แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรจาก
พืชเศรษฐกิจมาเป็นระบบวนเกษตรสามารถอยู่ได้ ไม่ยากจน การปรับเปล่ียนนี้ให้ประโยชน์หลายๆ ด้าน  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การรักษาป่าต้นน�้า ท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีจุดยืน ไม่ไหวเอนไปตามกระแสทุนนิยมที่มี 
ความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตที่มีขาลงอยู่ตลอดเวลา

จุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือ การมีคนรุ่นใหม่เป็นผู้น�า ชุมขนจะไม่ใช้การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน แต่จะใช้การ “วางตัว”  
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาท�างาน คนเก่านั้นพร้อมจะถอยออกมาแม้จะยังไม่หมดอายุงาน เพื่อให้คนใหม่ๆ หมุนเวียน 
เข้าไปเรยีนรู ้ไม่ผกูขาดอ�านาจ ชาวบ้านทีเ่ข้ามาช่วยงานกเ็ป็นคนหนุม่สาวทีผ่ลดักนัเข้ามาเรยีนรูห้าประสบการณ์  
มีความกระตือรือร้นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นช่องทางการท�างาน  
การสื่อสารร่วมกัน



ชุมชนบ้านเขาวัง  
หย่อมบ้านเขาวัง หมู่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรีธรรมราช

ประสานงาน : นายทวีผล บุญพล (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12)
354/1 หมู่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรีธรรมราช 80350
โทร. 081 089 2000
และนายอนรุตัน์ บญุพล (ประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวงั)  
โทร. 081 090 3906

ประชากร : บ้านเขาวงั (หย่อมบ้านในชมุชนบ้านครีใีหม่) 
มีประชากร 101 ครัวเรือน จ�านวน 480 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่รวม 1,175 ไร่ เป็นป่าริมห้วย
ริมคลอง หัวสวน 473 ไร่ และป่าชุมชนบ้านเขาวัง  
702 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2543 - ปัจจุบัน (รวม 16 ปี)

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

- การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�า้ เพ่ิมป่าริมห้วย
ชายคลอง เพิม่ไม้ใช้สอย และสร้างฝายชะลอน�า้

- อนุรักษ์พันธุ ์พืชและไม้ท้องถิ่น พัฒนาและ
แปรรูปผลผลิตจากพืชท้องถิ่นอย่างเพ่ิมมูลค่า 
เช่น ชากระวาน ผักหวานช้างโขลง เป็นต้น

• ความตระหนักในคุณค่า
- ป่ามีมูลค่าจากการท�าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

และโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 
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- การจัดเก็บข้อมูลชุมชน การส�ารวจภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและองค์ความรู้ 
เป็นชุดความรู้ท�าให้ชุมชนรู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น 

- พฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิท�าให้คนภายนอกได้เห็นคณุค่าของ
ทรัพยากรในชุมชน และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย

• การปรับตัวเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลง
- ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าหญ้า มาเป็นเกษตรอินทรีย์ มีอาหารสะอาด สุขภาพดินดี สุขภาพคนดี
- ฟื้นสวนสมรม และปลูกพืชร่วมยาง เช่น กระวาน สามารถสร้างรายได้ 
- ทบทวนบทเรียนภัยพิบัติมาจัดท�าแผนการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง และการรับมือภัยพิบัติ 

จดัท�าเครอืข่ายวทิยสืุอ่สาร ต้ังศนูย์เฝ้าระวงัภยัพบิตับ้ิานเขาวงั ตดิต่อประสานงาน ส่งข่าวสารต่างๆ 
ในยามเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในชุมชน

- ฟ้ืนการใช้สมนุไพรเพือ่รกัษาสขุภาพ บรโิภคพชืผกัสะอาด มกีารตรวจวดัคณุภาพน�า้เพือ่สร้างความ
มั่นใจว่าชุมชนมีน�้าสะอาดใช้ 

- สร้างวิทยากรท่ีเกดิจากการมปีระสบการณ์ในการท�างาน เพือ่ร่วมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัชุมชนอืน่
• การขยายเครือข่าย

- กลุ่มอนรุกัษ์บ้านเขาวงั เป็นแกนน�าในการประสานการท�างานเชงิเครอืข่ายกับชมุชนบ้านขนุพงั หมู ่8 
ต.หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ ชมุชนแห่งนีต้ัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีต้่นน�า้ ตดิต่อแนวเขตอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกโยง 
เป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ เคยประสบภัยพิบัติแผ่นดินถล่มในปี 2518 มีผู้เสียชีวิต 40 คน เป็น
แหล่งประปาภูเขาที่ส่งน�้าไปให้ชุมชนต่างๆ ใน ต.ร่อนพิบูลย์ ในช่วงขาดแคลนน�้า ชุมชนบ้านขุนพัง
ได้น�าแบบอย่างในการท�างานของบ้านเขาวังไปปรับใช้

การสนับสนุนจากภาคี :
• หน่วยจัดการพ้ืนที่ต้นน�้าปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โรงเรยีน ตชด.บ้านเขาวงั ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่5  
นครศรีธรรมราช สนับสนุนการท�าฝายต้นน�้าล�าธาร 

• ส�านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 
สนับสนุนองค์ความรู้และร่วมกิจกรรมการเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี

• มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด ค่ายเทพสตรศีรสีนุทร ทุง่สง 
สนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

• ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ, ส�านักชลประทานท่ี 15 นครศรีธรรมราช, อบจ.นครศรีธรรมราช, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)155
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ประเภทบุคคล
นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ จ.น่าน
มหาบุรุษครู ผู้กู้น�้าน่าน

นายสถาน ตุ้มอ่อน จ.นครพนม
ตรรกศาสตร์การครองชีวิตสวนกระแส

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง จ.ชุมพร
ต�านานอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านแห่งอ่าวทุ่งมหา

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17  (พ.ศ. 2558-2559)

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2558-2559)157



ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์

มหาบุรุษครู ผู้กู้น�้าน่าน

นายประดิษฐ ์  เพชรแสนอนันต ์  หรือ 
“ครูประดิษฐ์” ข้าราชการครบู�านาญผูม้ศีรทัธา 
แรงกล้าในพระพุทธศาสนา ผู้ปลุกกระแส
การแก้ปัญหาเขาหัวโล้นเมืองน่าน โดยมอง
ทะลุความจริงว่าการจะเปลี่ยนวิถีชุมชน 
ที่ปลูกข้าวโพดได้ ต้องท�าให้เห็นช่องทาง 
รายได้ใหม่ ปลดหน้ีสิน และสามารถท�า 
ควบคู่ไปกับงานอนุรักษ์ 
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ครูประดิษฐ์เคลื่อนงานด้วยเทคนิค “เซลล์แมน” 
คิดค้นสื่อการบรรยายด้วยโมเดลฝายน�้า และ “เมล็ด
มะค่าประดิษฐ์” ท่ีปรับขนาดเล็ก-ใหญ่ตามจ�านวน
ผู้ฟัง เป็นการกระตุ้นให้ผู ้ฟังเห็นภาพสถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าของการฟื้นป่าต้นน�้าน่าน มี 
“ลกูตือ๊” เพือ่หาจงัหวะ “เปิดการขาย” แสดงถงึทกัษะ 
การท�างานเชงิรณรงค์ทีเ่คยเป็นส่วนหนีง่ในการผลกัดนั 
ให้เกิดกลุ่มฮักเมืองน่านเมื่อสองทศวรรษที่แล้ว

งิ้วแดงซึ่งเป็นต้นไม้ท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตชาวน่านเป็น
หนึง่ในตวัเคลือ่นงานของครปูระดษิฐ์ ด้วยคณุค่าทาง
อาหาร เป็นยารักษาโรค และเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยว
ของเมืองน่านเมื่อถึงฤดูดอกงิ้วบาน ครูประดิษฐ์ยัง 
เป็นนักทดลองท่ีสร้างนวัตกรรมทางความคิดซ่ึง 
เกิดจากความช่างสังเกต เช่น การผสมเมล็ดไทรใน
อาหารไก่ แล้วน�ามูลไก่ไปหว่านเพื่อให้ต้นไทรงอก 

เป็น “นักปลุกระดมความดี” มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพด โดยท�างานวิจัยร่วมกับ 
กลุม่ครูในพ้ืนทีบ้่านดงป่าสกัในรปูของ “ดงป่าสักโมเดล” และใช้พืน้ทีส่่วนตวั 16 ไร่ สร้างธนาคารต้นไม้ 
โดยท�างานร่วมกับ ธกส. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้ในชุมชนเรื่องการปลูกพืชทดแทนข้าวโพด เช่น ไผ่ซาง
หม่น ยางนา พะยูง ตะไคร้ รวมทั้งชักชวนชาวบ้านเพาะต้นตะไคร้แทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่  
16 ไร่นี้ โดยควบคุมจ�านวนการผลิตและคุ้มครองการประกันราคาการรับซื้อ 

ได้รับเชิญร่วม “สภากาแฟ” ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญข้าราชการระดับสูงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทานอาหารเช้าร่วมกัน ฉกโอกาสเพื่อให้เกิดการเคลื่อนงานตลอดเวลา 

ครูประดิษฐ์เป็นอดีตข้าราชการท่ีผันตัวเองมาเป็นนักเคล่ือนไหว มีความโดดเด่นที่ท�าให้คนทุกระดับ
ยอมรับ สมควรแก่การยกย่องว่าเป็น “มหาบุรุษครู ผู้กู้น�้าน่าน” ที่ท�างานอนุรักษ์มานานกว่า 20 ปี
อย่างต่อเนื่อง

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)159



นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ เป็นข้าราชการครูบ�านาญ 
สมรสกับนางจินดา เพชรแสนอนันต์ ข้าราชการครูบ�านาญ 
เช ่นเดียวกัน มีบุตรด ้วยกัน 2 คน คือ นายยิ่ งศักดิ์  
เ พชรแสนอนั นต ์  อ ายุ  3 2  ป ี  และนายประวีณ  
เพชรแสนอนันต์ อายุ 30 ปี 

ปัจจุบัน ครูประดิษฐ์ด�ารงต�าแหน่งประธานธนาคารต้นไม้
ภาคเหนือตอนบน อุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดน่าน และ
เลขานุการปลูกต้นไม้สวยงามจังหวัดน่าน

ครูประดิษฐ์เป็นคนเมืองน่านโดยก�าเนิด เกิดและอาศัยที่
บ้านม่วงใหม่ มีพี่น้อง 7 คน ครูเป็นบุตรคนที่ 3 ครอบครัว
เป็นเกษตรกร ท�านา ท�าสวน สมยัเดก็ๆ ตดิตามพ่อแม่เข้าไป
ช่วยงานในไร่ในสวน เนือ่งด้วยคณุแม่เป็นคนชอบปลกูต้นไม้ 
จึงท�าให้เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางท่าน

เมื่อเรียนจบวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ในปี 2518 ครูประดิษฐ ์
เริ่มรับราชการครูท่ี จ.น่าน ท่ีอ�าเภอนาหม่ืน แล้วย้ายไป 
โรงเรยีนบ้านนาเหลอืงใน ต่อมาย้ายไปทีโ่รงเรยีนบ้านดงป่าสัก  
และได้รบัคดัเลอืกเป็นผูบ้รหิารโรงเรียนทีน่ัน่ ภายหลงัย้ายไป 
ประจ�าทีโ่รงเรียนบ้านน�า้แก่นกลาง โรงเรยีนบ้านน�า้แก่นเหนอื  
และโรงเรียนบ้านหัวนา เป็นสถานศึกษาแห่งสุดท้าย 
ก่อนเกษียณราชการก่อนก�าหนด เพื่อจะมาเคลื่อนงาน
อนุรักษ์ให้เต็มที่ในปี 2553 และมาปักหลักที่บ้านม่วงใหม่ 
ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน จนถึงปัจจุบัน

การศกึษา : ปรญิญาโท สาขาบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง

ครูประดิษฐ์ และครูจินดา เพชรแสนอนันต์ 
ภรรยาคู่ชีวิต



พื้นฐานตั้งแต่วัยเยาว์
ด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัด เติบโตในชุมชนเล็กๆ 
ท่ามกลางธรรมชาติ มีโอกาสติดตามพ่อแม่ไปไร่นา และ 
ตดินสิยัชอบปลกูต้นไม้เหมอืนคณุแม่ เมือ่มาเป็นคร ูมโีอกาส 
ศึกษาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับใจ
ที่ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยผืนป่า โดยเฉพาะป่าต้นน�้า
ในจังหวัดน่าน ประกอบกับเห็นสภาพป่าจังหวัดน่านถูก
ท�าลายแต่ละปี มีแต่เขาหัวโล้น ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและ
รุนแรงมากในปี 2549 น�า้ป่าและดนิโคลนท่วมบ้านเรอืนใน
จงัหวดัน่าน ความรูส้กึสะเทอืนใจเป็นแรงผลกัดนัให้มาเริม่
จับงานอนุรักษ์ ระยะแรกท�าอยู่ในพื้นท่ีโรงเรียนนับต้ังแต ่
รับต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหัวนา ต.ท่าน้าว  
อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อปี 2538

ในปี 2551 นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
น่านในขณะนั้น พูดกับครูประดิษฐ์ว่า “อาจารย์เป็นคน 
เอาจริงเอาจงัเรือ่งส่งเสริมงานพทุธศาสนา อยากให้อาจารย์
มาช่วยเรื่องรณรงค์ปลูกต้นไม้บ้าง” ค�าพูดน้ียิ่งตอกย�้าให ้
ครปูระดษิฐ์จริงจงักบังานอนรุกัษ์ทีน่อกเหนอืจากในโรงเรียน  
โดยเริ่มในบ้านตนเองก่อน แล้วขยับเข้าสู่งานเพื่อส่วนรวม 
ในพื้นที่อื่นๆ โดยเป ็นผู ้ประสานงาน สร ้างแนวคิด  
หาแนวร่วม เป็นตัวกลางเชือ่มให้เกิดการท�างานอย่างบรูณาการ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ กับภาคประชาชน  
รวมท้ังเข้าไปท�างานในต�าแหน่งต่างๆ ด้วยการมีจิตอาสา 
เป็นที่ปรึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมลงมือปฏิบัติ

การด�าเนินงาน 
ตามแนวพระราชด�าริ
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กิจกรรม
• กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนบ้านหัวนา ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
 ปี 2538-2553 ครปูระดษิฐ์ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านหวันา สนบัสนนุให้จดักจิกรรม

เสริมการเรียนส่ิงแวดล้อม เช่น สนับสนุนให้นักเรียนเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น ท�าแปลงผักสวนครัว 
ให้เด็กๆ ลงพ้ืนที่เพื่อส�ารวจแหล่งน�้าในชุมชนและใช้จุลินทรีย์แก้ปัญหาน�้าเสีย น�ากล้าไม้ที่เด็กๆ 
เพาะมาใช้ในกจิกรรมปลกูต้นไม้ในชุมชน และส่งเสรมิชุมชนเรือ่งการปลูกผักสวนครัวร่วมกบันกัเรยีน

• เพาะกล้าต้นไม้ 
 ตั้งแต่ปี 2540 การเพาะกล้าใช้พื้นท่ีท้ังในโรงเรียนบ้านหัวนาและพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเป็นการ 

ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น งิ้วแดง ไทร โพธิ์ ส�าหรับใช้แจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงใหม่ 
และต�าบลใกล้เคียง 

ความงามของป่างิ้วแดงบริเวณหัวไร่ปลายนาที่ครูประดิษฐ์เริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก



 ต่อมา เพาะกล้ายางนา มะค่า พะยูง ปัจจุบันมีคนสนใจมากขึ้น เคยมีผู้แนะน�าให้จ�าหน่าย เพื่อใช้
เป็นทุนในการขยายงาน แต่ครูประดิษฐ์ไม่รู้จะคิดราคาอย่างไร จึงเขียนข้อความขึ้นป้ายที่แปลง
เพาะกล้าว่า “จ�าหน่ายต้นไม้...ราคาตามใจผูซ้ื้อ” บางคนให้กล้าละ 3 บาท บางคนขอรบัฟร ีรายได้ 
น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการให้คนมาช่วยกันเพาะกล้าไม้ เรื่องที่ครูประดิษฐ์เพาะกล้าไม้เพื่อใช้ใน
กิจกรรมอนุรักษ์ ท�าให้มีผู้สนใจเก็บเมล็ดมะค่าโมง ลูกยางนา เอามาฝากโดยตลอด

 ด้วยความเป็นคนช่างสงัเกต ชอบคดิค้นวิธกีารใหม่ๆ ในการท�างาน ครปูระดษิฐ์ได้ท�าการเพาะกล้าไม้  
และพบวิธีเพาะกล้าไม้ที่ท�าได้ยากหลายชนิด เช่น 

- ง้ิวแดงพอกดินเหนียว ปี 2548 คิดค้นวิธีปลูกงิ้วแดงด้วยการท�าเป็นลูกกระสุนดิน วิธีคือ 
น�าดินเหนียวปั้นพอกเมล็ดงิ้ว ตากแดดให้แห้ง เพ่ือช่วยป้องกันสัตว์กัดแทะเมล็ดงิ้ว ง่าย 
ในการเกบ็รกัษา สะดวกในการขนย้าย เวลาปลกูต้องถางก�าจดัวชัพชืบรเิวณรอบๆ หลมุด้วย

 ครปูระดษิฐ์พยายามชกัชวนชาวบ้านต�าบลท่าน้าวให้ปลกูง้ิวแดง เพราะเห็นว่าเป็นไม้เนือ้อ่อน 
โตเร็ว เปลือกเป็นยาขับปัสสาวะ ดอกสวยงามและเป็นอาหาร ทั้งยังมีความส�าคัญใน 
พิธีกรรม คนเมืองเหนือใช้ “งิ้วแดงสร้างหีบศพ” 

 ช่วงแรกที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก หลายคนต�าหนิว่าครูมาส่งเสริมให้ปลูกไม้ที่ไม่เป็นมงคล 
บ้างกค่็อนขอดว่าครปูลกูเอาไว้หดัขึน้ (ขึน้ต้นงิว้) บ้างกว่็าเป็นผีบ้า แต่ครไูม่ท้อ ตระเวนปลูก
ด้วยตวัเองในพืน้ทีส่าธารณะทีเ่หมาะสม เมือ่งิว้เตบิโตออกดอกสวยงาม เริม่มพ่ีอค้ามาหาซือ้
ดอกงิ้วแดงเพื่อไปขายต่อต่างจังหวัด (ดอกงิ้วแห้งใช้ใส่ในน�้าเงี้ยว ตากแห้งเป็นยาแก้พิษไข้  
และเปลือกช่วยรักษาโรคไต) ชาวบ้านเก็บดอกงิ้วขาย เกิดรายได้ และเริ่มตื่นตัวมาขอ 
กล้างิว้ไปปลกูในท่ีตวัเอง หลายคนเหน็คณุค่างิว้แดง ทุกวนันี ้ต้นงิว้เตบิโตออกดอกสวยงาม 
เป็นเสน่ห์ของจังหวัดน่าน 

- โพธิ์ ไทร จากมูลไก่ ปี 2551 ค้นพบวิธีเพาะกล้าต้นไทรและต้นโพธิ์ จากการเพาะที่ผ่านมา 
อัตราการงอกน้อยมาก แต่จากการสังเกต พบว่ากล้าต้นโพธ์ิและไทรที่ขึ้นตามธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่จะงอกจากมูลนก จึงทดลองโดยเอาไก่มาขังไว้ แล้วน�าเมล็ดโพธิ์และไทรมาคลุก
กบัอาหารให้ไก่กิน แล้วน�ามลูไก่ไปหว่านในแปลงเพาะ ปรากฏว่าต้นกล้างอกดมีาก สามารถ
เพาะต้นกล้าไม้ทุกประเภทถวายวัด และปลูกในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งแจกให้ผู้สนใจ 
ได้จ�านวนมาก
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- มะค่า...สือ่การสอน ปี 2557 พบวธิเีพาะต้นมะค่า
ในระหว่างท่ีเข้าไปในแปลงเพาะกล้าไม้ จากการ
สังเกตเห็นต้นมะค่าท่ีอยู่นอกถุงเพาะมีขนาดและ
ความสูงท่ีโดดเด่นกว่าต้นกล้าท่ีอยู ่ในถุงเพาะ  
จึงคิดว่าถ้าไม่ต้องเพาะในถุง แต่ปลูกลงดินเลย 
น่าจะได้ผลดีกว่า ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน 
และต้นทุน โดยปกติการเพาะต้นกล้าในถุง ต้อง
รอจนต้นกล้าโตแล้วค่อยน�าไปปลูก การเพาะ 
ในถงุจะต้องขยบัถงุเพือ่ไม่ให้รากลงดนิ ท�าให้ต้นไม้
หาอาหารได้ไม่เต็มท่ี ต่างจากต้นท่ีขึ้นเองบนดิน 
สามารถหากินได้อย่างอสิระท�าให้ต้นโตเรว็ แต่ต้อง
ช่วยเรื่องวัชพืช จากความคิดนี้ เขาจึงทดลองปลูก
ทัง้สองรปูแบบ ก่อนปลกูใช้มดีตดัเปลอืกหุม้ปลาย
เมล็ด ให้เห็นเนื้อสีขาว 

 ครูประดิษฐ์เคยเชิญนายอุกริช พึ่งโสภา ผู ้ว ่า
ราชการจงัหวดัน่านในขณะนัน้ เป็นต้นแบบในการ
ปลกูมะค่าโมงจากเมลด็และได้รบัความร่วมมอืจาก
หอการค้าน่านและองค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน 

 ความส�าเร็จในการปลูกมะค่าจากการเพาะเมล็ด 
ท�าให้ครูประดิษฐ์ได้แนวคิดมาท�าสื่อการบรรยาย 
โดยป้ันดินเป็นรปูเมลด็มะค่าหลายๆ ขนาด พกพา
ใส่กระเป๋าทีบ่รรจสุือ่การบรรยายเรือ่งสิง่แวดล้อม 
เมือ่ไปบรรยายทีไ่หนก็จะใช้สือ่นีป้ระกอบ ผูฟั้งน้อย 
ก็ใช้เมล็ดเล็ก ผู ้ฟังมากก็ใช้เมล็ดโต แนวคิดน้ี 
ท�าให้การบรรยายมีความน่าสนใจ และยิ่งม ี
ผูบ้ริจาคเมลด็มะค่าโมงมาให้เผยแพร่อกีจ�านวนมาก

การเป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองต้นไม้
และการอนุรักษ์
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เมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้า
ปี 2558 หลังจากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัว ครูประทับใจญี่ปุ่นเรื่องการปลูกต้นไม้ตามสอง
ข้างถนนทีอ่อกดอกงามตา อยากให้เมอืงน่านมต้ีนไม้สวยงามบ้าง จึงปรกึษากบัภรรยาในการวางแผน
การปลูกไม้สวยงาม เกิดแนวร่วมไปจนถึงระดับจังหวัด เมื่อพันเอกรุศมนตรี จิณเสน รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัน่าน ขอให้กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัน่านเป็นศนูย์ประสานงานและเชญิ
ครปูระดษิฐ์ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารโครงการปลกูต้นไม้สวยงามตามวาระจงัหวดัน่าน “สร้างเมอืงน่าน
น่าอยู ่คูป่่าต้นน�า้” ครไูด้ประสานงานท�าให้เกดิกลุม่เพาะกล้าไม้ เพือ่สนบัสนนุโครงการนี ้เกิดการเพาะ
กล้าไม้ต่างๆ จ�านวน 46,253 ต้น เช่น หางนกยูง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ทั้งยังน�าเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น 
ทีใ่ห้ดอกสวยงามมาบรจิาคจ�านวนมาก ครูประดษิฐ์ทดลองน�าเมล็ดหางนกยงูทีเ่พาะยาก มาแช่น�า้ร้อน
ทิง้ไว้ 1 คนื แล้วค่อยน�าไปเพาะ ใช้เวลาเพียง 3-4 คนืกง็อก จงึน�าความรูน้ีไ้ปแนะน�ากบักลุม่เพาะกล้า

วิทยากร
ปี 2553 ครปูระดษิฐ์ตดัสนิใจเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด เพ่ือทุม่เทเวลาในการสร้างป่า กจิกรรม
ที่ส�าคัญหนึ่งคือการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องต้นไม้ 

เร่ิมต้นจากได้ไปพดูคยุใน “สภากาแฟ” ของจงัหวดัน่าน เป็นวงสนทนาทีจ่ดัเป็นทางการ มผู้ีว่าราชการ 
จังหวัดน่านร่วมด้วย ก�าหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง เวลาระหว่าง 06.00-08.00 น. และยังได้เผยแพร่
เอกสารเกีย่วกบัการปลกูต้นไม้ในทีป่ระชมุหวัหน้าส่วนราชการ สถานศกึษา รายการวทิย ุหนงัสอืพิมพ์
ท้องถิ่น สื่อออนไลน์ 

เป็นวิทยากรเร่ืองสร้างป่าสร้างรายได้ตามโครงการพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 

ปี 2558 ได้รับเชิญจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมน�าเสนอผลการด�าเนินงานการปลูก
ต้นไม้และธนาคารต้นไม้ ในท่ีประชุมประจ�าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จากนั้นก็เข้าร่วมการประชุม
ทุกเดือน

ในการบรรยายแต่ละครั้ง ครูจะใช้สื่อประกอบการบรรยายเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น โมเดล 
ฝายชะลอน�้า เมล็ดมะค่าปั้นที่มีหลากหลายขนาด เล็ก-ใหญ่ตามจ�านวนของผู้ฟัง 
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สร้างพื้นที่การเรียนรู้
ปี 2553 ธกส. ชักชวนครูให้ท�าเรื่องธนาคารต้นไม้ ครูประดิษฐ์เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงได้ประสานกับ
ผู้น�าชุมชนบ้านนาเหลือง เพื่อตั้งธนาคารต้นไม้โดยใช้ที่ดินของตนเองจ�านวน 16 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้
ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลอืงใน จดัพืน้ทีต่ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเรือ่งไม้สามอย่างประโยชน์ส่ีอย่าง 
เพื่อให้ผู้สนใจมาเรียนรู้ดูงาน ศูนย์นี้บริหารงานโดยชาวบ้านนาเหลืองใน รวมทั้งการเพาะกล้าไม ้
ส่งให้กับ ธกส. ครูประดิษฐ์ช่วยเป็นที่ปรึกษาและประสานหาเครือข่ายชาวบ้านเข้าเรียนรู้

สร้างแนวร่วมการท�างาน 
ครูประดิษฐ์อาสาช่วยหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความเป็นนักพูด  
นักประสาน เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย เข้าพบผู้มีต�าแหน่งในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อ 
ขอโอกาสน�าเสนอแนวคดิเพือ่ให้เกิดการท�างานในเชิงภาคหีุน้ส่วน เพราะตระหนกัดว่ีาการท�างานคนเดยีว  
หรือท�างานโดยล�าพังกลุ่มเล็กๆ จะเห็นผลช้า แต่ถ้ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเสริม จะท�าให้งานส�าเร็จ
เร็วขึ้น 

ผลจากความทุ่มเทจริงจัง ท�าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทุกสมัยให้การยกย่อง หน่วยงาน องค์กร  
และชาวบ้าน ต่างยอมรับ จนได้รับต�าแหน่งที่เกี่ยวกับงานอนุรักษ์ ดังนี้

ธนาคารต้นไม้ในพื้นที่ของครูประดิษฐ์ โดยมี 
ชาวบ้านนาเหลืองในร่วมบริหาร

ร่วมเป็นเลขานกุารโครงการปลูกต้นไม้สวยงามฯ 
ด�าเนินงานโดย กอ.รมน. จังหวัดน่าน
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ปี 2554 ได้รับเลือกให้เป็นประธานธนาคารต้นไม้จังหวัดน่าน ด�าเนินงานร่วมกับ ธกส. 
เดินสายส่งเสริม ชักชวน และผลักดันเรื่องธนาคารต้นไม้

ปี 2555 เป็นเลขาธิการสโมสรไลออนส์น่าน และเป็นประธานฝ่ายปลูกป่ารักษา 
สิ่งแวดล้อม ท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�้า โดยเชิญชวนสมาชิกไลออนส์น่าน 
ร่วมกับชาวบ้านในจังหวัด มาร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่ภูเขาสูง 
และเสี่ยงภัยน�้าท่วม จ�านวน 109 ฝาย

ปี 2556-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองใน บ้านป่าสัก บ้านม่วงใหม่
ปี 2557- ปัจจุบัน เป็นประธานธนาคารต้นไม้ภาคเหนือตอนบน มี 8 จังหวัด สร้างกระบวนการ

ประสานเครือข่าย กระตุ้นความร่วมมือ
ปี 2557 เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ปี 2558-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นอนุกรรมการป้องกันการตัดไม้

ท�าลายป่า
ปี 2558 เป็นเลขานกุารปลกูต้นไม้สวยงามจงัหวดัน่าน กองอ�านวยการรักษาความมัน่คง

ภายใน จ.น่าน

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตะไคร้ปลอดสารพิษส่งขายสปา และปลูกไผ่ เพื่อสร้างรายได้ทดแทน 
การปลูกข้าวโพด อีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาเขาหัวโล้นเมืองน่าน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)167



ไม่เพียงแต่มีหัวใจครู แต่ครูประดิษฐ์ยังเป็นนักกลยุทธ์ที่วางแนวทางการท�างานอนุรักษ์ ใช้ทักษะ 
การเป็นนักพูดที่ฉลาด และให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม เช่น การลงพื้นที่เพื่อท�าแบบส�ารวจ 
ความต้องการประเภทต้นไม้ที่จะปลูกในบริเวณต่างๆ โดยไม่รวบรัดตัดสินใจล�าพัง 

ครูประดษิฐ์ยงัเป็นผูมี้จรยิธรรม ใจทีย่ดึมัน่ในพทุธศาสนาจงึสามารถน�าธรรมะมาประยกุต์การบรรยาย 
น้อมให้ผูฟั้งเข้าถึงความเชือ่เรือ่งบญุในพทุธศาสนาทีเ่ชือ่มโยงกับการสร้างส่ิงแวดล้อมให้แก่สรรพชวิีต 
ท�าให้ผู้ฟังตระหนักถึงแก่นแท้ของธรรมชาติที่กลมกลืนกับธรรมของพุทธองค์

ครูประดิษฐ์ - ด้วยหัวใจครู และจิตแห่งการอนุรักษ์
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ส�านึกที่น่ายกย่องของนายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ 
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

หัวใจของครูประดิษฐ์ ผูกติดกับเร่ืองการปลูกต้นไม้ การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น เขารู้ว่าถ้ายัง 
รับราชการอยู่ ท�างานเต็มที่ไม่ได้แน่ จึงลาออกมา แล้วมุ่งม่ันท�าให้เกิดผล เป็นคนที่ไม่ลดละ  
ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ทกุครัง้ทีห่าได้ จนแม้แต่เวลาเข้าแถวหน้าเสาธงของนกัเรยีน ยงัแทรก
เรือ่งธรรมชาตศิกึษา และเป็นนกัคดิ เหน็ได้จากการสร้างโมเดลเพือ่ประกอบการบรรรยาย ท�าให้
คนฟังไม่เบื่อ

คนที่ท�างานด้านนอก ต้องท�างานด้านในด้วย หมายความว่า ต้องเปลี่ยนจิตให้เป็นจิตใหญ่
อย่างครูประดิษฐ์ ท่ีใช้หลักพุทธศาสนา เป็นการย�้าเตือนว่าเราจะไม่สามารถท�างานใหญ่ได้เลย  
หากไม่เปลี่ยนใจตัวเองให้ใหญ่พอ ใจของครูประดิษฐ์เป็นพุทธแท้ ใช้เทคนิค “สะพานบุญ”  
ท�าให้คนเห็นว่าการท�างานสิ่งแวดล้อมคือการเชื่อมบุญ นับว่าเป็นนักกลยุทธ์ 

โมเดลเรื่องการปลูกพืชต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองข้าวโพดนั้นควรได้รับการสนับสนุนให้มีการ 
ท�าวจิยัต่อ เพราะตวัครเูองมอีงค์ความรูท้ีป่ระตดิประต่อตัง้แต่การตัง้ศนูย์ดอกงิว้ มาถงึสภากาแฟ  
การน�าสวดมนต์ทั้งจังหวัดน่าน ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดา คนที่ไม่มีอ�านาจอะไรเลยท�าให้คน 
ในจังหวัดสวดมนต์ได้ทัง้หมด ย่อมไม่ธรรมดา อนัน้ีเป็นกลยทุธ์อกีอย่าง ถอืว่าเป็นผูน้�าทีไ่ร้ขอบเขต  
และเป็นผูท้ีม่บีทบาทเชือ่มร้อยผูค้นและหน่วยงานต่างๆ ท�าให้เกดิกลุม่ฮกัเมอืงน่าน เคลือ่นไหว
งานอนุรักษ์ในบทบาทนักประสานงานมา 20 ปีแล้ว เรียกได้ว่าเป็น “มหาบุรุษครู ผู้กู้น�้าน่าน” 
ก็ยังได้ เพราะท�างานต่อเนื่อง ไม่ลดละ 



นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ 
อายุ 60 ปี
138 หมู่ 3 บ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง  
อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทร. 081 387 4536
อีเมล์ : pradit_nan@hotmail.com 

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พื้นที่ด�าเนินงาน : 
•  ที่ดิน 16 ไร่ หมู่ 1 บ้านนาเหลืองใน ต.นาเหลือง 

อ.เวียงสา จ.น่าน (ที่ดินของตนเอง)
•  โรงเรียนบ้านหัวนา ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
•  บ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
•  บ้านดงป่าสัก-ห้วยก๋วง หมู่ 10 ต.ฝายแก้ว  

อ.ภูเพียง จ.น่าน
•  บ้านนาเหลืองใน หมู่ 1 ต.นาเหลือง  

อ.เวียงสา จ.น่าน
•  ชุมชนสมาชิกธนาคารต้นไม้ในจังหวัดน่าน 

จ�านวน 102 ชุมชน
ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2538-ปัจจุบัน (รวม 21 ปี)
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การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นและน�ากล้าไม ้

ไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ ท�าแปลงผักสวนครัว ส�ารวจแหล่งน�้าในชุมชนและใช้จุลินทรีย์บ�าบัดน�้าเสีย
• เพาะกล้าต้นไม้โดยใช้พืน้ท่ีทัง้ในโรงเรยีนและพืน้ทีส่่วนตวั เพือ่ปลกูและแจกจ่ายให้ชาวบ้าน และคดิค้น

วิธีการใหม่ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ เช่น ผสมมูลไก่ หรือพอกดินเหนียวเพื่อป้องกันแมลง
• ท�าสื่อการบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจ เช่น ปั้นดินเป็นรูปเมล็ดมะค่าหลายๆ ขนาด
• เป็นเลขานุการโครงการปลูกต้นไม้สวยงามตามวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้า” 
• เป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองต้นไม้ เมื่อเกษียณก่อนอายุ ได้ทุ่มเทเวลาในการสร้างป่าโดยเป็นวิทยากร 

เริ่มจากได้รับเชิญไปพูดคุยใน “สภากาแฟ” ของจังหวัดน่าน เป็นวิทยากรเรื่องสร้างป่าสร้างรายได้ 
ตามโครงการพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในพืน้ทีส่งูของจงัหวดัน่าน 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 

• สร้างพื้นที่การเรียนรู้ สละที่ดินตนเองจ�านวน 16 ไร่ เพื่อท�าศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองใน 
• สร้างแนวร่วมการท�างาน น�าเสนอแนวคิดกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการท�างานในเชิงภาคี
• ได้รับการยกย่องให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอนุรักษ์ ทั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทุกสมัย 

ธกส. สโมสรไลออนส์น่าน อบจ.น่าน และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.น่าน

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในอ�าเภอภูเพียง จ.น่าน และในจังหวัดต่างๆ ได้รับความรู้ 

และเกิดจิตส�านึกรักธรรมชาติ
• ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันฟื้นไม้ท้องถิ่น และน�าไปสู่งานอนุรักษ์อื่นๆ เช่น โครงการธนาคาร

ต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน�้า โครงการปลูกต้นไม้สวยงามในพื้นที่จังหวัดน่าน
• ท�าให้ชาวบ้านเหน็คณุค่าของต้นไม้ ทัง้เรือ่งความงาม ความเชือ่ อาหาร และรายได้ เช่น การปลกูงิว้แดง
• สร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ด้วยไม้ท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่อ�าเภอภูเพียงที่มีงิ้วแดงกว่า 1 แสนต้น 
• เป็นวิทยากรต้นแบบและนักสิ่งแวดล้อมที่ท�างานด้วยจิตอาสา

การสนับสนุนจากภาคี : 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
• สมาชิกสโมสรไลออนส์จังหวัดน่านและสโมสรไลออนส์สากล บริจาคเงินสร้างฝายชะลอน�้า
• กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านเป็นผู้ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท�าโครงการปลูกต้นไม้สวยงามจังหวัดน่าน
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“เราเลี้ยงธรรมชาติ แล้วธรรมชาติจะเลี้ยงเรา” 

นี่คือแนวคิดของนายสถาน ตุ ้มอ่อน ชาวบ้าน
เชื้อสายผู้ไทจากต�าบลอุ่มเหม้า อ�าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม เกษตรกรที่ครองชีวิตแบบสวน
กระแส ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่เน้นการเพาะปลูกถี่
ที่ท�าให้ดินไม่ได้พัก มุ่งมั่นสร้างป่าในพื้นที่ส่วนตัว 
78 ไร่ ใช้การสังเกตธรรมชาติแล้วน�ามาประยุกต์
เป็น “ศาสตร์” ในการจัดการดินและน�้าแบบ 
อิงธรรมชาติ 

สถาน ตุ้มอ่อน

ตรรกศาสตร ์
การครองชีวิตสวนกระแส
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พืน้ทีท่�ากินของนายสถาน มลัีกษณะทัง้โคก หนอง นา เขาให้ความส�าคัญ
เรือ่งน�า้ตัง้แต่ข้ันตอนการวางแผน โดยจดัสรรพืน้ทีเ่ป็นแปลง แต่ละแปลง
เลอืกท�าการเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการถ่ายเทของน�า้ ขดุบ่อสร้างธนาคารน�า้ 
และปลูกพืชซับน�้าเพื่อให้รากช่วยยึดดินและดูดซับน�้า ปลูกไม้ใช้สอย 
ห่างขอบบ่อเพื่อเป็นร่มเงาบังแดด ช่วยลดการคายน�้าของพืชช้ันล่าง  
ท�าล�ารางระบายน�า้ไปใช้ประโยชน์ในแปลงต่างๆ และทดน�า้เข้ามาเก็บไว้ 
“ห่มนา” ในพื้นที่ราบ ไม่ให้นาแตกระแหง น�้าที่ไหลไปอยู่ในบ่อท้ายสุด
ตามความลดหลั่นของพื้นที่ สูบกลับขึ้นมาใช้งานโดยใช้ระบบโซลาเซลล์ 
เป็นการใช้ทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้เกิดหย่อมที่เสมือน
แก้มลิงหรือพื้นท่ีชุ่มน�้ากระจายทั่วบริเวณ ช่วยสร้างระบบนิเวศ เพราะ 
ดนิทีก่กัเก็บน�า้ได้เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์เลก็สตัว์น้อยทีเ่ป็นห่วงโซ่อาหาร  
เช่น อึ่ง และพืชอาหารต่างๆ เช่น ผักแว่น ตาลปัตรฤาษี

นายสถานยงัเป็นครทูีส่ือ่ความรูด้้วยจนิตนาการ เขาเปิดบ้านเป็นฐานฝึก
ปฏบิตัใิห้กับ “โครงการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศเกษตรเพ่ือส่ิงแวดล้อมโดยชมุชน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม” ซึ่งเป็นเครือข่ายชาวผู้ไทจาก 10 หมู่บ้านใน  
6 อ�าเภอในจงัหวดันครพนมและมกุดาหาร ผู้มาศกึษาได้เรยีนรูห้ลกัวชิาการ 
และ “เห็นภาพ” คุณค่าของธรรมชาติ เช่น การสอนว่าให้ปลูกกล้วย
และไผ่เพื่อ “เป็นแผงดักหมอก” เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตแบบ
นักวิชาการบ้านๆ ท่ีสามารถอธิบายได้ในหลักทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
ในตอนกลางคืนหากมีความช้ืนในอากาศสูง พืชจะไม่สามารถคายน�้าได้  
แต่จะคายออกมาจากเส้นใบ บริเวณปลายใบเป็นหยดน�้า เรียกว่า  
“การคายน�้าเป็นหยดน�้า” (guttation)

กว่า 20 ปีของการส่ังสมความรู ้ นายสถานไม่เคยเรียกตัวเองว่า  
“ปราชญ์ชาวบ้าน” ด้วยความถ่อมตน เขาบอกว่าเขาแค่เป็นคนที่อยู่ได้ 
ไม่ร�่ารวย แต่ไม่มีหนี้ ได้กินฟรี อยู่ฟรี ก็เพราะให้ธรรมชาติเลี้ยง
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นายสถาน ตุ้มอ่อน เป็นชาวผู้ไท เกิดท่ีบ้านยางค�า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม แต่งงาน
กับนางวิลัย ตุ้มอ่อน มีบุตรชายหญิง 3 คน คือนายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน (31 ปี) เป็นผู้สืบทอดงานและ
เจตนารมย์ของนายสถาน นางสาวอรวรรณ์ ตุ้มอ่อน (30 ปี) ท�าธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และศึกษาเพิ่มเติมด้านการค้าและการส่งออกที่ประเทศออสเตรเลีย และพระภิกษุ
ยุทธนา ตุ้มอ่อน (27 ปี) ปัจจุบันจ�าพรรษาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นอาจารย์สอนอยู่ที ่
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตธาตุพนม 

เมื่อเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นายสถานอยู่เป็นสังกะลี (เด็กวัด) เป็นเวลา 10 ปี จึงเกิด 
ความคิดศึกษาต่อ แต่ฐานะครอบครัวไม่พร้อม จึงไปบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียนเทียบที่วัดคลองภูมิ  
เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร จนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แล้วจงึเข้าเรยีนต่อทีม่หาจฬุาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย คณะคุรุศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 2 ปี มุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบปริญญาตรี แต่ไม่ส�าเร็จ 
ตามหลกัสตูร ต้องลาสกิขาบทเนือ่งจากปัญหาสขุภาพ รวมชวีติทีอ่ยูก่บัวดั 20 ปี คอืเป็นสงักะล ี10 ปี  
บรรพชาเป็นสามเณร 2 ปี และอุปสมบทเป็นภิกษุ 8 พรรษา 

ปี 2526 นายสถานกลับคืนภูมิล�าเนาที่บ้านยางค�า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม ได้รับมรดกเป็นที่ดิน 
ท�ากิน (สปก.) จากนางขัน ตุ้มอ่อน ผู้เป็นแม่ จ�านวน 78 ไร่ ปัจจุบัน จัดสรรที่ดินเพื่อเป็นมรดกของ
บุตรหลานอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
สมัยเด็กๆ นายสถานมักคลุกคลีกับ “ลุงเทือง” หรือนายเทือง อรรคศรีวร ชาวบ้านบ้านอุ่มเหม้า  
ลงุเทอืงนบัว่ามบีทบาทในชวีติ กจิวตัรของลงุเทอืงสร้างความประทบัใจและเป็นแบบอย่างแก่นายสถาน  
ภาพในความทรงจ�า ลุงเทืองปลูกบ้านและท�าสวนในพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งแน่นไปด้วยต้นไม้หลากหลาย  
โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีชื่อว่า “มะ” มีปลูกไว้หมด เช่น มะพร้าว มะนาว มะม่วง มะขาม มะเฟือง มะไฟ 
มะละกอ รวมทั้งฝรั่งพันธุ์ลูกใหญ่ กล้วย พุทรา กระท้อน เงาะป่า ฯลฯ นอกจากเก็บผลกินเองแล้ว  
ลุงเทืองยังมีจิตใจโอบอ้อมอารี แบ่งปันท้ังของกินและความรู้ให้เพื่อนบ้าน ใครอยากรู้เรื่องการ 
ปลูกต้นไม้ก็มาขอความรู้ได้ 
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ขณะเดียวกัน ด.ช.สถาน ก็ได้เห็นการท�าลายธรรมชาติ การ
บุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การเผา ถาง โค่น เพื่อปลูก 
พืชเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อดิน น�้า วิถีชีวิต และสุขภาวะ
ของคนในชมุชน ท�าให้ตัง้ปณธิานว่าจะไม่ยุง่เกีย่วกับการปลกู 
พืชเศรษฐกจิเชิงเดีย่วเดด็ขาด จะมุง่แต่แนวทางเกษตรธรรมชาติ  
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อดิน น�้า ป่า

ความรู้เรื่องการจัดการดิน น�้า ป่า
ปี 2526 นายสถานเริ่มปรับพื้นท่ีท�ากินซ่ึงอยู่บริเวณตีนเขา 
ภพูานน้อย ในตอนแรกเขาถางป่าเพือ่ปลกูข้าว แต่ 5 ปีต่อมา 
สภาพพืน้ทีท่ีข่าดต้นไม้ใหญ่ ส่งผลให้เกดิการขาดแคลนน�า้ใช้ 
นายสถานจึงเริ่มเข้าใจธรรมชาติ 

เขาปรับการท�างานใหม่ ปล่อยให้ตอไม้กลายเป็น หุ้น (ป่าที่ 
เคยตัดต้นไม้ แล้วแตกหน่อขึ้นใหม่จากตอเดิม ภาษาอีสาน
เรยีก “หุน้”) ปลกูกล้าไม้รุน่ใหม่เสรมิ เพิม่เตมิความหลากหลาย 
ของพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่นด้วยการเก็บหาต้นอ่อนหรือเมล็ดพันธุ์ 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาปลูกไว้ ทั้งไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร
จนมีพันธุ์ไม้ที่หลากหลายเต็มพื้นที่ 20 ไร่

ปี 2537 หรืออีก 7 ปีต่อมา พื้นท่ีท่ีเคยถูกถางจนโล่งกลับ 
ฟื้นสภาพเป็นป่า มีความชุ่มชื้น เปลี่ยนดินทรายให้กลายเป็น
ดนิด�า นายสถานมกัน�าประสบการณ์การเรยีนรู้นีส้อนลกูๆ ไม่
ให้ปลูกต้นไม้ประเภทเดียวติดๆ กัน แต่ให้ปลูกหลากหลาย 
พันธุ ์ เพราะการปลูกไม้ประเภทเดียว เมื่อถึงช่วงผลัดใบ  
จะทิ้งใบพร้อมกันหมด จะท�าให้ดินบริเวณนั้นแห้งมาก 

ลุงสถานปรับเปลี่ยนพื้นที่ ที่
เคยแห้งแล้งจนเป็นป่าที่ชุ่มชื้น 
โดยยึดแนวทางเกษตรพอเพียง 
ตามแนวพระราชด�าริ
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ต่อมาช่วงปี 2552-2555 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้เลือกพื้นที่ของนายสถาน ตุ้มอ่อน เป็นพื้นที่ 
เป้าหมายในการพัฒนาเป็นฐานฝึกปฏบัิตแิละพฒันาศักยภาพเกษตรกรในโครงการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศเกษตร 
เพือ่สิง่แวดล้อมโดยชมุชนท้องถิน่จงัหวดันครพนม นายสถานน�าความรูจ้ากการเข้าร่วมโครงการผสมผสาน 
กับประสบการณ์ตนเอง น�ามาออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ดังนี้ 

• พืน้ทีป่ระมาณ 20 ไร่ (ด้านทศิตะวนัตก) เป็นทีด่อน ปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาต ิเพือ่ให้เกบ็รกัษาน�า้ 
และเป็นป่าสมุนไพร ส่วนนี้นายสถานเรียกว่า “ป่ายั่งยืน” 

• พื้นที่ประมาณ 40 ไร่ (ด้านทิศตะวันออก) เป็นโคก ก็ปล่อยให้เป็นป่าโคก เป็นพื้นที่มีการฟื้นฟูใหม่ 
รอปลูกพืชเสริมเรื่อยๆ นายสถานเรียกส่วนนี้ว่า “ป่าโคก เตรียมเพื่อการศึกษาวิจัย” บริเวณนี้ 
ติดกับพื้นที่ท�านาดอน

• ตรงกลางระหว่างป่าสองผืน เป็นพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ที่มีทั้งที่ลุ่ม ที่ดอน จึงใช้ท�านา 2 แบบ คือ
นาลุ่มกับนาดอน ปลูกอ้อยเป็นพืชเสริม และมีป่าหัวไร่ปลายนาส�าหรับปลูกไม้ใช้สอย

ป่าไม้สักทอง

นาลุ่ม

ป่ายั่งยืน ไร่อ้อย

ป่าโคก

นาดอน

ป่าหัวไร ่
ปลายนา

ป่ารุ่นฟื้นฟู 
ใหม่

ป่าสวนผสม 
แหล่งไม้น้องใหม่

ศูนย์เรียนรู้
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• ถดัมาเป็นธนาคารน�า้ มกีารขุดสระหลายขนาด และเป็นพืน้ทีป่ลกูกล้าไม้ทีร่วบรวมมาได้ นายสถาน
เรียกป่าบริเวณนี้ว่า “ป่ารุ่นฟื้นฟูใหม่”

• ทิศใต้ แบ่งเป็นแปลง มีท้ังแปลงปลูกสักทอง สวนผสมผสานที่ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ตรงจุดนี้
นายสถานพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะเป็นจุดที่ท�าปุ๋ยหมักและสารชีวภาพไว้ใช้เอง ซึ่งติดกับ 
พื้นที่ท่ีแบ่งเป็นที่พักอาศัย ซ่ึงมี “ป่าสวนผสม แหล่งไม้น้องใหม่” พ้ืนที่ที่จัดไว้ส�าหรับพันธุ์พืช 
ที่ได้รับ-แลกเปลี่ยนมาใหม่ รอการทดลองปลูก

ความรู้เรื่องการจัดการน�้า 
น�้าเคยเป็นปัญหาใหญ่สมัยเริ่มต้นบุกเบิกท�ากิน นายสถานจึงให้ความส�าคัญเรื่องนี้มาก เขาเรียนรู้
ว่าพืชที่จะช่วยเก็บน�้า คือ กล้วยและไผ่ นายสถานบอกว่า ต้นไม้สองประเภทนี้เป็นผู้หาน�้าให้โดย 
ดึงความชื้นจากอากาศลงสู่ดิน “ปลูกต้นไม้ตรงไหนให้ปลูกต้นกล้วยประกบไม่ต้องรดน�้าเลย”  
ก่อนจะปลูกให้ใส่ปุ๋ยขี้วัวลงก้นหลุม รดน�้า ตีก้นหลุมให้เป็นโคลน จะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น 

ส่วนต้นไผ่ นายสถานบอกว่าเป็นไม้ที่ “เก็บหมอก” ได้ดี ใบจะดึงความช้ืนจากอากาศตอนกลางคืน 
รากจะเก็บความชื้นไว้ใต้ดิน “ปลูกทั้งสองอย่างนี้เป็นไม้พี่เล้ียง รับรองว่าดินตรงน้ันชุ่มช้ืนแน่นอน” 
ด้วยความช่างสังเกตธรรมชาติ น�ามาสู่การสร้างเทคนิคการจัดการต้นไม้และสร้างความชุ่มชื้น

นายสถานยังมีวิธีการเลือกพื้นที่ขุดบ่อน�้า เขาจะเลือกตรงที่มีต้นไม้ มีดินชุ่มช้ืน เม่ือขุดบ่อน�้าแล้ว 
จะปลูกไม้ 3 ระดับเพื่อช่วยลดการระเหยของน�้า ระดับแรก คือ ปลูกในบ่อน�้า ได้แก่ แหน จอก ผักบุ้ง  
ผักกระเฉด หรือผักตบชวา พืชเหล่านี้เป็นอาหารของคนและสัตว์ ระดับที่สอง ปลูกหญ้าริมขอบบ่อ 
และระดับที่สาม ปลูกไม้ใช้สอยห่างจากบ่อพอประมาณ เพื่อเป็นร่มเงาบังแดด ช่วยลดการคายน�้า
ของพืชชั้นล่าง 
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แหล่งน�้าขนาดต่างๆ 
ทั้งเล็ก ใหญ่ ในพื้นที่

การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย  
น�ามูลมาท�าเป็นอาหารพืช

การมสีระน�า้หลายแห่ง เปรียบเหมือน “ธนาคารน�า้” ทีช่่วยให้สามารถกกัเกบ็น�า้ในฤดฝูนได้ แต่บ่อน�า้
ไม่ใช่ที่กักเก็บไว้ หากต้องผันออกไปใช้ภายในพื้นที่ได้ด้วย เขาจึงท�าล�ารางให้น�้าไหลไปตามแหล่ง 
ที่ต้องการ ซึ่งการขุดบ่อน�้าไว้บริเวณตรงกลางที่ดินช่วยให้ระบายน�้าให้ไหลไปได้ทั่วถึง นอกจากนี ้
เขายังไม่ท�าลายรูอาศัยของสัตว์พวกงู หนู ตุ่น ปลาไหล เพราะมีส่วนช่วยท�าให้มีน�้าซับไหลได้ดี 

ชีวิตพอเพียง
ด้วยความทีเ่ลีย้งววัควายไว้จ�านวนหนึง่ (ววั 3 ตวั ควาย 10 ตวั) นายสถานลองค�านวณปริมาณมลูสตัว์
เลี้ยงที่ให้ปุ๋ยฟรีๆ พบว่า ปีหนึ่งได้ประมาณ 15-16 ตัน แปลงเป็นเงิน 20,000 บาท/ปี 

เลี้ยงหมู 5 ตัว เลี้ยงไก่ 20 ตัว มูลสัตว์เหล่าน้ีใช้ท�าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในบ้านใส่ในแปลงผัก บางส่วน 
น�ามาผสมท�าอาหารปลา 

บริเวณป่าโคกด้านทิศตะวันออก ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผสมกับเงินส่วนตัวในการขุดสระน�้า
ขนาดต่างๆ รวมกัน 10 บ่อ เป็นทั้งธนาคารน�้าและที่ขยายพันธุ์สัตว์น�้าพวกกบ เขียด หอย ปู ปลา 
เป็นต้น นายสถานจึงมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และในป่าแต่ละผืน อนุญาตให้เพื่อนบ้านเข้ามา
เก็บหาของป่าได้พอกิน แต่ไม่มากถึงขนาดเก็บขาย
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แบ่งปันให้สังคม
นายสถานเปิดบ้านเป็นที่เรียนรู้ ในปี 2543 โดยรวบรวมคนในชุมชนที่มีแนวคิดในทางเดียวกัน 
ตัง้เป็นกลุม่ เรียกว่า “กลุม่ฟ้ืนฟตู้นทนุชวิีตธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมนเิวศระดับชมุชนและครอบครวั”  
ซึ่งด�าเนินการด้วยตนเอง จุดประสงค์ของการตั้งกลุ่มโดยมีอุดมการณ์ว่า “คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
ต้องพัฒนาก่อนสิ่งอื่นใด แม้มนุษย์มีรายได้ แต่รายได้นั้นก็มาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  
จึงมีการรวมหุ้นเพื่อเป็นกองทุน มีเงินสะสมประมาณ 1 แสนบาท สมาชิกสะสมทุกเดือนตามก�าลัง 
ไม่มขีัน้ต�า่ขัน้สงู กองทนุนีส้มาชกิสามารถกู้ยืมไปใช้ในกจิการทีเ่อ้ือต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และต้องมีรูปแบบที่พอเพียง

เมือ่แรกก่อตัง้กลุม่มสีมาชกิ 30 คน ปัจจบุนัเหลอื 12 คน เนือ่งจากเสียชวีติบ้าง ขาดประชมุหลายครัง้
จนขาดหายไปเลย ทกุวนันีก้ลุม่ยงัมกีารประชมุทุกวนัที ่5 ของเดอืนทีบ้่านนายสถานและบ้านสมาชกิ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มีพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มตามแนวคิดนี้รวมกันประมาณ 100 ไร่

ปี 2552-2555 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้เลือกพื้นที่ของนายสถาน เป็นพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและ 
เป็นฐานฝึกปฏิบัติ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและให้นายสถานได้ร่วมเป็นวิทยากรใน  
“โครงการฟ้ืนฟูระบบนเิวศเกษตรเพือ่สิง่แวดล้อมโดยชมุชนท้องถิน่จังหวดันครพนม” มพ้ืีนทีก่ลุ่มเป้าหมาย 
จากที่อื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรจาก 10 หมู่บ้าน เยาวชนจาก 7 ต�าบล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
6 อ�าเภอในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร

เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ “ศาสตร์” ในการจัดการดินและน�้าแบบอิงธรรมชาติ



กจิกรรมในโครงการนีคื้อ การร่วมกนัถอดบทเรยีนเพือ่ให้เกดิองค์ความรู้ในการจดัระบบเกษตรกรรม 
ทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ลดการท�าลายหน้าดนิและลดการใช้สารเคม ีส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน และเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

หลังจบโครงการ สมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมในครั้งน้ันจะจัดประชุมสัญจรปีละครั้ง โดยใช้ช่วงประเพณี
พื้นบ้านเป็นหลัก เช่น มาประชุมพร้อมกับลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านของสมาชิกที่จัดประชุมในปีนั้น  
หมุนเวียนกันไปทุกปี (ปัจจุบัน มีสมาชิกที่ยังคงท�ากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องจ�านวน 105 ราย  
และมีป่าครอบครัวของสมาชิกที่ไม่รวมนายสถาน ประมาณ 60 ไร่)

ทกุวนันี ้บ้านนายสถาน ยงัคงเปิดเป็นแหล่งเรยีนรูน้บัตัง้แต่เป็นฐานฝึกของมลูนธิชุิมชนท้องถิน่พัฒนา 
เขาจดัหมวดความรูเ้ป็นฐานการเรยีนต่างๆ ทัง้นาข้าว สวนผัก คอกปุย๋หมกัประจ�าบ้าน ก้อนจลิุนทรย์ี 
สวนไม้ผล พืชสมุนไพร แอ่งปลาธรรมชาติ บ่อน�้าซับ สวนป่าจากการปลูกขึ้นใหม่ มีผู้สนใจเข้ามา
เยี่ยมเยียนทั้งบุคคล หมู่คณะ และนักศึกษา นักวิจัย แต่ละฐานมีการจัดการความรู้ที่สื่อสารได้ ดังนี้ 

• ปศุสัตว์อินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน เช่น การสร้างคอกวัว ควาย แบบวิถีดั้งเดิม
• การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองภายในครัวเรือน
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กิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตัวเอง เช่น จักสาน การท�าน�้าตาลอ้อย และการท�าปุ๋ยคอก

• การฟื้นฟูระบบนิเวศไร่นา (การท�านาโดยไม่ใช้สารเคมี) 
• การเผาถ่านคุณภาพ (การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง ใช้เศษกิ่งไม้ที่เก็บจากป่า) 
• เศรษฐกิจพอเพียง (การเรียนรู้วิถีครองตน)
• การบริหารจัดการน�้าในระดับครอบครัว (การสร้างสระเพื่อกักเก็บน�้าในฤดูฝน การท�าทางน�้าไหล

ไปในพื้นที่ที่ต้องการ) 
• การบริหารกลุ่มแบบพึ่งพาตนเอง (กลุ่มฟื้นฟูต้นทุนชีวิตต�าบลอุ่มเหม้า)
• ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร (การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านและการแลกเปล่ียนข้อมูล 

กับภูมิปัญญากลุ่มอื่นๆ เช่น หมอเขียว พ่อค�าเดื่อง)

ความเป็นคนช่างสังเกตธรรมชาติ กอปรกับเป็นนักทดลอง ท�าให้นายสถานมีความเป็นนักวิชาการ 
ชาวบ้าน มีปรัชญาแบบบ้านๆ เช่น ความรู้เรื่อง “ไผ่เก็บหมอก” ถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว  
เป็นปรากฏการณ์ “การคายน�้าเป็นหยด” (Guttation) กล่าวคือ กล้วย และไผ่ มีระบบ 
การคายน�้า เพราะพืชต้องดูดน�้าตลอดเวลา เพื่อดึงธาตุอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงล�าต้น ใบ ดอก ผล  
และหากมคีวามชืน้ในอากาศสงู พชืจะไม่สามารถคายน�า้ได้ แต่จะคายน�า้ออกมาจากเส้นบรเิวณปลายใบ 
เป็นหยดน�้า ซึ่งเขามีความเข้าใจแบบชาวบ้านว่าเป็นการเก็บหมอก 
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ความรู้เรื่อง “พืชเก็บน�้า” คือ ผักกูดขี้ปลา มันหลา  
ความรูเ้รือ่ง “การสร้างท่อประปาใต้ดนิ” ของสตัว์จ�าพวก  
ตุ่น ปลาไหล งูผ้าขี้ริ้ว งูดิน ความรู้เรื่อง “การขุดบ่อ”  
เมื่อน�้ าแห ้งก็ ไม ่ เดือดร ้อน แต ่ เมื่อมีน�้ าขังในบ ่อ  
จะกลายเป็นแหล่งวางไข่ของ กบ เขียด 

ความรู้เรื่อง “ปลาได้กล่ินน�้าใหม่” จะตะเกียกตะกาย 
ข้ึนมา และเกล็ดก็หลุดลุ่ยไป (เกิดจากการสังเกต) ซึ่ง 
ตามหลกัชวีวทิยา เมือ่ถงึฤดฝูน ฝนตกใหม่ ปลาจะต้องหา 
แหล่งผสมพันธุ์และที่วางไข่ มันจะขึ้นไปในบริเวณที่มี 
น�า้ขงั เพราะบรเิวณนัน้ศตัรจูะน้อย และปลาใหญ่จะขึน้ไป 
ไม่ได้ แต่ปลาที่เตรียมจะวางไข่จะกระโดดขึ้นไปวางไข่ 
เพื่อโอกาสรอดของลูกปลา ซึ่งนายสถานก็มีความเข้าใจ
ในเรื่องน้ีแบบชาวบ้าน เขาบอกว่า “มันได้กล่ินน�้าเก่า
จากบ่อที่ล้นออกไป” 

ความรูเ้หล่านีไ้ด้มาจากวธิกีารสงัเกต หลายปรากฏการณ์
เป็นไปตามหลักทางนิเวศวิทยา และส่ิงที่เขาเข้าใจ 
กถ็กูต้องตามหลักวชิาการ เป็นความรูท้างด้านการจดัการ 
ที่ค่อนข้างแตกฉาน 

นายสถานประมวลผลความรู้จากประสบการณ์ในชีวิต
มาเป็นตรรกศาสตร์ หรอืส่ิงท่ีเป็นความจรงิ ซึง่กลายเป็น 
พลังยิ่งใหญ่ที่ท�าให ้นายสถานสามารถมีชีวิตแบบ  
“การสวนกระแส” ในขณะท่ีรอบๆ บ้านกลายเป็น 
สวนยางพาราเกือบหมดแล้ว ป่าในรูปของวนเกษตร
ท่ีบ ้านของนายสถานจึง เป ็นโลกมหัศจรรย ์ที่ ให ้ 
ความมั่งคั่งและยั่งยืน

บันทึกความรู ้ จากการสังเกตธรรมชาติ 
น�าสู่การปฏิบัติจนเกิดผลจริง
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การคารวะและเทิดทูนธรรมชาติของนายสถาน ตุ้มอ่อน
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

อยากจะขอเรียกนายสถานว่า “เล่าจื้อ” คือคนที่เข้าถึงธรรมชาติโดยธรรมชาติที่แท้จริง  
หรือเป็น “เต๋าแห่งผู้ไท” ก็ได้ นายสถานสามารถรักษาเครือข่ายได้ถึง 9 หมู่บ้านตั้งแต่ปี 2543 
โดยใช้พื้นที่ของตนเองเป็นที่เรียนรู้และขับเคลื่อนงานของเครือข่าย เจตนารมณ์ของนายสถาน 
ได้รบัการสบืทอดอย่างเหน็ได้ชดัจากลกูชายคนโต ทีส่านงานต่อแทนพ่อหลายเรือ่ง และโรงเรยีน
ในชุมชนที่เข้ามาใช้เป็นห้องเรียนศึกษา

บ้านของนายสถานเป็นโมเดล “โคก หนอง นา” ที่ยิ่งใหญ่ เป็นการบูรณาการบนวิถีธรรมชาต ิ
กบัวิถีวัฒนธรรมผูไ้ท หรืออาจเรยีกได้ว่าน�าวถิวัีฒนธรรมผูไ้ทมาใส่วถีิธรรมชาต ิการออกแบบพืน้ที ่
แบบโคก หนอง นา เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ ตั้งแต่สัตว์เล็กๆ จนกระทั่งแหล่งพลังงาน 
ทีย่ิง่ใหญ่อย่างดวงอาทติย์ โดยทัว่ไปเราจะมองเรือ่งโคก หนอง นา เป็นแค่ภมิูทศัน์ (Landscape) 
แต่นายสถานเขามองเหนือกว่านั้น เขามองเป็นวิถีธรรมชาติ (Nature Landscape) มอง 
วิถีจุลินทรีย์ และวิถีสัตว์

ส่ิงทีเ่ขาลงมอืท�า ท�าให้เรารูว่้าพืน้ทีชุ่ม่น�า้สามารถเกิดได้ด้วยมนษุย์ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ส่วนใหญ่ธรรมชาติ
จะเป็นผู้สร้าง แต่ส�าหรับที่นี่ มนุษย์ที่ชื่อสถาน ตุ้มอ่อน เป็นผู้สร้าง และไม่ละเลยรายละเอียด
เลก็ๆ น้อยๆ เช่น ข้างบ่อน�า้มกีารท�าตาข่ายกัน้ไม่ให้ใบไม้ตกลงไปในบ่อ ป้องกนัน�า้เน่าเสยี ท�าให้
สามารถจัดการน�้าให้อยู่กับนาได้ 

ประการส�าคัญที่ควรค่าแก่การช่ืนชม คือการเป็นคนถ่อมตน ไม่ยอมรับเวลาที่ใครๆ ยกย่อง 
ให้เป็นปราชญ์ เขาบอกว่าเขาเป็นแค่คนพอมีพอกิน ไม่ร�่ารวย เพราะธรรมชาติเลี้ยง



นายสถาน ตุ้มอ่อน   
อายุ 62 ปี
182 หมู่ 6 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม  
จ.นครพนม 48110 
โทร. 086 861 9068

การศึกษา :
•  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คณะคุรุศาสตร์ 

(เรียน 2 ปี ลาออกเพราะปัญหาสุขภาพ) 
• บรรพชา 2 ปี และอุปสมบท 8 พรรษา 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ส่วนตัว 78 ไร่

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2531-ปัจจุบัน (รวม 27 ปี)

การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• ปรับพื้นที่ท�ากินเมื่อล้มเหลวจากการปลูกข้าว 

เนื่องจากขาดแคลนน�้า ท�าให้เริ่มเข้าใจธรรมชาติ
• ปรับกลยุทธ์การท�างานใหม่ ปล่อยให้ตอไม ้

กลายเป็น หุ้น ปลูกกล้าไม้รุ่นใหม่เสริมด้วยการ
เก็บหาต้นอ่อนหรือเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาติ ท้ัง
ไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร จนระบบนิเวศใน 
พื้นที่ 20 ไร่ ฟื้น

• สร้างชุดความรู้จากประสบการณ์เร่ืองการปลูก
ต้นไม้หลากชนิด 

• มูลนิ ธิ ชุมชนท ้องถิ่นพัฒนาเลือกพื้นที่ของ 
นายสถาน ตุม้อ่อน เป็นฐานฝึกปฏบิติัและพฒันา
ศักยภาพเกษตรกรในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ
เกษตรเพื่อส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
นครพนม 
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• น�าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการและจากเครือข่าย ผสมผสานกบัประสบการณ์มาออกแบบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน 78 ไร่ โดยค�านึงถึงการถ่ายเทของน�้า ท�าให้มีการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• สร้างธนาคารน�้า และให้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์น�้าที่เป็นอาหารไปในตัว
• ส่งเสริมการปลูกกล้วยและไผ่ เพื่อช่วยอุ้มน�้าและสร้างความชุ่มชื้นในดิน
• ใช้การสังเกตธรรมชาติในการรักษาบ่อน�้า ด้วยการปลูกต้นไม้ 3 ระดับ

- ใช้ประโยชน์มูลสตัว์เลีย้งเป็นปุย๋ธรรมชาติ สร้างความเข้าใจและเหน็มลูค่าของมูลสตัว์ทีเ่ป็นอนิทรย์ีวตัถุ
- ตั้งกลุ่มฟื้นฟูต้นทุนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิเวศระดับชุมชนและครอบครัว ด�าเนินการ 

ด้วยตนเอง เพื่อให้สมาชิกเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ของมนุษย์
- เปิดบ้านเป็นแหล่งเรยีนรูโ้ดยจดัหมวดความรูเ้ป็นฐานการเรยีนต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัหลกัครองชวีติ

แบบพอเพียง มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมเยียนทั้งบุคคล หมู่คณะ และนักศึกษา นักวิจัย

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• เป็นต้นแบบการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศเกษตรเพ่ือส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนท้องถ่ิน และเป็นทีย่อมรบัของสถาบนั

การศึกษาต่างๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน
• เป็นแบบอย่างของการด�ารงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างป่าครอบครัวให้เกิดความม่ันคง 

ทางอาหาร เกิดเครือข่ายการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มต้นทุนฟื้นฟูชีวิต) 
• เกิดศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ และการฝึกปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ป่าครอบครัว

เป็นสถานทีศ่กึษาดงูานของสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาสงัคม 
รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภาค 

• นายสถาน ตุ้มอ่อน ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานเกษตร สถาบัน
การศึกษา และชุมชนในจังหวัดนครพนม 

• เป็นวทิยากรให้ความรู้ด้านระบบนิเวศเกษตรให้กับโรงเรียนระดบัประถมและมธัยมศกึษาในพืน้ทีแ่ละจงัหวดั

การสนับสนุนจากภาคี : 
• ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม กรมพัฒนาที่ดิน, มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, อบต.อุ ่มเหม ้า, 

มูลนิธิในโครงการตามพระราชด�าริสวนป่าสมุนไพร, สมาคมสมุนไพรแผนโบราณแห่งประเทศไทย

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)185



จาง ฟุ้งเฟื่อง

ต�านานอนุรักษ ์
ประมงพื้นบ้าน 
แห่งอ่าวทุ่งมหา

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง หรือ “ลุงจาง” แห่งอ่าวทุ่งมหา 
จังหวัดชุมพร ลูกทะเลที่เผชิญหน้ากับผลกระทบ
จากการใช้เคร่ืองมือประมงท�าลายล้างท้ังสัตว์น�้า
และวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่ง ส่งผลต่อปริมาณ
สัตว์ทะเลที่ลดลงรวดเร็ว โดยเฉพาะปูม้า ซึ่งเป็น
ทั้งอาหารและรายได้หลัก
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ความท้อแท้ท่ีครอบง�าทุกชีวิตในอ่าวทุ ่งมหา ท�าให้ลุงจาง 
ตั้งปณิธานท่ีจะดูแลรักษาท้องทะเลที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ 
แห่งชีวิตที่ต้องส่งมอบให้ถึงรุ ่นลูกหลาน จึงอุทิศตนด้วยการ 
หาความรูจ้ากการสงัเกตธรรมชาต ิทดลองท�าเป็นตวัอย่างเพือ่อนรุกัษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรทะเล น้อมน�าพระราชด�ารัสของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ ทีท่รงให้คนไทยรูจ้กัใช้ 
และรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นหลักชัยในการท�างาน

ลุงจางชักชวนผู้คนให้หันหน้า “วิ่งชน” แทนการ “วิ่งหนี” ปัญหา 
ด้วยการรวมกลุ่มระดมความคิด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
เปลี่ยนลอบดักปูตาถี่ มาเป็นตากว้าง เพื่อให้สัตว์น�้าขนาดเล็ก
หลุดรอด และท�าธนาคารปูไข่ ซึ่งสวนกระแสแนวคิดของชาวบ้าน 
บางกลุม่ทีไ่ม่เช่ือว่าจะได้ผล ลุงจางสูก้บัการถกเถยีงและการดูแคลน 
ของนักวิชาการบางคน แต่ลูกทะเลที่หัวใจแกร่ง พร้อมอดทน  
และท้าทายเพื่อความถูกต้อง ลุงจางทดลองและเก็บข้อมูล 
นานนับสิบปี จึงเห็นความส�าเร็จที่อธิบายได้ตามหลักนิเวศวิทยา 
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานเป็น 
วธิกีารท�างาน จนเกดิการยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐั นกัวชิาการ
ประมง ชาวบ้านในชุมชน 

ลุงจาง ฟุ ้งเฟื ่อง เสียชีวิตด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก 
เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2558 รวมอาย ุ76 ปี ตลอด 13 ปีของการท�างาน  
ลงุจางได้สร้างความรู ้และส่งพลังให้กบัลูกหลานชาวประมงพืน้บ้าน 
ทั่วประเทศ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมในการ 
ฟ้ืนทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นต้นแบบ เป็นทางออกของประมงไทย 
ในวันที่สังคมโลกต�าหนิว่าเป็นประเทศที่ใช้เครื่องมือท�าลายล้าง  
ซึ่งแม้แต่ภาครัฐเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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นายจาง ฟุ้งเฟื่อง เกิดเมื่อปี 2483 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(เสียชีวิต 1 สิงหาคม 2558 รวมอายุ 76 ปี) เป็นลูกทะเล 
โดยก�าเนิด บิดาชื่อ นายครื้น ฟุ้งเฟื่อง มารดาชื่อ นางกุ้ย ฟุ้งเฟื่อง 
เป็นบุตรคนที่ 4 ในจ�านวนพี่น้อง 7 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
แต่บวชเรียนเป็นพระอยู่ถึง 15 พรรษาจนสอบได้นักธรรมโท  
จงึตดินสิยัเขยีนหนงัสอืและจดข้อมลูอย่างละเอยีดลออ เมือ่อาย ุ28 ปี  
สมรสกับนางประเทือง ฟุ้งเฟื่อง มีบุตรชาย 2 คน คือ นายสมจิตร 
ฟุ้งเฟื่อง และนายมนัส ฟุ้งเฟื่อง

ลุงจางเริ่มออกทะเลกับพ่อแม่ตั้งแต่อายุ 12 ขวบ โตขึ้นก็รับจ้าง 
ท�าโป๊ะ วางอวน ฯลฯ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวก็มาปักหลักอยู่ที่ 
ชมุพร จนปี 2532 เกดิวาตภัยพายใุต้ฝุ่นเกย์ทีส่ร้างความเสียหายกบั 
ชมุชนรมิทะเลจ�านวนมากรวมถงึครอบครวัลงุจาง จงึพาครอบครวั
ย้ายมาอยู ่ที่บ้านเกาะเตียบ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  
(อ่าวทุ่งมหา) จวบจนสิ้นชีวิต

จุดเริ่มต้นของนักสู้
ลุงจางเป็นคนท่ีมีรอยยิ้มติดใบหน้า มีน�้าเสียงหนักแน่น ลุงเคย
เล่าประสบการณ์ชีวิตที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทะเล 
ทัง้ด้านดแีละเลวร้าย ซึง่กลายเป็นแรงผลกัดนัให้ลงุจางเป็นผูร้เิริม่
งานอนุรักษ์ท้องทะเลว่า เมื่อสมัยก่อน อ่าวทุ่งมหามีสัตว์น�้าที่อุดม 
สมบูรณ์ ชาวบ้านเกาะเตียบแทบทุกหลังคาเรือนยังชีพด้วย 
การประมงพืน้บ้าน การออกหาสัตว์น�า้ไม่ต้องออกทะเลนอกไปไกล 
อย่างเช่นปมู้า วางลอบตรงไหนกต็ดิทุกครัง้ ชาวบ้านจะไปวางลอบ
ตอนช่วงเย็น แล้วกลับไปกู้ลอบตอนรุ่งเช้า จากนั้นจะน�าปูม้าที่ได้
มาต้ม แกะเนื้อส่งขาย และทุกครั้งก็จะได้ปลาหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ 
ติดไม้ติดมือมาเป็นอาหารในครอบครัว

จาง ฟุง้เฟ่ือง ลูกทะเลทีท่�าประมง 
พื้นบ้านด้วยหลักคิด “ฟื้นฟู 
คู่อนุรักษ์ รู้จักใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน”
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ปี 2544-2545 มีเรืออวนลากอวนรุนเข้ามาท�าประมงโดยใช้อวนตาถี่ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน ถือเป็น 
เครื่องมือท�าลายล้าง เพราะกุ้งหอยปูปลาตัวใหญ่ตัวน้อย โดยเฉพาะลูกปูม้าวัยอนุบาลตัวเล็กๆ ก็จะ 
ตดิมาด้วย ส่งผลให้จ�านวนสัตว์น�า้ในอ่าวทุง่มหาลดลง ในการออกเรอืก็มหีลายวนัทีช่าวบ้านหาปไูม่ได้เลย 
สักตัว ชาวประมงเริ่มเดือดร้อนเพราะรายได้ไม่เพียงพอ บางคนต้องออกเรือไปท�าประมงต่างถิ่น 
ซึ่งต้องใช้เงินทุนสูงขึ้น บางคนต้องไปท�างานรับจ้าง หรืออพยพครอบครัวเข้าเมืองไปหางานท�า

ลุงเคยกล่าวว่า “...ถ้ายังเป็นแบบนี้ ชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้ เพราะเรามีอาชีพจับปูขาย ลุงมานั่งคิดว่าจะมี 
วิธีไหนได้บ้างที่จะไม่ให้ปูหมดไปมากกว่าน้ี เลยมาเห็นปูไข่นอกกระดองที่พร้อมจะวางไข่สืบพันธุ์ 
ตัวที่เราจับมาได้ เราน่าจะลองเลี้ยงในกระชังกลางทะเลเพื่อให้ปูปล่อยไข่คืนสู่ทะเล 

ลุงจึงหาเพื่อนสมาชิกท่ีท�าอาชีพจับปูเหมือนกัน ทดลองเล้ียงแม่ปูในกระชัง 1 รุ่น หลังจากนั้น 
กเ็พิม่กระชงัขึน้ ร่วมมอืกนัท�าธนาคารปขูึน้ สมาชกิคนไหนจบัปมูาได้ กเ็อามาใส่กระชงัรวม ให้อาหาร
และเลี้ยงแม่ปูให้ปล่อยไข่ให้หมด แล้วจึงคืนปูตัวนั้นให้เจ้าของน�าไปขายต่อไป...”

แนวคิดของลุงจาง คือการอนุรักษ์แม่ปูม้าที่มีไข่ลากทราย ซึ่งถ้าน�าไปขายก็แทบจะไม่ได้ราคา เพราะ
เน้ือไม่แน่น ตลาดไม่นิยม แต่เม่ือติดลอบมา ชาวบ้านก็กินเองหรือไม่ก็ต้องโยนทิ้ง เป็นการสูญเสีย 
ที่เปล่าประโยชน์ และตัดวงจรการวางไข่ของแม่ปู

อ่าวทุ่งมหา อู่ข้าวอู่น�้าของชาวบ้านเกาะเตียบที่เกือบทุกหลังคาเรือนยังชีพด้วยการประมงพื้นบ้าน



คืนชีวิตสู่อ่าวทุ่งมหา
ลุงจางเริ่มออกไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อรวบรวมสมาชิกและ 
ช่วยกันตั้งกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าชุมชนเกาะเตียบขึ้นในปี 2545 
มสีมาชกิเริม่ต้น 18 คน จากนัน้กเ็ข้าไปปรกึษากบัหน่วยงานประมง
จังหวัดชุมพร ท้ังท่ียังไม่มั่นใจว่าจะเล้ียงปูม้าไข่นอกกระดองได้ 
เพราะไม่เคยมีใครท�ามาก่อน จึงไม่มีตัวอย่างจากที่ใดให้ศึกษา
หรือเปรียบเทียบ แต่ด้วยความเพียรพยายาม ไม่นานก็เริ่มเห็นผล 

ชาวประมงบางคนเล่าว่า ...หาปหูาปลามาทัง้ชวีติ เหน็แต่ปตูวัใหญ่ๆ  
ได้พบลูกปูม้าตัวเล็กๆ เพิ่งออกจากไข่ก็คราวน้ีเอง” เมื่อปูม้า 
กลับคืนสู่อ่าวทุ่งมหา ชาวประมงจับปูม้าได้มากข้ึน พวกเขาเห็น
ความเปลี่ยนแปลง จึงเกิดความเข้าใจ และเริ่มตระหนักว่าถึงเวลา 
ที่ต้องร่วมมือกันรักษาทะเล มากกว่าการกอบโกยอย่างเดียว จึง 
ช่วยกันวางกฎระเบยีบของกลุม่ฯ ให้เอือ้ประโยชน์ต่อทัง้คนและทะเล  
ร่วมผลักดันไม่ให้มีการท�าประมงที่ท�าลายล้าง ห้ามใช้ลอบและ
อวนตาถีท่�าประมง และห้ามเรอืประมงผดิกฏหมายเข้ามาในพืน้ที่

ลงุบอกว่า สมาชกิกลุม่เหน็จรงิว่าความร่วมมอืมปีระโยชน์ ส่งผลด ี
กับชีวิตและครอบครัว “จากเดิมท่ีจับปูไม่ได้เลย วันนี้เดินแบกปู
กนัไหล่เอยีงเลย เพราะจบัได้มากขึน้ ยิง่ท�ากย็ิง่ด ียิง่ดกีย็ิง่มรีายได้  
ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น มีความสุขขึ้น เห็นชัดเลยว่านี่คือนิยาม 
ของค�าว่า...ฟื้นฟูคู่อนุรักษ์ รู้จักใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 

เม่ือชีวิตสัตว์น�้ากลับคืน ชีวิตในชุมชนก็ดีขึ้น ชาวบ้านที่ออกไป
ท�างานนอกชมุชนเริม่ทยอยกลับบ้านเกดิ สมาชกิครอบครวักลับมา 
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากัน ชุมชนได้เรียนรู้ถึง “พลัง” และ 
“ความหวัง” ในการปกป้องทะเลหน้าบ้าน จึงเกิดแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งระบบ

ปูม้าไข่นอกกระดองที่มักติดลอบ
มาด้วย ไม่มี “มูลค่า” เพราะเนื้อ
ไม่แน่น ราคาไม่ดี แต่มี “คุณค่า” 
ในแง่การสืบลูกหลานปรูุน่ต่อๆ ไป 
ให้คงอยู่กับท้องทะเล
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ต้นแบบ “ธนาคารปู”
ความก้าวหน้าของการรวมกลุ่มอนุรักษ์  
น�ามาสูก่ารสร้าง “ธนาคารปมู้า” อ่าวทุง่มหา 
ในปี 2545 เริ่มด้วยการสมทบทุนจาก
สมาชิก 18 คน สร้างกระชังปูในทะเลเพื่อ
เป็นที่พักของแม่ปู เม่ือสมาชิกจับแม่ปูไข่
ได้ ให้น�ามาให้ลุงจางวันละ 1 ตัว (หรือ
มากกว่า) เพื่อน�าไปปล่อยในกระชัง เมื่อ 
แม่ปูวางไข่หมดแล้วก็ค่อยน�าไปขายต่อ 

เงินที่ได้จากการขายแม่ปูที่วางไข่แล้ว ก็จะ 
รวบรวมน�ามาปันผล จัดเป็นสวัสดิการ 
ให้สมาชิก จนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 50 คน 
มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้และ
ให้การสนับสนุน ธนาคารปูม้าบ้านลุงจาง
กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานจาก
ทั่วประเทศ แนวคิดธนาคารปู ขยายผล 
งอกเงยไปในชุมชนริมทะเลหลายพื้นที่

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ภารกิจแรกคือ การสร้าง
กระชังส�าหรับรับฝากแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง

แต่กว่าจะมาเป็นธนาคารปูม้า ลุงจางต้องท�าเป็นตัวอย่างอยู่พักใหญ่ ลุงบอกว่า “ปูไข่นอกกระดอง” 
คือ แม่ปูท้องแก่ที่พร้อมจะรีดไข่ออกมาจากตัว คอยให้เป็นตัวมีขา ฟักเป็นตัวอยู่ที่หน้าท้อง แล้ว 
แม่ปูจะสะบัดปล่อยไข่ไป แรกๆ ยังไม่มีใครท�าตาม จนเมื่อผ่านไปสักระยะ พบว่าปูม้าเริ่มมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น เพราะปกติปูไข่ 1 ตัว จะมีไข่อยู่ร่วมแสนฟอง ถ้าจับแม่ปูไข่ไปขายหนึ่งตัว ก็เท่ากับสูญเสีย
ปูม้าไปถึงแสนตัว (สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ : วารินทร์ และคณะ (2547) ที่พบว่า ปูม้าท่ีม ี
ไข่สีเทาอมด�าจะปล่อยตัวอ่อนภายใน 1-2 วัน แม่ปูไข่นอกกระดอง 1 ตัว จะปล่อยตัวอ่อนประมาณ  
250,000- 2,000,000 ตัวต่อครั้ง ขึ้นอยู ่กับน�้าหนักของไข่ที่แม่ปูแต่ละตัวมีอยู ่ โดยไข่ปูม้า 
น�้าหนัก 1 กรัม จะมีปริมาณไข่ประมาณ 22,030 ฟอง)
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เมือ่เหน็ผลชดัเจน เพือ่นบ้านและสมาชกิกลุม่กเ็ริม่ท�าตาม โดยน�าแม่ปไูข่มาเลีย้งใส่กระชงั เมือ่รวบรวม
แม่ปไูด้แล้ว ลงุจางจะออกทะเล เอาปไูข่ทีค่ดัไว้ไปปล่อยลงกระชงักลางทะเล จากนัน้ไข่นบัแสนๆ ฟอง
ก็จะลอยไปตามน�้า อีกไม่นานก็จะฟักออกเป็นลูกปู เติบโตเป็นแม่ปู 

ลุงจางบอกว่า ธนาคารปู ก็คล้ายๆ กับการฝากเงิน–ถอนเงินของธนาคารพาณิชย์ เพียงแต่เปลี่ยน 
มาเป็นการรับฝากแม่ปูแทน เปรียบเหมือนฝากเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยก็คือลูกปูที่ปล่อยลงทะเลเพื่อให้
เตบิใหญ่แล้วจบัขึน้มาขายเป็นรายได้ของชาวประมงต่อไป ถ้าฝาก “เงนิต้น” มาก กไ็ด้ “ดอกเบีย้” มาก  
ถ้าชาวบ้านเอาแม่ปูไข่มาปล่อยมาก พวกเขาก็จะได้ลูกปูที่จะเติบโตกลับมาสร้างรายได้ 

“...ลุงกล้าพูดเลยว่า ธนาคารปูม้านี้ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเลยนะ...”

รูปแบบการด�าเนินงานของธนาคารปูม้า ประกอบด้วย 
• สร้างกระชังรับฝากแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองที่ชาวประมงจับได้ 
• รบัปมู้าทีมี่ไข่นอกกระดองจากสมาชิกมาเลีย้งไว้ในกระชงั โดยจะให้อาหารเป็นปลาสดสบัละเอยีด

วันละ 1 ครั้งในตอนเช้า
• ขังแม่ปูม้าในกระชังประมาณ 7 วัน แม่ปูจะปล่อยไข่ โดยมีวิธีสังเกตง่ายๆ ว่า แม่ปูจะมีไข่ทั้งหมด 

4 สี ในสองวันแรกไข่จะเป็นสีเหลือง สองวันต่อมาเป็นสีส้ม สองวันต่อมาเป็นสีเทา และวันสุดท้าย
เป็นสีด�า จากนั้นไข่จะหลุดออกมาเป็นลูกปูม้า

จากกระชังรับฝากแม่ปูที่กลุ่มร่วมกันสร้าง ต่อยอดสู่ “ธนาคารปูม้าบ้านเกาะเตียบ”



• ไข่ของปูม้าจะฟักตัวเป็นลูกปู เมื่อลูกปูเติบโตอย่างเหมาะสม ก็น�าปล่อยสู่ทะเล
• แม่ปทูีป่ล่อยไข่ออกจากท้องหมดแล้ว น�าไปจ�าหน่าย แล้วน�าเงนิทีไ่ด้ฝากเข้ากองทนุของธนาคารปู 

ต่อไป

ลุงจางติดตามผลด้วยการจดบันทึกการฝากแม่ปูของสมาชิกแต่ละคน วางกฎระเบียบชุมชน 
เร่ืองการวางลอบ โดยให้ใช้ลอบตาห่าง 2.5 นิว้ เพือ่ให้ปทูีย่งัตวัเลก็รวมทัง้สตัว์น�า้อืน่ ๆ  ทีก่�าลงัเตบิโต
ได้หลุดรอดออกไปแพร่พันธุ์ได้

การก�าหนดขนาดลอบปูก็เป็นงานท่ีลุงจางทดลองกับตัวเอง โดยใช้ลอบที่ด้านบนเป็นอวนตาถี่ ส่วน 
ด้านล่างทีว่างกบัพืน้ทรายเป็นตาห่างขนาด 3 นิว้เศษ เพือ่คดัปตูวัใหญ่อย่างเดยีว ปรากฏว่าไม่สามารถ
จับได้ เพราะปูม้าในทะเลที่บ้านเกาะเตียบในระดับน�้าประมาณ 2-3 เมตร จะมีขนาดประมาณเพียง  
3 น้ิว ถ้าโตกว่านั้นจะออกไปหากินข้างนอก ดังนั้นจึงเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันของชาวประมง 
บ้านเกาะเตยีบ ในการท�าลอบปทูีด้่านบนตาถี ่ส่วนด้านล่างตาห่าง 2.5 นิว้ ปูตวัเล็กกว่าความต้องการ
จะหลุดออกทางด้านล่างของลอบ เมื่อยกลอบขึ้น 

สมุดบันทึกการฝากแม ่ปูของ
สมาชิกแต่ละคน “เงินต้น” คือ
แม่ปู ส่วน “ดอกเบี้ย” คือ ลูกปู
ที่ปล่อยลงทะเล
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ส�าหรับเงินกองทุนที่ได้จากการขายแม่ปู นอกจากเป็นรายได้และเงินปันผลให้สมาชิกแล้ว ยังตั้งเป็น 
ทนุสวสัดิการ 3 ด้าน คอื กรณสีมาชกิเจบ็ไข้ได้ป่วย สามารถเบกิเงนิฉุกเฉนิได้ไม่เกนิ 2,000 บาท กรณี
เกดิวาตภยั พายพุดัเรอืช�ารดุ หรอืเครือ่งมอืประมงเสยีหาย เบกิเงนิฉกุเฉินได้ไม่เกิน 2,000 บาท และ
กรณสีมาชกิต้องการกูย้มืเพือ่ซ้ือเครือ่งมอืท�าประมง คดิดอกเบีย้ร้อยละ 1 กูไ้ด้สงูสดุไม่เกนิ 5,000 บาท

ปัจจุบัน ธนาคารปูม้าบ้านเกาะเตียบมีสมาชิกมากกว่า 50 คน บางคนแยกไปท�ากระชังของตนเอง  
(หรือรวมกลุม่ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกัน) เมือ่ขายแม่ปแูล้วจงึค่อยน�าเงนิมาสมทบเข้ากองทนุ บางคนท�ากระชงัปู
ใกล้ชายฝ่ังเพ่ือความสะดวกในการให้อาหาร ส่วนผูท้ีม่าศกึษาดงูานกน็�ารปูแบบไปประยกุต์ให้เหมาะสม 
กับพื้นที่ของตนเอง เช่น ปรับจากการสร้างกระชังในทะเล เป็นการสูบน�้าทะเลมาขังไว้ในถังพลาสติก 
แล้วปล่อยแม่ปูไข่ลงวางไข่ในถัง ให้ออกซิเจน เป็นต้น ฯลฯ 

แนวทางการการอนรุกัษ์ปมู้า ท�าให้ชาวประมงพืน้บ้านเกาะเตยีบจบัปมู้าได้ประมาณ 20-30 กโิลกรัม 
ต่อลอบ 300 ลูก เป็นจ�านวนที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งเริ่มตั้งธนาคารปูม้าในปี 2545 ที่จับได้ประมาณ 
10 กิโลกรัม ต่อลอบ 300 ลูก ปริมาณการหาสัตว์น�้าที่เพิ่มข้ึน สร้างรายได้เฉล่ียกว่า 20,000 บาท
ต่อเดือน/ครัวเรือน

ลอบปูในแบบ “ลุงจางประดิษฐ์” ด้านบนเป็นอวนตาถี่ ด้านล่างเป็นตาห่าง 2.5 นิ้ว เพื่อจับและ
คัดเฉพาะปูตัวใหญ่เท่านั้น
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ถ่ายทอดความรู้
ตลอดชีวิตของลุงจาง นอกจากทดลองเพื่อหาค�าตอบในการอนุรักษ์อ่าวทุ่งมหาแล้ว ก็คือการเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้งานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (โดยเฉพาะเรื่องปูม้า) ให้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นวิทยากรใน
โรงเรียนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่บ้านก็มีผู้มาศึกษาดูงานจ�านวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ 
ลงุจางยงัช่วยเป็นครภูมูปัิญญาทีใ่ห้ความรูท้างโทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทยีม และส่ือสารงานอนรุกัษ์ 
ผ่านรายการสารคดี การสัมภาษณ์ในสื่อแขนงต่างๆ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในวงกว้าง  
และได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ 

ในช่วงเวลาที่ทะเลไทยถูกรุกรานจากการท�าประมงแบบผิดกฎหมายและท�าลายล้าง ชาวประมง 
พื้นบ้านทั้งสองฝั่งทะเลไทย ต่างลุกข้ึนรวมตัวกันเพ่ือปกป้องป่าชายเลนและทะเลหน้าบ้าน เวลานั้น 
หลายคนเดนิทางมาหาลงุจางถึงบ้านทีอ่่าวทุง่มหา เพือ่ขอความรูไ้ปใช้แก้ปัญหาทีบ้่านเกดิของตนเองบ้าง  

การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้งานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (โดยเฉพาะเรื่องปูม้า) ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
ทั้งเด็ก-เยาวชน คนไทย และชาวต่างประเทศ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)195



ลงุจางกใ็ห้แนวคดิ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้และส่งต่อก�าลังใจเพือ่เป็นพลังเสรมิ จนมกีารขบัเคล่ือน 
งานเป็นผลส�าเร็จ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบในเครือข่ายชุมชนลูกโลกสีเขียว อาทิ ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ 
(รางวลัลกูโลกสเีขยีว ปี 2543) กลุม่อนรุกัษ์ป่าชายเลนเพ่ือเพิม่ปริมาณปเูป้ียว จ.สุราษฎร์ธาน ี(รางวลั
ลูกโลกสีเขียว ปี 2552) ชุมชนบ้านย่าหมี (รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2545 และรางวัล “สิปปนนท์  
เกตุทัตฯ” ปี 2552) บ้านทุ่งทอง จ.ตรัง (รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2548) ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล 
(รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2549 และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัตฯ” ปี 2555) กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ชมุชนบ้านวงัตง จ.สตูล (รางวลัลกูโลกสเีขียว ปี 2555) ชมุชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตรงั (รางวลัลกูโลกสเีขยีว  
ปี 2554) ฯลฯ รวมถึงชุมชนอื่นๆ อีกมากมายทั่วประเทศ

ลุงจางน้อมน�าพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้คนไทย 
รูจ้กัใช้และรูจ้กัรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิมาเป็นหลกัชยัในการท�างาน ด้วยการให้ข้อคดิและย�า้เตอืน 
เสมอว่า “...หากชาวประมงคิดแต่จะจับและขายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง โดยไม่คิดส่งกลับคืน 
สู่ทะเล สักวันหนึ่งก็จะไม่มีปูม้าให้จับแน่ๆ 
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(ซ้าย)
ลุงจางถ่ายทอด 
ประสบการณ์ความรู้  
สู่ชุมชน

(กลาง-ขวา)
ความอุดมสมบูรณ์แห่ง
ท้องทะเลอ่าวทุ่งมหา 
รูปธรรมแห่งแนวคิด 
“ฟื้นฟูคู่อนุรักษ์ รู้จักใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 
ของลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง

เมื่อชุมชนร่วมกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในชุมชนของเขา ความอุดมสมบูรณ์ของ 
แหล่งอาหารก็จะกลับคืนมาสู่ชุมชนของเขาได้แน่นอน 

ลุงอยากให้คนในสังคมมองให้ลึกลงไปถึงคุณค่าของส่ิงที่อยู่ในทะเล มากกว่าน�้าเค็มหรือแค่ชายหาด 
แล้วเราจะพบว่าทะเล คือแหล่งอาหารท่ีส�าคัญและดีที่สุด...ชีวิตเราจะด�ารงอยู่ได้ ก็ต้องช่วยกันดูแล
ธรรมชาติและทะเลด้วย” 

ลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง เสียชีวิตด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 รวมอายุ 76 ปี  
ร่างจากไป คงเหลือไว้แต่เรื่องราวและคุโณปการของผู้เป็นต�านานบทหนึ่งแห่งอ่าวทุ่งมหา ผู้เป็น 
แรงบันดาลใจของชาวประมงพื้นบ้านอีกหลายพื้นที่ ผู้เคยมีชีวิตอยู่อย่างสมถะ มีเจตจ�านงค์มุ่งมั่น 
ในการปกป้องทะเลเพื่อรักษามรดกไว้ให้ลูกหลาน

“นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรี 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ภาคผนวก
ปูม้า เป็นสัตว์น�้าที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมบริโภคทั่วไปของคนในประเทศ จากข้อมูล
ในปี 2530 มีปริมาณปูม้าที่จับได้ทั่วประเทศ ประมาณ 34,707 ตัน คิดเป็นมูลค่า 744.7 ล้านบาท 
หลงัจากนัน้ข้อมลูผลผลติจากปมู้ากเ็ริม่ลดลงเรือ่ยๆ ทัง้นีเ้นือ่งจากปมู้าถกูจบัจากทะเลขึน้มามากมาย
จนเกินก�าลังการผลิตของธรรมชาติ มีการใช้เคร่ืองมือประมงหลายชนิดที่ท�าลายพันธุ์ปูม้าวัยอ่อน 
ไม่ว่าเรืออวนรุน อวนลาก หรือเครื่องมือส�าหรับจับปูม้าโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า “ไซดักปู” ที่สามารถ
จับลูกปูเล็ก ๆ ที่โตไม่ได้ขนาดขึ้นมาบริโภคกันมากขึ้น

ปูม้า เป็นที่ต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ ดร.สุภาภรณ์ อนุชีราชีวะ นักวิชาการประมง 
ได้ค�านวณผลประโยชน์ที่ได้รับจากธนาคารปูไว้ว่า 

• ถ้าอัตราการรอดของลูกปูที่ถูกปล่อยลงทะเล อยู่ที่ร้อยละ 1 เราจะได้ปริมาณปูในทะเลเพิ่มขึ้น 
อีกประมาณ 2,500 - 10,000 ตัว / แม่ปู 1 ตัว 

• ถ้าธนาคารปู 1 แห่ง มีแม่ปูไข่นอกกระดอง 30 ตัว / เดือน หรือ 360 ตัว / ปี ธนาคารปูแห่งนั้น 
จะเพิ่มประชากรปูในทะเลได้ปีละ 900,000 - 7,200,000 ตัว

• ถ้าชาวประมงจับปูม้าเพื่อขาย อยู่ที่ 6 ตัว / 1 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ชาวประมง
ทั้งประเทศจะมีรายได้จากปริมาณปูม้าที่เพิ่มขึ้น รวมแล้วประมาณ 30-240 ล้านบาท / ปี

สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ : วารินทร์ และคณะ (2547) ที่พบว่า ปูม้าที่มีไข่สีเทาอมด�าจะปล่อย
ตัวอ่อนภายใน 1-2 วัน แม่ปูไข่นอกกระดอง 1 ตัว จะปล่อยตัวอ่อนประมาณ 250,000 - 2,000,000 
ตัวต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับน�้าหนักของไข่ที่แม่ปูแต่ละตัวมีอยู่ โดยไข่ปูม้าน�้าหนัก 1 กรัม จะมีปริมาณไข ่
ประมาณ 22,030 ฟอง



ทะเลใจในสายเลือดของนายจาง ฟุ้งเฟื่อง 
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

นักกิจกรรมที่ท�างานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง น้อยคนที่จะไม่รู ้จัก “ลุงจาง” เพราะท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มนวัตกรรม 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเล ไม่ใช่แค่เรื่องธนาคารปูม้า ซึ่งมีหลายชุมชนมาดูงานแล้วน�าไปต่อยอดที่บ้านตัวเอง

ลุงจางนั้นถือว่าเป็น “3 นัก” คือ นักที่ 1 คือนักวิทยาศาสตร์ เห็นอะไรมาก็น�ามาทดลอง เช่น นั่งนับไข่ นั่งนับปู 
แล้วก็คิดค้นวิธีการให้อาหารแม่ปู เป็นต้น 

นักที่ 2 เป็นนักจัดการ พอได้แม่ปูมาแล้วก็มีวิธีจัดการ เพื่อให้สมาชิกของธนาคารปู น�าแม่ปูเข้ามาฝาก ท�าให้แม่ปูไข่
กลายเป็นเงินสะสม ปันผลให้สมาชิกเพื่อท�าให้ธนาคารมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ ถือว่าเป็นนักจัดการที่น่าสนใจมาก 

นักที ่3 ซึง่ส�าคญัมาก คอืการเป็นนกัสือ่สารรณรงค์ อย่างตอนทีลุ่งเริม่ต้นท�าลอบปูตาขนาดใหม่ นกัวชิาการกไ็ม่ยอมรบั  
ไม่ค่อยชอบท่ีลุงทดลอง แต่ลุงก็ยังยืนยันจะท�า โดยรณรงค์ว่า นี่คือทางรอดทางเดียวที่ท�าให้อ่าวทุ่งมหาอยู่ได้  
ถ้ากลบัไปใช้วธิเีดมิ ไปไม่รอด แต่จะไม่ให้ลอบเลยกเ็ป็นไปไม่ได้ จงึคดิค้นลอบ 2 น้ิวครึง่ขึน้มา ขณะเดยีวกนักต้็องสร้าง 
การยอมรับให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วย ต้องท�าธนาคารให้ได้ ต้องท�าลอบ 2 นิ้วคร่ึงให้คนยอมรับให้ได้ งานอย่างนี้ 
ต้องอาศยัทักษะการส่ือสารสบิทศิ กว่าจะมาถึงวนันี ้คนทีไ่ม่เชือ่ก็ย่อมมเีป็นธรรมดา เพราะชมุชนนีเ้ป็นชมุชนใหม่ทีต่ัง้ขีน้ 
หลังพายุเกย์ราว 30-40 ปี ผู้คนมาจากคนละที่คนละทาง ไม่ใช่เครือญาติ แต่ในที่สุด ด้วยความอดทน ขยันสื่อสาร  
ลุงก็สามารถน�าความจริงที่ปรากฏให้เห็นผล มาท�าให้คนยอมรับ เพราะทุกวันนี้ เราได้เห็นว่าชาวบ้านออกทะเลได้  
มีรายได้มากกว่าเดิม มีปูขนาดที่ใหญ่พอที่จะท�าให้ชาวบ้านมีรายได้

ลุงจางมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เป็นนักคิด พยายามหาทางออก ต่างจากคนทั่วๆ ไปที่มักหนีปัญหา ลุงจะมองที่เหตุและ 
หาทางแก้ เหตุคือการใช้เคร่ืองมือท�าลายล้าง จนปูไม่เหลือ ก็ต้องแก้ที่เหตุ คือไม่จับปูเหมือนเดิม และต้องหันมา 
ร่วมกันฟื้นฟู แต่ไม่ใช่แค่ตั้งธนาคารปู ลุงจางคิดและปรับปรุงตลอด ตรงนี้เป็นคุณสมบัติส�าคัญ ในทางมานุษยวิทยา
เรียกว่า เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม ที่ได้วิธีใหม่ๆ ซึ่งน�าไปสู่การฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ

คนเราจะท�าอย่างน้ีได้ ต้องเป็นนกัสู ้ลงุจางยงัอาศยัหลกัการท�าเป็นตวัอย่างให้ด ูเมือ่ลงุถกูโดดเดีย่ว ลงุกล็กุขึน้สู ้อาศยั
ความที่บวชเรียนมานาน ติดนิสัยจดบันทึกยิ่งกว่านักวิชาการ วันนี้ ถึงท่านจะไม่อยู่แล้ว แต่ว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
จากเอกสารทีบ่นัทกึไว้ กเ็ป็นทีป่ระจกัษ์ในระดบัชาต ิมหีน่วยงานต่างชาตมิาดงูาน แล้วน�าไปพฒันา ลงุจางเคยไปดงูาน
ทีญ่ีปุ่น่แล้วกน็�าความรูม้าเปรยีบเทยีบ เอามาเปลีย่นวธิกีารเขยีนบนกระดองป ูแทนทีจ่ะจดบนกระดาษ นีคื่อนสิยัของ
นักวิจัยที่ปรับประยุกต์แล้วก็เอามาใช้ได้จริง



นายจาง ฟุ้งเฟื่อง (เสียชีวิต)
อายุ 76 ปี
11/5 บ้านเกาะเตียบ หมู่ที่ 7 ต.ปากคลอง  
อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประสานงาน : นายสมจิตร ฟุ้งเฟื่อง (ลูกชาย)  
โทร 096 958 7612
นางมาลัย ฟุ้งเฟื่อง (ลูกสะไภ้)  
โทร. 091 608 0178

การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4

พื้นที่ด�าเนินงาน : บ้านเกาะเตียบ (อ่าวทุ่งมหา)  
หมู่ 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2545-2558 (รวม 13 ปี)

การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• ก่อตั้ง “กลุ ่มฟื ้นฟูทรัพยากรปูม้าชุมชนเกาะ

เตียบ” และริเริ่มการท�า “ธนาคารปูม้า” 
• น�าเงนิจากการขายแม่ปูส่วนหนึง่มาจดัตัง้กองทนุ

สวัสดิการ คืนกลับไปพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิตของผู้คน

• เป็นนักวิจัยชาวบ้านท่ีเป็นทั้งนักคิด นักจัดการ 
นักปฏิบัติการ ที่ลงมือท�าจริง สร้างความศรัทธา
เช่ือมั่นให้ชาวบ้านรวมตัวกันด้วย “พลังกลุ่ม”  
ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนประสบ
ผลส�าเร็จ
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• เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาและสร้างแรงบันดาลใจ ให้ท้ังหน่วยงานต่างๆ โรงเรียน ชุมชนประมงพื้นบ้าน 
ทัว่ประเทศ และต่างประเทศ มหีลายชุมชนทีป่ระสบปัญหาเดยีวกนั ได้น�าวธิกีารและแนวทางการท�างาน 
ไปปรับใช้ ขยายแนวคิดจนเกิดเป็นการท�างานเพื่อดูแลและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งระบบ  
เกิดชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เกียรติประวัติ
• ปี 2549 รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากส�านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• ปี 2550 

- รางวัลแทนคุณแผ่นดิน “ท�าคุณประโยชน์แก่แผ่นดินสาขาเกษตรกรรม” 
- บุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรม ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
- รางวัล “ชาวประมงดีเด่นด้านการอนุรักษ์ปูม้าอ่าวทุ่งมหา” จากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ กรมประมง
• ปี 2554 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธนาคารปูม้า) 

จากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 
• ชุมชนประมงชายฝั่งในอ่าวทุ่งมหา พ้นจากความเดือดร้อน มีข้อตกลงเรื่องการใช้เครื่องมือประมง 

(ลอบปู) ที่ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจรรโลงวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน
• นวัตกรรมในการฟื้นระบบนิเวศที่อ่าวทุ่งมหา ขยายผลเป็นวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรชายฝั่ง 

ทั่วประเทศ และเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนชายฝั่งทั้งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน
• เกิดชุดความรู้ที่มาจากการทดลองจริง ที่นักวิชาการสามารถน�าไปสังเคราะห์เป็นแนวทางแก้ไขเรื่อง

ระบบนิเวศในทะเลได้

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน 
• SEADEC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณและพานายจาง ฟุ้งเฟื่อง ไปศึกษาดูงาน

ทีป่ระเทศญีปุ่น่ ในฐานะตวัแทนชุมชนดีเด่นด้านการประมง และเป็นแบบอย่างการจดัการชมุชนประมง
ชายฝั่งด้วยตนเองด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร
• องค์การบริหารส่วนต�าบลปากคลอง

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)201
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ประเภทกลุ่มเยาวชน

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่
บ่มเพาะเยาวชนเข้มแข็งให้สังคมชนบท

กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) จ.เชียงราย
ซูเปอร์ฮีโร่วัยละอ่อน

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยแหล่งวิจัยกลางแจ้ง

กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
หัวใจสีเขียวดวงน้อย ในเมืองใหญ่

กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน จ.ราชบุรี
ฮีโร่วัยซ่ากับภารกิจฟื้นธรรมชาติเมืองสวนผึ้ง

กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้ จ.หนองคาย
ลดเมืองร้อน...ท�าได้ด้วยมือเรา

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2558-2559)

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2558-2559)203



โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

บ่มเพาะเยาวชนเข้มแข็ง 
ให้สังคมชนบท

การแก้ปัญหาสังคมอาจจะดูเหมือนไม่เก่ียวข้องกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
แต่ในความเป็นจรงิ ฐานรากส�าคญัของการรกัษาสิง่แวดล้อม คอืการสร้างคนให้มจีติอาสา  
มีหัวใจรักธรรมชาติ พึ่งพาตนเองได้ จึงจะเป็นผู้ที่สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ น่ีคือ 
ภารกิจของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ในการ “เตรียม” เด็กๆ  
ให้มีความพร้อมก่อนที่จะกลับไปสู่ชุมชนบ้านเกิด
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โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดย 
คณะนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานศึกษา
เอกชนประเภทการกุศล มีนักเรียนที่เป็นเด็กยากจน ก�าพร้า 
ด้อยโอกาสทางการศกึษา เดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการป่วย
ด้วยโรคตดิเชือ้ เป็นต้น นกัเรยีนเกอืบ 500 คนเหล่านีม้าจาก
หลากหลายวัฒนธรรมถึง 13 กลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพื้นที่สูง
และพื้นราบในภาคเหนือ

จุดเด่นส�าคัญคือ การบริหารจัดการของบุคลากรที่น�า 
ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มาผสมกับความรู้ด้านวัฒนธรรม 
สร้างหลักสูตรที่ช่วยเยียวยาจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้าง
ทักษะอาชีพ วิธีการแบ่งกลุ่มคละเผ่ายังเปิดโอกาสให้เด็กๆ 
ทีม่าจากต่างทีต่่างทาง ได้อยูร่่วมกนัอย่างเอือ้อาทร ถ่ายทอด
เรียนรู้ให้กันและกัน 

โรงเรียนวางแผนการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่มคือ การพัฒนา
เด็ก มีกิจกรรมต่างๆ ที่ฝึกฝนให้เด็กพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย 
สร้างทกัษะอาชพีเพือ่น�ากลบัไปขยายผลในครอบครวั ส่งเสรมิ
ให้เดก็ๆ มจีติใจแบ่งปัน มศีรทัธาในศาสนา เรยีนรูก้ารท�างาน 
รับผิดชอบเป็นทีม และการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อให้ม ี
ความเข้าใจเด็ก มีมุมมองเปิดกว้างในการท�างาน

กว่า 20 ปีของการท�างานด้วยปรัชญาการพึ่งตนเอง โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ไม่เพียง “สงเคราะห์การกุศล” ให้แก่เด็ก 
ทีอ่ยูใ่นมมุมดืได้มทีีย่นืในสงัคม แต่ยงับ่มเพาะให้เดก็ๆ เข้าใจ
ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ช่วยบรรเทา
ปัญหาความแตกแยกระหว่างชนชั้น เชื้อชาติ ซึ่งเป็นทัศนคติ
ที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคมในยุคไร้พรมแดน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรตัน์ ก่อตัง้เมือ่วันที ่1 พฤษภาคม 2537 โดยมลูนธิอิบุลรตัน์ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ 
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่มีฐานะ
ยากจน ก�าพร้า ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั้งที่มีเชื้อและไม่มีเชื้อ 
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และยังอยู่ในระหว่าง
การด�าเนินคดีทางศาล เป็นทั้งเด็กชาวไทยภูเขา เด็กจากพื้นราบในภาคเหนือและที่อื่นๆ ตามความ
จ�าเป็นของปัญหา 

โรงเรียนมีเด็กหลากหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอญอ อาข่า ม้ง ลีซู ละว้า ลาหู่ ดาราอั้ง ไทยใหญ่ ขมุ 
จีนฮ่อ คะฉิ่น ปะโอ และคนเมือง (จากพื้นราบ) เด็กๆ ได้รับโอกาสในการเรียน มีความปลอดภัย และ
สามารถพฒันาตนเองให้เป็นประชากรทีม่คีณุภาพ เพือ่น�าความรูก้ลบัไปพฒันาท้องถิน่ตามศกัยภาพ 



โรงเรียนจัดการศึกษาแบบสงเคราะห์ มีทั้งพักอยู่ประจ�าในโรงเรียนและไปกลับ อยู่ในความดูแลของ
คณะเซอร์ คณะครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การด�าเนินชีวิต การท�างาน และ
สร้างบรรยากาศทีเ่ป็นมติร เพือ่ให้เกดิกระบวนการเรยีนรูท้างวชิาการ การปฏบิตัติามแนวพระราชด�าริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน 
ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

คณะผู้บริหารของโรงเรียนเป็นนักบวชศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ได้แก่ เซอร์โรซาสุนันทา 
ตั้งธรรมากร อธิการิณี โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร และเซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ 
ผูแ้ทนรบัใบอนญุาต ผูจ้ดัการและผูอ้�านวยการ มคีณะครูทีน่บัถอืทัง้ศาสนาพทุธและครสิต์ รวม 32 คน  
มีเด็กนักเรียนจ�านวน 479 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ รองลงมาคือศาสนาพุทธ (ชาย 59 คน 
หญิง 420 คน) อายุระหว่าง 3 - 17 ปี

โรงเรียนเจ ้าฟ ้าอุบลรัตน ์
ให้การศึกษาแบบสงเคราะห์
แก่เด็กหลากหลายชาติพันธุ์ 
บริหารงานโดยคณะนักบวช
ศาสนาครสิต์ นกิายคาทอลกิ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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เป้าหมายเพื่อสร้างคน
ด้วยภารกิจในการสร้างโอกาสให้เด็กในกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนจึงใช้งานการเกษตรมาประกอบ
หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ ล้วนเป็นฐานส�าคัญของการด�ารงชีวิตและเป็นความม่ันคงของประเทศชาติ 
ลดช่องว่างระหว่างชนเผ่า เพราะนักเรียนที่นี่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 13 กลุ่ม กิจกรรมการเกษตร
ยังช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานเพียง
บางส่วนเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของเด็กๆ ท่ีอยู่ประจ�าเกือบ 500 คน อีกท้ังยังเป็นการ
สร้างทักษะให้เด็กๆ สามารถพึ่งตนเอง การเรียนรู้จึงเท่ากับการฝึกอาชีพเพื่อน�ากลับไปขยายผล 
ในครอบครวั โดยเฉพาะแนวทางเกษตรอนิทรย์ี โดยการสร้างฐานเรยีนรูจ้ากการลงมอืท�าจรงิในโรงเรยีน  
ซึ่งมีพื้นที่ 95 ไร่ 

ระบบการท�างานแบบทีม ส่งเสริมให้เด็กๆ มีจิตใจแบ่งปัน มีศรัทธาในศาสนา และเรียนรู้เร่ือง 
ความรับผิดชอบ

พัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
เซอร์โรซาสนุนัทา ตัง้ธรรมากร อธกิารณิขีองโรงเรยีน กล่าวว่า การศึกษาในโรงเรียน ไม่เพยีงแต่พฒันา
นักเรียน แต่ต้องพัฒนาบุคลากรผู้สอนด้วย เพื่อให้ “เข้าใจ” นักเรียน

แปลงเกษตร พื้นที่เรียนรู้ 
เ พื่ อ เ ส ริ มทั กษะชี วิ ต 
แก่เด็กนักเรียน
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การท�างานจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. พัฒนานักเรียน 
เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัการศกึษาในระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ได้รบัการอบรม
เลี้ยงดูอย่างดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เจริญเติบโตตามวัย ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ โดยได้รับ 
ความรักความอบอุ่นจากคณะเซอร์ คณะครู และบุคลากรของ
มูลนิธิฯ 

การพัฒนานักเรียน เน้นการลงมือท�าจริง น�าความรู้เรื่องเกษตร
อินทรีย์เข้ามาผสม เนื่องจากเด็กที่มาเรียนที่นี่ล้วนมีพื้นฐาน 
ด้านการเกษตรอยู่แล้ว ให้เด็กเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการด�ารงชีวิต 
วัฒนธรรม มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเอง แบ่งบทบาทหน้าที ่
ฝึกการเป็นผู้น�า อยู่กันอย่างพี่น้อง ช่วยเหลือกันและกัน มีกติกา
ร่วมกัน เพิ่มทักษะด้านอาชีพ อีกท้ังยังช่วยลดช่องว่างระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ 

โรงเรียนน�าวิชาการเกษตรมาเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์และฝึก
ทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กเหล่าน้ีสามารถที่จะเตรียมตัวเข้าสู่สังคม
และชุมชนบ้านเกิดของตนเองโดยไม่เป็นภาระหรือสร้างปัญหา
แก่สังคมต่อไป 

(บน) การเลี้ยงปลา แหล่งอาหารโปรตีนส�าหรับนักเรียนในโรงเรียน 
(กลาง) นาข้าวที่นักเรียนทุกคนต่างมีส่วนในการร่วมปลูก และดูแล
(ล่าง) เก็บผักจากแปลงเกษตรเพื่อประกอบอาหาร
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ตารางกิจกรรมประจ�าวัน

วันจันทร์-วันศุกร์ / วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

06.00 - 07.00 น. ตื่นนอน ท�ากิจวัตรส่วนตัว จัดตู้เสื้อผ้า ท�าความสะอาดของใช้ส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 09.00 น.  ท�าความสะอาดใหญ่
09.00 น.  ท�าสวนหรืองานส่วนรวมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ซ้อมวงโยธวาทิต ดนตรีสากล ดนตรีไทย ปักผ้า ทอผ้า ฯลฯ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน พัก เวลาอิสระส่วนตัว 
13.30 น.  เรียนพิเศษ ท�าการบ้าน ทบทวนบทเรียน 
15.30 น.  ปฏิบัติงานตามความถนัด ซ้อมวงโยธวาทิต ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

ดนตรีล้านนา ปักผ้า ทอผ้า ร�าไทย รดน�้าต้นไม้ หรืองานที่รับผิดชอบ
ประจ�า เพื่อส่งเสริมทักษะและฝึกความรับผิดชอบ 

16.30 น.  เล่นกีฬา ออกก�าลังกาย พักผ่อน เล่นตามความถนัด 
17.30 น.  อาบน�้า ซักผ้า 
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น พัก เวลาอิสระส่วนตัว 
19.00 น.  ท�าการบ้าน ทบทวนบทเรียน (พี่สอนน้อง) 
19.30 น.  พธิมีสิซาบชูาขอบคณุ ซ้อมเพลง ดขู่าว ดทูวี ีวซีดี ีหรอืท�ากจิกรรมพเิศษ

เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความรู้ ทั้งข้อคิดใหม่ๆ รู้จักคิด 
วิเคราะห์ 

22.00 น. ปิดไฟ เข้านอน

การแต่งกายของนักเรียนต้องปฏิบัติตามที่โรงเรียนก�าหนด เพื่อความเป็นระเบียบและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย คือวันจันทร์-ชุดนักเรียน วันอังคาร-ชุดพละ วันพุธ-ชุดเนตรนารี  
วันพฤหัสบดี-ชุดไปรเวท วันศุกร์-ชุดประจ�าเผ่า 
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วันอาทิตย์

06.00 - 06.40 น.  ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น.  ไปโบสถ์เพือ่เป็นการเรียนรูศ้าสนสัมพันธ์ และเพือ่ขอบคณุพระส�าหรบั

ทุกสิ่งท่ีได้รับ เป็นการฝึกสมาธิเพื่อจะได้มีจิตใจที่ดี รู ้จักคิดและ 
ท�าในสิ่งที่ดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

10.30 น.  เรียนพิเศษ ท�าการบ้าน ทบทวนบทเรียน (พี่สอนน้อง) 
 นักเรียนที่มีญาติมาเยี่ยม สามารถพบญาติได้ตามอัธยาศัย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน พัก เวลาอิสระส่วนตัว 
14.00 น.  ท�าการบ้าน ทบทวนบทเรียน
15.30 น.  ปฏิบตังิานตามความถนดั เช่น ซ้อมวงโยธวาทิต ดนตรไีทย ดนตรสีากล 

ดนตรีล้านนา ปักผ้า ทอผ้า ร�าไทย รดน�้าต้นไม้ หรืองานที่รับผิดชอบ
ประจ�า เพื่อส่งเสริมทักษะและฝึกความรับผิดชอบ 

16.30 น.  เล่นกีฬา ออกก�าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เล่นตามความถนัด 
17.30 น.  อาบน�้า ซักผ้า 
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น พัก เวลาอิสระส่วนตัว 
19.00 น.  สวดภาวนาค�่า ดูข่าว ท�าการบ้าน ทบทวนบทเรียน เป็นการฝึก 

ให้นักเรียนรู ้จักท�ากิจศรัทธาตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีความ 
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

22.00 น.  ปิดไฟ เข้านอน
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กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
• กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชีวิต เช่น ท�างานบ้าน ท�าอาหาร ดูแลน้อง ตัดเย็บ  

งานประดิษฐ์ ปักผ้า ทอผ้า 
• การพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรม 

ที่เด็กๆ ลงมือท�าเอง จึงท�าให้โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคณะครู นักเรียน ชุมชน และ 
หน่วยงานต่างๆ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- การเกษตรชวีภาพ เช่น ปลกูผกั เลีย้งปลา ปลกูไม้ผล ท�านา เพือ่เป็นอาหารในโรงเรยีน 
อนุรักษ์ดินและแหล่งน�้าด้วยการปลูกหญ้าแฝก

- ผลิตสารชีวภาพ เช่น น�้าส้มควันไม้ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพ 
- คัดแยกขยะขาย ลดมลพิษ และน�าเงินจากการขายขยะมาซื้ออุปกรณ์การเกษตร 

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ 
และกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติพันธุ์
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• คณะเซอร์เชิญผู ้มีความรู ้ด ้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมมาบรรยายให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการรกัษาทรพัยากร 
ดิน น�้า ป่า แก่นักเรียนและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียนของทุกปี 
หรือโอกาสต่างๆ

• เข้าโบสถ์ร่วมพธิมีสิซาบชูาขอบคุณ เข้าวัดท�าบญุ แห่เทยีนพรรษา เพือ่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ค�าสอน และปฏิบัติศาสนกิจของบรรพบุรุษ และ
ศาสนาต่างๆ โดยยดึหลกัศาสนสมัพนัธ์ตามความเหมาะสมและโอกาส 

• ปลูกต้นไม้ ทอดกฐิน เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด แข่งทักษะวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรม ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อให้ 
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ และเพื่อ
สร้างความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับทุกหน่วยงาน 

• เยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจคนชรา พิการ ผู้ป่วย ผู้มีเช้ือ HIV ในชุมชน 
ใกล้เคียงและชุมชนอื่นที่มีโอกาสได้ไป เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส 
ออกไปสัมผัสและเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจผู้อื่น ทั้งชุมชนใกล้เคียงและ 
ชมุชนอืน่ทีม่โีอกาส เป็นการแบ่งปันความรกั ความเอือ้อาทรแก่บคุคลอืน่  
และรู้จักตอบแทนคืนให้กับสังคม

• จดัหาสถานทีเ่รยีน ทนุการศึกษา และสถานทีท่�างานทีม่คีวามปลอดภัย 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น 

• ท�าจุลสารข่าวโรงเรียนฯ สัมพันธ์ เพื่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนฯ  
กับศิษย์เก่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและติดตามผลความก้าวหน้า 
ของศิษย์เก่า

• ปฏิบัติกิจกรรมประจ�าวัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนรู้จักและเอาใจใส ่
ในหน้าที่ของตน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
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2. พัฒนาครู 
เพือ่พฒันางาน เพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพการด�าเนนิงานของโรงเรยีน โดยมกีจิกรรมต่างๆ ได้แก่ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ศึกษาดูงาน 
เพิ่มทักษะทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน และเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน แผนการจัดการเรียนรู้  
และการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีประสิทธิภาพ

• อบรมฟ้ืนฟจูติใจ โดยการฝึกสมาธแิละรบัการอบรมฝ่ายจติ ปฏิบตัติามหลกัธรรมค�าสอนของแต่ละ
ศาสนาเพื่อสร้างจิตส�านึกในด้านเมตตาธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน�ามาซ่ึงการพัฒนา
ศักยภาพในการท�างาน

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุครูให้ได้รบัการศกึษาต่อในแขนงวชิาต่างๆ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร 
การจัดการศึกษาและด้านจิตวิทยาการดูแลเด็ก เด็กพิเศษ เด็กที่ได้รับผลกระทบ และเด็กที่มีเชื้อ 
HIV ให้เป็นคนด ีเก่ง มคีวามสขุ สามารถเข้าเรยีนและอยูก่บัผู้อืน่ได้อย่างปกตสิขุ น�าไปสู่การพฒันา
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการกับ
ภาครัฐและเอกชน

• จดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสมัพันธ์แก่คณะครเูพ่ีอเสริมสร้างและสนบัสนนุให้ครูมสีขุภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ และมีความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน

• จัดทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารด้าน ICT สามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้ในการสอนและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของตนเองในการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพ

• อุทิศตนด้วยการสละเวลาว่างในวันหยุด เพื่อดูแลเด็กพิเศษ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส ์
ทั้ งที่มี เชื้อและไม ่มี เชื้อ HIV และสอนพิเศษนักเรียนที่ มีพื้นฐานความรู ้ค ่อนข ้างอ ่อน 
ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

• สนับสนุนให้คณะครูออกไปสัมผัสชีวิตและเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจคนชรา ผู้ติดเชื้อ คนยากจน ฯลฯ 
ทัง้ชมุชนใกล้เคยีงและชมุชนอืน่ทีม่โีอกาส เป็นการแบ่งปันความรกัความเอือ้อาทรให้แก่บคุคลอืน่ 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)215



• ร่วมกันจัดวิทยุชุมชนรายการ “นานาสาระซะป๊ะเรื่องราวจากโรงเรียนเจ้าฟ้าฯ-บ้านมิตราทร”  
เพื่อให้ข้อมูลความรู้กับผู้ฟังในเรื่องการป้องกันการติดเช้ือรายใหม่และการอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อ HIV  
ในชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระดับปฐมวัย ให้ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
กลุม่ชาตพินัธุแ์ละการด�าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และอืน่ๆ เป็นการแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

สถานศึกษาแห่งนี้ได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมไทยอย่างเงียบๆ มานาน สามารถท�าให้เด็ก 
ที่ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากครอบครัวท่ีมีปัญหายาเสพติด ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ หรือยากจน  
ผู้บริหารโรงเรียนก็สามารถสร้างพื้นท่ีให้เด็กอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ มีความสงบ 
ทางจติใจ ท�าให้เดก็ๆ รูจั้กการแบ่งปัน เหน็อกเหน็ใจกนัในกลุ่ม และมรีะบบท่ีสร้างภมูคิุม้กนัให้เยาวชน
เหล่านี้ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่แข็งแกร่งในอนาคต 

การบ่มเพาะคนดีให้แก่สังคม นับเป็นคุโณปการท่ีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สถานศึกษาในดินแดน 
ที่ห่างไกล ได้มอบให้แก่สังคมไทย ตลอดระยะเวลาด�าเนินงานกว่า 20 ปี
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เสมือนความเอื้ออาทรจากหัตถ์พระเจ้าของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์   
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

จดุเด่นของผลงานคอืคณะผูบ้รหิารโรงเรียน โดยเฉพาะเซอร์โรซาสนุนัทา ตัง้ธรรมากร อธกิารณิขีองโรงเรียน 
ท่ีมีค�าพูดหนึ่งว่า “ฉันผ่อนปรนตัวฉัน เพ่ือให้เด็กมีที่ยืน” เป็นค�าพูดที่สะท้อนถึงความอดทน การเสียสละ 
เพราะเด็กๆ เกือบ 500 คนมาจากชาติพันธุ์ต่างๆ 13 ชนเผ่า อธิการิณีเป็นนักจัดการที่เข้าใจสถานการณ ์
ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วน�ามาผสมกันกับความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ทั้งเรื่องการด�ารง
ชีวิตแบบเกษตรปลอดภัย เร่ืองวัฒนธรรมก็ท�าให้เด็กๆ เคารพเชื่อม่ันในวัฒนธรรมของตนเอง มีทางเลือก 
ให้เด็กในการนับถือศาสนา 

และเนื่องจากอธิการิณีเป็นคนมีวินัย นักเรียนจึงได้รับการอบรมให้มีวินัย โรงเรียนสะอาด มีการ 
จดัประชมุทีเ่ป็นเวทรีะหว่างเดก็ๆ กบัคณะเซอร์และมาเธอร์ผูส้อน ท�าให้มโีอกาสเปิดใจเพือ่ปรับเข้ามาหากนั 
กจิกรรมนีส่้งเสรมิให้เดก็มคีวามกล้าแสดงออก มคีวามเป็นผูน้�าโดยไม่ต้องคดิว่าตวัเขาเองมาจากไหน อย่างไร 
มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างดีมาก

โรงเรยีนแห่งนีน้บัว่าเป็นต้นแบบของโรงเรียนกินนอนทีใ่ช้วชิาการเกษตรเป็นเคร่ืองมอืในการเรยีนการสอน เพราะ 
เด็กๆ มาจากฐานกสิกรรมอยู่แล้ว และบ่มเพาะให้เกิดการเรียนรู้แบบพี่ช่วยน้อง กิจกรรมที่ท�าก็สามารถ 
ใช้ได้จรงิในชีวิตประจ�าวนั ทัง้การปลกูผกั เยบ็ผ้า นอกจากนัน้ยงัมปีระโยชน์ในระยะยาว เป็นการสร้างภมูคิุม้กนั 
ให้เด็กน�าไปใช้ในอนาคต เมื่อกลับไปอยู่บ้าน

แต่สิง่ทีเ่ป็นความน่าประทบัใจของผลงานนีค้อื การเริม่ต้นด้วยภารกจิความรกั ความเป็นห่วง ความเอือ้อาทร 
เป็นสิง่ทีค่ณะผู้บริหารและครใูช้เป็นหลกัซ่ึงมาจากศรทัธาในศาสนา บคุลากรในโรงเรียนถือเป็นเชือ้ไฟท่ีดเีลศิ 
ถ้าไม่มีบุคลากรลักษณะนี้ กระบวนการเหล่านี้ก็จะเกิดแบบกระท่อนกระแท่น

โจทย์ทีท้่าทายคอื เมือ่เดก็ๆ ออกจากทีน่ีไ่ปแล้ว เหมอืนนกน้อยทีต้่องบนิออกจากกรง เขาจะใช้ประสบการณ์
ท�ามาหากินได้หรือไม่ ทางโรงเรียนคงจะให้ความช่วยเหลือเด็กๆ อีกสักช่วงเวลาหนึ่ง เพราะแม้เด็กๆ จะมี
ความตั้งใจ แต่ล�าพังตัวเองอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่หมด โรงเรียนมีเจตนารมณ์แรงกล้าว่าจะส่งเด็กๆ กลับสู่
สงัคมในสภาพทีพ่ึง่ตนเองได้จรงิ แต่ในโลกความเป็นจรงิ อาจจะต้องมหีน่วยงานอืน่ๆ มาช่วยรองรบังานต่อไป



โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์  
167 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 053 388 440
อีเมล์ : ubr_spc @ yahoo.com 
www.ubrp.ac.th

ประสานงาน : นายเดชพล ตรีเพ็ชร  
(ครูวิชาการเกษตร)
โทร. 086 1151 883
อีเมล์ : mr.detpol@gmail.com

จ�านวนนักเรียน : 479 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : 
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พื้นที่ 95 ไร่

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2537-ปัจจุบัน (รวม 21 ปี)

การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• พัฒนานักเรียน 

- เพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
อย่างดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

- น�าความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มาเป็นหลักสูตร
การสอน ผสมผสานกับเรื่องวัฒนธรรม

- สร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันและแบ่งบทบาท
หน้าที่เพื่อฝึกการเป็นผู ้น�า ใช้ระบบพี่ช่วย
น้อง เพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้รู้จักการแบ่งปัน 
มีจิตใจเอื้ออาทร เป็นการลดช่องว่างระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ 
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• พัฒนาครู เพื่อพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการด�าเนินงานของโรงเรียน
- ส่งเสรมิและสนับสนุน เพิม่ทกัษะทางวชิาการให้ครเูข้าร่วมประชมุ สมัมนา อบรมเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
- อบรมฟื้นฟูจิตใจ โดยการฝึกสมาธิและรับการอบรมฝ่ายจิต เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างาน
- สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ทั้งด้าน 

การจัดการศึกษาและด้านจิตวิทยาการดูแลเด็ก
- จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แก่คณะครู
- จัดทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสาร
- สนบัสนนุให้ครอูทุศิตนด้วยการสละเวลาว่างในวนัหยดุเพือ่ดแูลเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากกรณต่ีางๆ 

ในวันเสาร์-อาทิตย์
- สนบัสนนุให้คณะครอูอกไปสมัผสัชวิีตและเยีย่มเยยีนให้ก�าลงัใจคนชรา ผูติ้ดเชือ้ คนยากจน ในชมุชน

ใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ ที่มีโอกาส
- ร่วมกนัจดัวิทยชุมุชนรายการ “นานาสาระซะป๊ะเรือ่งราวจากโรงเรยีนเจ้าฟ้าฯ-บ้านมติราทร” เพือ่ให้

ข้อมลูความรูก้บัผูฟั้งในเรือ่งการป้องกนัการตดิเชือ้รายใหม่และการอยูร่่วมกบัผูม้เีชือ้ HIV ในชมุชน

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• นักเรียนได้เรียนรู้งานเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะเพื่อน�ากลับใช้ในครอบครัว
• นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ความมีวินัย และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างโอบอ้อมอารี
• โรงเรียนมีอาหารสะอาดเพื่อประกอบอาหารให้แก่นักเรียน ช่วยลดรายจ่าย
• เด็กๆ มีพื้นที่ยืนในสังคม มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชนเผ่าของตน

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน
• รัฐสนับสนุนทุนอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล 1-3 และระดับประถม 1-6 (นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1-3 จ�านวน 252 คน ไม่ได้รับการสนับสนุน โรงเรียนต้องหางบประมาณเอง)
• รัฐสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนอนุบาล 1-3 และ ประถม 1-6 วันละ 1 กล่อง/คน
• รัฐสนับสนุนเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนค่าใช่จ่ายในการพัฒนาการศึกษา และ 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ทางโรงเรียนต้องจัดท�าโครงการและขอการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ
• มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณส�าหรับเป็นค่าอุปโภค บริโภค 

และสาธารณูปโภค และทางโรงเรียนต้องประหยัดในทุกๆ ด้าน
• อบต.เชียงดาว สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีละ 20,000-60,000 บาท 
• ได้รับการบริจาคอาหารแห้งจากผู้มีน�้าใจ
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กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) 

ซูเปอร์ฮีโร่วัยละอ่อน
อ�าเภอเชียงของเป็นพื้นท่ีส�าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเมืองที่มีผู้คนหลั่งไหลผ่านเข้าออก
จ�านวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ส�าคัญยังเป็นพื้นที่ “สี่เหลี่ยม
เศรษฐกจิ” ระหว่างไทย เมยีนมาร์ สปป.ลาว และจนี รวมถงึเป็นจดุท่ีสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โขง 
แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ตามแนวเศรษฐกจิเหนอื-ใต้ เชือ่มเส้นทางเชยีงราย-คุนหมงิ 
ผ่าน สปป.ลาว เชยีงของจงึเผชญิหน้ากบัความเปลีย่นแปลงในทุกๆ ด้านอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
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โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนเล็กๆ ท่ีอยู่ติดชายแดนบริเวณแม่น�้าโขง ซึ่งอยู่ในวังวน 
ความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มีที่ยึดเหนี่ยว ประกอบกับการคิดริเริ่มของเด็กๆ เอง  
จงึเกิดการตัง้กลุม่เยาวชนเชยีงของเรนเจอร์ (CK ranger) โดยมพีฒันาการมาตลอด 5 ปีของการท�างาน 
จ�านวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 เด่นเรื่องการจัดการขยะ รุ่นที่ 2 พัฒนาจัดท�าฐานเรียนรู้ในโรงเรียน รุ่นที่ 3 
ออกไปขยายผลแก่เครือข่าย เป็นวิทยากรบรรยาย จัดค่ายเรื่องการจัดการขยะ และ รุ่นที่ 4 ท�าเรื่อง 
การจัดการพลังงาน นับว่าเด็กแต่ละรุ่นมีนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกัน และรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว  
ก็ยังกลับมาร่วมท�ากิจกรรมกับรุ่นน้อง

เด็กแต่ละรุ่นมีความมั่นใจในตัวเอง และพัฒนาภาวะผู้น�ามากขึ้น จนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องการจัดการขยะให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอ�าเภอเชียงของ และโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้าน

พลงัความคดิของเดก็ๆ ไม่ได้อยูใ่นกรอบของโรงเรยีน แต่ขยายออกไปสูช่มุชน ให้การช่วยเหลอืสงัคม 
และช่วยจุดประกายความคิด แม้กระท่ังนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงของ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 
ของโรงเรยีนนี)้ ยงัได้แรงบนัดาลใจจากเดก็ๆ ในการจัดท�านโยบายเรื่องจัดการขยะของเทศบาล 

กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ นับป็นเบ้าหลอมอนาคตของอ�าเภอเชียงของ ในการสร้างรากฐาน 
ให้เดก็ๆ มทัีกษะในการจดัการด้านพลงังาน งานสาธารณสุข พลังจติอาสา และประสบการณ์การท�างาน 
แบบทีม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า 
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ปี 2553 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 5 คน มองเห็น
ปัญหาขยะในโรงเรยีน เกดิความคิดเรือ่งการคดัแยกขยะพลาสตกิ 
จึงรวมกลุ่มกันใช้ชื่อว่า พลาสติกเรนเจอร์ (plastic ranger)  
หาวิธีกระตุ ้นความสนใจของนักเรียนในโรงเรียนในการแยก 
ขยะพลาสติกเพื่อน�าไปรีไซเคิล โดยใช้ไอเดียสะสมแสตมป ์
แลกรางวัลแบบร้านสะดวกซื้อมาดัดแปลง เป็นกิจกรรมเชิญชวน
ให้น�าขยะมาแลกแสตมป์เพื่อสะสมรับของรางวัล เช่น แก้วน�้า 
ลายลิขสิทธิ์ (โดเรม่อน ฯลฯ)

ขยะท่ีน�ามาแลก สมาชิกกลุ่มรวบรวมไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า 
ได้เงินมาจ�านวนหนึ่ง ช่วงนั้นทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบุญเรือง อ.เชียงของ ว่ามีผู้ป่วย 

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม
การคัดแยกขยะ 
ของกลุ่มเชียงของเรนเจอร์
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ทีส่งูอายแุละพกิารสองรายทีไ่ม่มญีาตดิแูลและ
ต้องการความช่วยเหลือ จึงน�ารายได้จากการ
ขายขยะไปซ้ือของเพื่อเยี่ยมไข้ เป็นครั้งแรก 
ที่เด็กๆ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้ ขาดคนดูแล เม่ือกลับมาถ่ายทอด 
ให้เพื่อนๆ และน้องๆ ที่โรงเรียนฟัง ก็มีผู้สนใจ 
มากขึ้น และครูก็สนับสนุนให้ท�ากิจกรรม 
ที่น�าไปสู่การบ�าเพ็ญประโยชน์นี้อย่างต่อเนื่อง 

ความตั้งใจที่มีรวมกันได้ท�าให้กลุ่มขยายกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) คนหลักๆ ที่ท�างาน
เป็นแกนน�ากลุ่ม 25 คน ส่วนสมาชิกประกอบด้วยนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จับกิจกรรม 
ที่หลากหลายขึ้น เช่น พลาสติกช่วยโลกร้อน กระดาษช่วยโลกร้อน และขยายกิจกรรมค่ายเชียงของ
เรนเจอร์ไปยังโรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่งในอ�าเภอเชียงของ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะ 
และปลูกฝังจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา

นอกจากแกนน�า 25 คนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แล้ว สมาชิกกลุ่มยังประกอบด้วยนักเรียน
ในโรงเรียน และเยาวชนในอ�าเภอเชียงของ ที่สานกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

ขบวนการเรนเจอร์
คนรุ่นใหม่ต้องการแรงบันดาลใจ การตั้งชื่อกลุ่มว่า เรนเจอร์ นั้นมีที่มาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์ 
ญี่ปุ ่นที่โด่งดังยุคปี 2536 ช่ือว่า “ขบวนการห้าดาว ไดเรนเจอร์” ภาพยนตร์แนว โทคุซะทสึ  
หรือประเภทขบวนการนักสู้เพื่อกอบกู้โลก ไดเรนเจอร์เป็นคนรุ่นใหม่สารพัดอาชีพ รวมท้ังนักเรียน 
ทีม่พีลงัพเิศษจ�านวน 5 คน พวกเขาได้รบัการคัดเลอืกจากอาจารย์คาคุ ผู้สืบทอดแห่งอาณาจกัรไดโบราณ  
ให้มาช่วยปราบความชั่วร้ายของอาณาจักรโกม่า เพื่อกอบกู้อาณาจักรไดที่ถูกท�าลายจากโกม่า  
ไดเรนเจอร์ทั้ง 5 สามารถแปลงกายได้ ต่อสู้เดี่ยวก็เก่ง และจะแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรวมพลังกัน 

กิจกรรมแบ่งปันน�้าใจสู่ผู้ป่วยที่ไม่มีญาติดูแล
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อาจเป็นเพราะการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มนี้เริ่มจากเด็กๆ ช่างคิด 5 คน ชื่อเรนเจอร์ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์
ความดจีงึมคีวามหมายในเชงิแรงบนัดาลใจทีน่�ามาเป็นชือ่กลุม่เยาวชนเชยีงของเรนเจอร์ (CK ranger) 
นี่เอง 

หลังจากน�าเรื่องราวการไปเยี่ยมไข้ผู ้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่มีญาติคอยดูแลช่วยเหลือ โรงเรียน 
ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มในการขยายกิจกรรมออกไปสู่ชุมชน โดยเรียงล�าดับตามปีดังนี้

ปี 2554 
ตั้งส�านักงานเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) ในบริเวณโรงเรียน เป็นอาคารช้ันเดียวห้องเดียว เพ่ือ
เก็บขยะและเป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรม โรงเรียนสนับสนุนให้ขยายกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมเรนเจอร์หลัก ดังนี้

ส�านักงานเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน

• พลาสติกช่วยโลกร้อน (plastic ranger) ขยะพลาสติกแลกแสตมป์วิเศษ แลกของรางวัล  
น�าพลาสติกมารีไซเคิลโดยประดิษฐ์เป็นสิ่งของ

• กระดาษช่วยโลกร้อน (paper ranger) น�ากระดาษหน้าเดียวไปท�าสมดุท�ามอื และงานศลิปะ
• ใบไม้ช่วยโลกร้อน (fertilizer ranger) ท�าปุ๋ยจากใบไม้
• ต้นไม้ช่วยโลกร้อน (tree ranger) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน
• คณุครูช่วยโลกร้อน (teacher ranger) การแลกถงุผ้ากบักระดาษของคณุคร ูเพือ่น�ากระดาษ

มาใช้ซ�้า
• นักเรียนช่วยลดโลกร้อน (student ranger) รณรงค์ให้นักเรียนห่อข้าวด้วยภาชนะแทน 

ถุงพลาสติก และการดื่มน�้าจากแก้วที่ไม่ใช่แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
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ปี 2555 
• จัดค่ายเชียงของเรนเจอร์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม การแยกขยะ โดยการ 

ไปศึกษาดูงานบ่อขยะอ�าเภอเชียงของ เพื่อเรียนรู้จากสภาพปัญหาจริง และสร้างความเข้าใจ 
เรือ่งปัญหาสิง่แวดล้อมให้แก่นกัเรยีนแกนน�ากลุม่เชยีงของเรนเจอร์ และนกัเรยีนอาสาสุขาภิบาลห้อง  
ผู้พิทักษ์พลังงานห้อง เยาวชนโรงเรียนเครือข่ายในอ�าเภอเชียงของ

• ไปทัศนศึกษาประเทศญ่ีปุ่น โดยการสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แกนน�ากลุ่มไปดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 
และน�าความรู้มาปรับใช้ในโรงเรียน เป็นการต่อยอดกิจกรรม เพราะเดิมกลุ่มใช้ส่ิงของเป็นการ
แลกเปลี่ยนเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนน�าขยะมาคัดแยก วิธีนี้จะท�าให้เกิดพฤติกรรมท�าไปเพื่อแลก
รางวัลเพียงครั้งคราว ไม่ใช่การปลูกฝังลักษณะนิสัยถาวร การไปดูงานได้ข้อคิดเรื่องการสร้างวินัย
ภายในตน จึงเกิดการปรับปรุงการคัดแยกขยะจากห้องเรียนด้วยการติดตั้งตะกร้าส้มจีนจ�านวน 
2 ใบทุกชั้นเรียน เพื่อแยกกระดาษและขวดพลาสติก จากนั้นรวบรวมไปไว้ท่ีส�านักงานเชียงของ
เรนเจอร์ เพื่อจ�าหน่ายให้แม่ค้ารับซื้อของเก่า

 ปี 2555-ปัจจบุนั น�าเงนิทีไ่ด้จากการขายขยะไปซือ้ของเยีย่มผูป่้วยในโรงพยาบาล ในวนัแม่และวนัพ่อ 
เพื่อต่อยอดแนวคิดของรุ่นพี่ เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการเป็นผู้ให้

• กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักใบไม้บ�ารุงดินและผักสวนครัว ใช้กิ่งไม้เพื่อ 
เพิ่มแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก
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กิจกรรมเพื่อการบ�าบัดน�้าเสียกิจกรรมคอนโดไส้เดือนเพื่อย่อยสลายขยะ

ปี 2556
• สร้างคอนโดไส้เดือน เพื่อย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือน 
• กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง 
• น�าเสนอเพื่อการขยายผลโครงการเรนเจอร์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอเชียงของ 

และการประชุมผู้น�าท้องถ่ินในอ�าเภอเชียงของ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้การค่าว 
(เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ)

• แสดงละครลดโลกร้อน จดัแสดงและขยายผลในโรงเรยีนประถมศกึษาเครอืข่าย และโรงเรยีนมธัยม
บ้านขอนแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

• ท�าหนังสั้นเรื่อง “ดอนถั่วงอก” เข้าประกวดในโครงการสื่อศิลป์ดิน น�้า ป่า ปี 2 ตอน “แม่น�้าโขง 
: สายน�้าแห่งชีวิต” สนับสนุนโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เน้ือหาสะท้อนวิถีชีวิตคนที่อาศัย 
บริเวณลุ่มแม่น�้าโขงท่ีอ�าเภอเชียงของ ผลงานนี้ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภท  
“หนังสารคดีสั้น” (ผลิตโดยแกนน�าเชียงของเรนเจอร์ 4 คน) 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ปี 2557 
• เสนอให้เปลี่ยนถังแยกขยะในห้องเรียนให้มีความสวยงาม 

เพือ่ประสิทธภิาพในการแยกขยะ โดยตดิตัง้ถังแยกขยะรีไซเคลิ
จ�านวน 3 ถัง ได้แก่ ถังกระดาษ ขวดพลาสติก และกล่องนม
ที่พับก่อนทิ้ง 

• ตั้ง “อาสาสุขาภิบาลห้อง” ห้องเรียนละ 2 คน รับผิดชอบ 
ถังแยกขยะในห้องเรียนและให้ความรู้เรื่องการแยกขยะแก่
เพื่อนร่วมห้องเรียน

• ตั้งนักเรียนประจ�าอาคารเรียนละ 2 คน ท�าหน้าที่ “ผู้พิทักษ์
พลังงานห้อง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ให้กับเพื่อนในห้องเรียน ท�าหน้าที่ดูแลปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในห้องเรียน จากที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมท�าให้เกิดตระหนัก 
และน�าไปปฏิบัติทั้ งที่บ ้านและโรงเรียน มีการติดตาม
และรายงานผลค่าไฟฟ้าทุกเดือน ผลที่ได ้คือสามารถลด
ค่าไฟฟ้าท้ังในโรงเรียนและในครัวเรือนได้จริง (มีข้อมูลตัวเลข
อยู่ที่โรงเรียน) 

• นอกจากนี้ยังขยายแนวคิดกิจกรรม เร่ืองการคัดแยกขยะใน
หน่วยงานราชการ และห้างสรรพสินค้า โดยน�าถังขยะไปให้ 
เพื่อเป็นตัวอย่าง การเดินรณรงค์ในชุมชน เป็นวิทยากรขยาย 
ความรู้การจัดการขยะ เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ที่พร้อมส�าหรับ
การขยายผลโครงการแก่โรงเรียนเครือข่าย 5 แห่ง และชุมชน
ในท้องถิ่น ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ โรงเรียนกินนอน
สามัญชนเผ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

• โครงการหลังคาเขียว เป็นการน�ากล่องนมไปรีไซเคิลเป็น 
แผ่นหลังคา นักเรียนจะแยกและพับกล่องนมจากห้องเรียน 
น�ามาไว้ท่ีส�านกังาน จากนัน้กจ็ะล้าง ตากให้แห้ง น�าส่งห้างบิก๊ซี  
สาขาเชียงราย เพื่อส่งไปโครงการหลังคาเขียว

กิจกรรมร่วมกันดูแลความสะอาด 
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

กล่องนมที่แยกและพับ  
เพื่อน�าไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
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ฐานการเรียนรู้
ฐานสหวิทยา สร้างความรู้การจัดการขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ลักษณะกิจกรรม
• แจกคูม่อืให้ความรูส้ิง่แวดล้อมส�าหรบัครทูีป่รกึษา
• ทดสอบความรู้นักเรียนในวันปฐมนิเทศนักเรียน

ใหม่ทุกปี
• ประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสาย บอร์ด ป้าย

นิทรรศการ แผ่นพับ
• บูรณาการในแผนการสอน
• เพลงลดโลกร้อน ละครลดโลกร้อน
• กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น กีฬาสี วันลอยกระทง 

วันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
• บุคลากรน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง
• นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท�าให้เกิด

จิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนพัฒนาฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จ�านวน 5 ฐานการเรียนรู้ คือ

1
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ฐานการเรียนรู้
ฝ่าด่าน 18 อรหันต์ (บ�าบัดน�้าเสียจากโรงอาหาร)

วัตถุประสงค์
เพื่อบ�าบัดน�้าเสียจากโรงอาหาร

ลักษณะกิจกรรม
คณะครูและแกนน�ากลุ่มเยาวชนได้ประชุมแม่ค้า 
ที่จ�าหน่ายอาหารขอความร่วมมือในการคัดแยก 
เศษอาหารและไขมนั ตดิตัง้ถงัดกัไขมนัจากโรงอาหาร 
และบ่อดักไขมันก่อนน�าน�้าไปยังบ่อพัก ระหว่าง 
ทางน�้าไหลจะมีกระบวนการตามด่านต่างๆ เพื่อ 
ดักไขมันก่อนน�าส่งบ่อพัก

ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถจัดการขยะจากโรงอาหารได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ น�าไขมันไปท�าเทียนไข กากอาหารใน
บ่อดักตะกอนน�าไปท�าปุ๋ย และน�้าทิ้งจากโรงอาหาร
ไหลลงในบ่อบ�าบัดเติม EM ใช้เครื่องสูบน�้าพลังงาน
กล (รณรงค์ให้นักเรียนที่เดินผ่านไปมาปั่นจักรยาน
สูบน�้า) สูบพ่นเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนแก่น�้า  
ใช้ต้นธูปฤๅษีในการดูดสารละลายที่เจือปนอยู่ใน 
น�้าทิ้ง สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้

2
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ฐานการเรียนรู้
(3) เย้ยหยัน วัฏจักร (จัดการขยะอินทรีย์)
(4) สวามิภักดิ์โลกา (จัดการขยะในห้องเรียน) 

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษจากห้องเรียน

ลักษณะกิจกรรม
• นักเรียนทุกระดับชั้นแยกขยะในห้องเรียน
• อาสาสุขาภิบาลน�าส่งขยะที่ส�านักงาน
• ท�าการจ�าหน่าย นักเรียนแกนน�าท�าบัญชีน�าเงินรายได้ ซื้อของเยี่ยม

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในวันแม่และวันพ่อ

ประโยชน์ที่ได้รับ
• ปริมาณขยะทั่วไปลดลง 
• โรงเรียนสะอาดมากขึ้น โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะที่ดี
• นักเรียนใช้กระดาษในการท�างานศิลปะ และสมุดท�ามือ
• ปลูกฝังให้นักเรียนใช้สิ่งของให้คุ้มค่า

3
4
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ฐานการเรียนรู้
บรูณาศาสตร์ศลิป์ (โรงเรยีนสีเขียว โรงเรยีนคาร์บอนต�า่)

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในชุมชน

ลักษณะกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกไม้ยืนต้น โดยท�างานร่วมกับ
ชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนมีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ เช่น พื้นที่ป่าชุ่มน�้าบ้าน
ตองม่วงชุม เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมลุ่มแม่น�้าโขง ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ่าง เป็นต้น

5
ถ้ามีฮีโร ่เก่งและใจดีมาช่วยกู ้สถานการณ์ร้ายๆ โลก 
ก็คงไม่น่าห่วง แต่ฮีโร่แปลงร่างได้อย่างในหนังก็อยู่แค่ 
ในจินตนาการ โลกในวันนี้ต้องการนักพัฒนารุ ่นใหม่ๆ  
ท่ีมีท้ังความคิดสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และมีจิตอาสา  
พลังของชาวเรนเจอร์ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ไม่ได้ 
ตดิกรอบแค่ในโรงเรยีน แต่สามารถขยายผลออกไปสูชุ่มชน 
ภายนอก ท�าให้สังคมในท้องถิ่นยอมรับ และเป็นเช้ือไฟ
จุดประกายความคิดในการท�างานให้กับหน่วยงานรัฐ 
และท้องถิ่นได้ 

อาณาจักรเชียงของต้องอยู่รอดแน่...สู้เค้านะ เรนเจอร์!



ความคิดที่ลุกโชนของกลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์  
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

เป็นการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนท่ีเริ่มจากการจัดการขยะภายในโรงเรียน จากนั้นจึงขยาย
ออกไปสูช่มุชน แต่ละรุน่มพีฒันาการและมนีวตักรรมไม่ซ�า้กนัเลย จนมาถงึรุน่ที ่4 สามารถ
ขยายงานทั้งหมดออกสู่ชุมชน ไปสู่โรงเรียนข้างเคียง จนถึงประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาการ
เหล่านี้ท�าให้เด็กๆ ท�างานแบบมีระบบ มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เด็กแต่ละรุ่น 
มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น และมีภาวะผู้น�ามากขึ้น แม้แต่นายกเทศมนตรีเทศบาล 
ต�าบลเวียง ก็ยังกล่าวว่าได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มเยาวชนนี้ในการพัฒนานโยบายการ 
ก�าจัดขยะแยกขยะของทางเทศบาล 

กิจกรรมที่เด็กๆ ท�าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับคะแนนในวิชา
ต่างๆ เด็กๆ ท�ากันเอง ทั้งเรื่องขยะ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เรื่องน�้าเสีย และประหยัดพลังงาน 
ซึง่เป็นกจิกรรมหลกัของกลุม่ฯ อกีส่วนหนึง่คอืกจิกรรมทีม่คีะแนนรายวชิามาเกีย่วข้อง เช่น 
เรื่องหนอน เกี่ยวกับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแปลงเกษตรเป็นวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างไรก็ตาม กลับกลายเป็นว่ากิจกรรมที่ไม่มีคะแนนเลย เป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เห็น 
เป็นรูปธรรม เช่น ท�าให้ค่าไฟลดลง ท�าให้โรงเรียนสะอาดขึ้น มีเงินจากการขายขยะ 
น�าไปช่วยเหลือผู้ไร้โอกาส กิจกรรมเหล่าน้ีท�าให้เด็กๆ หัวใจฟูพองขึ้น เป็นแรงกระตุ้น 
ให้พวกเขาท�างานอย่างต่อเนื่อง



กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ประสานงาน : ครูอัญชรี ไชยสถิตวานิช (ครูที่ปรึกษา)
โทร. 089 756 4806
อีเมล์ : boyget11@gmail.com

สมาชิกกลุ่ม : มีแกนน�า 25 คน สมาชิกเป็นนักเรียน
ในโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และเยาวชนในอ�าเภอ
เชียงของ สานต่อกิจกรรมกันมาเป็นรุ่นที่ 4 

พื้นที่ด�าเนินงาน : 
•  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ต.เวียง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย
• โรงเรียนประถมศึกษาเครือข่าย 
• พื้นที่ชุมชนในตัวอ�าเภอเชียงของ
•  แม่น�้าโขงบริเวณ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2553-ปัจจุบัน (รวม 5 ปี)
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การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริม

ให้นักเรียนเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นและน�ากล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ ท�าแปลงผักสวนครัว ส�ารวจ 
แหล่งน�้าในชุมชนและใช้จุลินทรีย์บ�าบัดน�้าเสีย

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• เยาวชนแกนน�าและสมาชิกได้มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเผยแพร่

ความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น
• นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหา 

สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
• โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้รับการยอมรับในเรื่องของงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

และสถานศึกษาต่างๆ
• มีเครือข่ายเยาวชนเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในอ�าเภอเชียงของ

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน :
• เทศบาลต�าบลเวียง อ�าเภอเชียงของ (โครงการค่ายเชียงของเรนเจอร์) สนับสนุนงบประมาณ
• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ (โครงการเชียงของเรนเจอร์) สนับสนุนบุคลากรให้ความรู้  

เรื่องการบ�าบัดน�้าเสีย และคุณภาพของเบาะรองนั่งจากขวดพลาสติก 
• สสส. และมูลนิธิธรรมดี (โครงการทูตความดี : เชียงของเรนเจอร์ ) สนับสนุนงบประมาณ
• เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง- ล้านนา สนับสนุนบุคลากรให้ความรู้ 

เรื่องแม่น�้าโขง สนับสนุนกิจกรรมและพื้นที่ปลูกต้นไม้ริมแม่น�้าโขง
• โครงการหลังคาเขียวบิ๊กซี สาขาเชียงราย สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะจากกล่องนม 
• ส�านกังานพลงังานจงัหวดัเชยีงราย สนบัสนนุบคุลากรให้ความรูเ้รือ่งพลงังานไฟฟ้า ค่ายเชยีงของเรนเจอร์ 
• กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม สนบัสนนุงบประมาณ (เงนิรางวลั) ในการท�าโครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่า) สนับสนุน

บคุลากรให้ความรูเ้รือ่งพลงังานไฟฟ้า โครงการโรงเรยีนสีเขยีว และสนบัสนนุงบประมาณในการจดัค่าย 
energy ranger

• ศนูย์การเรยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ต.เวยีง (นายบญุรตัน์ แสงเพชร หมอดนิอาสา 
ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชียงราย กรมพัฒนาที่ดิน (โครงการเชียงของเรนเจอร์) สนับสนุนบุคลากร
ให้ความรู้เรื่องการท�าปุ๋ยใบไม้ (กิจกรรม fertilizer ranger)
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จากจุดเริ่มต้นที่ครูคณิตศาสตร์เป็นตัวช่วย 
จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ออก 
ลุยส�ารวจผืนป่า 30 ไร่ท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อ
เรียนรู ้สภาพป่าดิบเขา น�ามาสู ่การตั้งกลุ ่ม
เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนหนนุเสรมิเต็มที ่ท�าให้กจิกรรม 
เล็กๆ ในโรงเรียน กลายเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ 
ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนส่งพลังถึงชุมชน

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
ด้วยแหล่งวิจัยกลางแจ้ง
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กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการ 
สร้างโจทย์ในรูปโครงงาน เปิดโอกาสให้เด็กๆ 
ค้นคว้าและทดลองจนมีความรู้ในระดับลงลึก  
กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากทักษะด้าน 
เกษตรอินทรีย์ เด็กๆ ยังสร้างอัตลักษณ์ท่ี 
ไม่เหมือนใคร คอืความรูใ้นการเพาะขยายพนัธุ์
เฟิร์นและกล้วยไม้ ซึ่งได้ประโยชน์สองทาง  
ทัง้เพือ่น�ากล้าไม้คนืป่าในกจิกรรมอนรุกัษ์ และ 
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มจนสามารถยึด
เป็นอาชีพได้ อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ด้าน 
การตลาดที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้จริง 
การสร้างตลาดเฟิร์นและกล้วยไม้ ยังเท่ากับ 
ช่วยลดการลกัลอบน�าพนัธุไ์ม้เหล่านีอ้อกจากป่า 
เพื่อขายไปโดยปริยาย

แม้จะสอนในระดบัมธัยมศึกษา แต่ด้วยวสัิยทศัน์ 
ที่มุ ่งเน ้นเรื่องการพัฒนาคนของผู ้บริหาร 
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจึงมีศักยภาพใน
ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเป็นแหล่งทดลอง 
แหล่งวิจัย และแหล่งสร้างคนรุ่นใหม่ เชื้อไฟ
จากการบ่มเพาะทีน่ีเ่ป็นพลงัให้เดก็ๆ ทีอ่อกไป 
เรียนต่อข้างนอก หวนคืนกลับบ้านเกิดเพื่อ
พัฒนาครอบครัวและสังคมด้วยวิถีเกษตร 
ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในต�าบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 88 ไร่เศษ  
ใกล้กับเนินเขาเตี้ยๆ ที่ชาวบ้านต�าบลห้วยแร้งเรียกว่า “เขาน้อย” เปิดท�าการเรียนการสอนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีนักเรียนจ�านวน 177 คน 
ครู 16 คน และบุคลากร 6 คน 

ภายในบริเวณโรงเรียนแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ (1) พื้นที่กลุ่มอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 
อาคารเรียน อาคารโรงฝึกงาน อาคารจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน โรงอาหาร อาคารกีฬาในร่ม 
อาคารดนตรีไทย บ้านพกัคร ูห้องน�า้นกัเรยีน โรงเรอืนกล้วยไม้ แปลงผกัปลอดสารพษิ และหอประปา  
(2) พื้นที่การเกษตร ประกอบด้วยสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนพืชผักพื้นบ้าน สวนสมุนไพร สระน�้า 
(3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าเขาน้อย และพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณด้านล่างของโรงเรียน



โรงเรียนได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มาบรูณาการกบัการจดักจิกรรมการเรียนการสอนและ
บรหิารจดัการเพือ่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่  
สร้างทกัษะให้เชือ่มโยงกับการประกอบอาชพี สร้างเสรมิ 
เศรษฐกจิชุมชน อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ 
โดยมีการปลูกป่าเพ่ิมเติมจนเต็มพ้ืนที่ มีการอนุรักษ์
และขยายพันธุก์ล้วยไม้พ้ืนเมอืง รวมทัง้ขยายพนัธุเ์ฟิร์น
และพันธุ์ไม้ท้องถิ่นต่างๆ กลับคืนสู่ป่า 

ก่อนจะมาเป็นมืออาชีพ
พื้นที่ท�ากิจกรรมของโรงเรียนมี 2 แห่ง คือป่าเขาน้อย 
เป็นเนนิเขาอยูด้่านหลงัโรงเรยีน เนือ้ทีป่ระมาณ 30 ไร่ 
มีต้นไม้ใหญ่และมีพันธุ์ไม้มากกว่า 100 ชนิด ชาวบ้าน
ใช้ประโยชน์จากการเกบ็สมนุไพร เป็นแหล่งพชือาหาร 
และเก็บเศษวัสดุธรรมชาติเพื่อน�ามาท�างานหัตถกรรม  
อีกแห่งหนึ่งเป็นพื้นที่ว่างตีนเขาเนื้อที่ 10 ไร่ นอกจาก
หย่อมป่าบนเขาน้อยนี้แล้ว รอบๆ โรงเรียนก็เป็นพื้นที่
ปลูกสวนยางพารา สวนผลไม้ และนากุ้ง แต่ก่อน
บรเิวณนีจ้ะมชีาวบ้านเข้าไปลกัลอบเกบ็กล้วยไม้ เฟิร์น 
และของป่าอื่นๆ ออกมาขาย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 
2548 โรงเรียนได้สนับสนุนให้เด็กๆ ตั้งชมรมกล้วยไม้ 
เฟิร ์น ท�ากิจกรรมเพาะกล้วยไม้ เฟิร ์น กฤษณา 
(กฤษณาเป็นต้นไม้ประจ�าโรงเรียน) และคืนกล้วยไม้ 
เฟิร์น กฤษณา เข้าสู่ป่า และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
สาระวชิาไปในตวั จงึได้มอบหมายให้เดก็ๆ ท�าโครงงาน 

แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าบกเนินเขาน้อย
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โดยออกส�ารวจสถานที่ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ โดย
เริม่ต้นจากจดุเลก็ๆ ด้วยการขอพนัธุก์ล้วยไม้ และเฟิร์นจากชมุชน
มาเพาะพนัธ์ุเพือ่จ�าหน่าย เพือ่ช่วยลดปัญหาการลกัลอบเกบ็ในป่า 

การทดลองกลายเป็นการเรียนที่สนุกสนาน เด็กๆ สามารถ
ช่วยลดการรบกวนป่า และสร้างรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้ง
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเลิกบุกรุกป่าหลังโรงเรียน

ส่วนบริเวณพื้นที่ว่างตีนเขาซึ่งมีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นพื้นที่เหลือจาก 
การสร้างอาคารเรียนและสนามกีฬา พัฒนาเป็นแปลงสาธิตการ 
ปลูกผักอินทรีย์ งานเกษตรต่างๆ สวนยางพารา ต่อมาจึงได้
มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรในปี 2554 โดยได้รับการสนับสนุน 
ความรู้จากเกษตรอ�าเภอ ท่ียังมาให้ค�าแนะน�าเรื่องกล้วยไม้และ
เฟิร์นกับชมรมด้วย 

ในปี 2556 ชมรมกล้วยไม้ เฟิร์น เปลี่ยนชื่อเป็น “เด็กเก็บป่า” 
แต่ไม่นานนัก ก็เข้ารวมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มยุวเกษตร โดย 
ท�ากจิกรรมหลากหลาย เช่น ปลกูผกัอนิทรยี ์สบัปะรดสี ยางพารา 
เป็นต้น ภายหลังจึงปรับเป็นกลุ ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน 

สมาชิกกลุ่มเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 ปัจจุบันมีจ�านวน  
177 คน ประธานกลุ่ม คือนายอาณัติ สมสู่ มีผู้อ�านวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา

ขยายพันธุ์กล้วยไม้ และเฟิร์น กลับคืนสู่ผืนป่า
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ห้องทดลองกลางแจ้ง
กิจกรรมแทบทุกอย่างมีลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ และยังเน้นเร่ืองการสร้าง
ทักษะที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ และการสร้างจิตส�านึก ครูให้เด็กๆ เรียนรู้ 
จากโจทย์ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการท�าเกษตร การเพาะพันธุ์ต้นไม้ ไปจนถึงการค้า การรู้จักตลาด 
กลุ ่มเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้เด็กๆ เรียนได้จากทรัพยากรที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยไม่ลงทุนมาก  
แต่เดก็กลับรูส้กึสนกุ มคีวามท้าทาย เข้าใจการท�างานแบบกระบวนการ และมเีป้าหมายของงานชดัเจน

แต่ละกิจกรรมจะมีครูเป็นท่ีปรึกษา และมีศิษย์เก่ารุ่นพี่ รวมทั้งผู้รู้ในชุมชน หมุนเวียนเข้ามาเป็น 
ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น 
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การเรยีนรูเ้รือ่งการปลกูยางพารา
เพื่อสร้างทักษะอาชีพ

• การปลูกป่าเพิ่มเติมในป่าเขาน้อย และป่าชุมชนในต�าบลห้วยแร้ง
• การเพาะขยายกล้าไม้กฤษณา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน รวมทั้ง 

ปลูกเสริมในพื้นที่โรงเรียน (ปี 2548-2554 ปัจจุบัน ไม่ได้เพาะไม้กฤษณาแล้ว)
• การเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ และเฟิร์น กลับคืนสู่ผืนป่า
• การประกอบอาชีพสวนยางพารา เป็นการเรียนรู้เรื่องการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างของโรงเรียน

จ�านวน 10 ไร่ เพื่อสร้างทักษะอาชีพ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บผลผลิต
• การท�าสวนผลไม้ในโรงเรียน มีทั้งไม้ท้องถิ่น และไม้เศรษฐกิจ
• การปลูกผักปลอดสารพิษ
• การเลี้ยงไก่ไข่

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)243



• การท�านาข้าว
• การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขยายพันธุ์ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม และน�ามูลไส้เดือนไปใช้ท�าปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ
• การท�าปุ๋ยหมักจากใบไม้และเศษกิ่งไม้ ซึ่งมีจ�านวนมากในโรงเรียน
• การคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษ และสร้างรายได้
• ให้แม่-ลูกมาร่วมกันท�ากิจกรรมน�าเฟิร์นและกล้วยไม้ติดบนต้นไม้ใน “วันแม่”
• ร่วมปลูกป่ากับ อบต.ห้วยแร้ง ในกิจกรรม “วันพ่อ” 

ด้วยทักษะเรื่องการเพาะกล้วยไม้ เฟิร์น จึงได้รับเชิญให้ไปร่วมงานออกร้านจ�าหน่ายสินค้ากับ 
หน่วยงานต่างๆ ในระดบัจังหวดัทกุปี เช่น งานวนัตราดร�าลกึ งานกล้วยไม้เมอืงตราด งานวนัระก�าหวาน  
เป็นต้น เดก็ๆ ยงัพฒันาช่องทางการขายออนไลน์เพือ่สัง่ซือ้สนิค้าโดยตรง กลุม่มรีายได้ แต่ยงัไม่ส�าคญั
เท่ากับเด็กๆ มีประสบการณ์ด้านการตลาดจากการปฏิบัติจริง 

กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
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โรงเรยีนเขาน้อยวทิยาคม ได้รบัการชืน่ชมและได้รบัการยกย่องให้เป็น “ต้นแบบ” ในเวทแีลกเปลีย่น
เรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้า “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จ.ตราด” เมื่อปี 2558 โดยจังหวัดตราด 
ร่วมกับ อบจ.ตราด ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้ 
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด กระทรวงศึกษาธิการ และกรมประชาสัมพันธ์ 

โครงการน้ีเป็นยุทธศาสตร์ท่ีร่วมกันปักธงการจัดการศึกษาของจังหวัด โดยตั้งเป้าไปที่การมี  
“สัมมาชีพ” ทันทีเม่ือจบการศึกษาภายใต้แนวคิด “มั่นใจไม่จบปริญญาตรี ก็เป็นเศรษฐีได้”  
เป็นการน�าแนวคิดการจัดการศึกษา “ทวิศึกษา” ปูทักษะพื้นฐานเด็กตราดเข้าสู่โลกของการท�างาน 
โดยให้ปรับหลักสูตร “จบแล้วต้องมีงาน” เพื่อสอดรับกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา 

ในเวทีดังกล่าว คณะวิทยากรได้ชูพื้นท่ีต้นแบบ “โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม” ที่มีจุดเด่นในเรื่อง 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)245



ทุกวันนี้ โรงเรียนเล็กๆ ที่มีนักเรียนแค่ร้อยกว่าคน มีครูเพียง 16 คน แต่มีวิสัยทัศน์กว้าง ได้สร้าง 
รูปแบบการศึกษาที่สังคมไทยยังขาด

ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ดูเหมือนพื้นๆ แต่ลงลึกในรายละเอียด ด้วยการหนุนเสริมให้เด็กค้นคว้า  
เสมือนว่าเด็กๆ มีแหล่งทดลอง แหล่งวิจัย ซึ่งแม้แต่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาบางแห่งก็ยังยาก
ที่จะท�าได้ดีเท่า เด็กๆ เรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น จากแรงจูงใจเรื่องรายได้ เป็นกลุ่มเยาวชนที่
จับงานอนุรักษ์ในเบื้องแรก แต่สามารถขยายผลมาสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวและสังคม

การเลีย้งไก่ไข่ การเพาะเลีย้งไส้เดอืนดนิ และการท�าปุย๋หมกัจากเศษใบไม้ ตามแบบอย่างการเกษตรพอเพยีง
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หลักสูตรแห่งชีวิต 
ของกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  

โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

กลุ่มเยาวชนเกิดขึ้นโดยคุณครูคณิตศาสตร์ (ครูสมเกียรติ แซ่เต็ง) เป็นผู้จุดชนวน และผู้อ�านวยการโรงเรียน 
(นายประธาน ทวีผล) เห็นด้วย ให้การสนับสนุน จึงท�าให้กิจกรรมเล็กๆ ภายในโรงเรียน กลายเป็นกิจกรรม
ใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ และเมือ่เดก็ๆ สามารถไปท�างานในสงัคมภายนอกได้ กท็�าให้ครูในโรงเรยีนมองเหน็ความส�าคัญ 
ของกจิกรรมยิง่ข้ึน ครทูกุคนมองว่ากจิกรรมทีเ่ดก็ๆ ท�ามคีณุค่า จงึเต็มใจเข้ามาร่วมสนบัสนนุ และปรับการสอน 
จากรายวิชาเข้ามาแทรกกับกิจกรรมต่างๆ ครูคณิตศาสตร์ก็มาจัดกิจกรรมเรื่องการเกษตร โดยมีครูฟิสิกส์
เข้ามาร่วม เป็นการบูรณาการกัน เช่น เรื่องปั๊มน�้า ครูสอนชีววิทยาไม่มี แต่ครูคนอื่นๆ ก็น�าเรื่องต้นไม้ เรื่อง
ชันโรง ไส้เดือน เข้ามาในสาระการสอน เป็นการเรียนด้วยของจริง และเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนใครมา  
คิดขึ้นมาเอง น�าไปสู่การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ที่ให้เด็กมีเวลาเรียนนอกห้องเรียนมากขึ้น 

เด็กๆ รักการค้นคว้า ทุกกิจกรรมเด็กจะค้นคว้าหาความรู้เอง แล้วก็ลงมือท�า หลังเลิกเรียนเด็กๆ ยังคง 
ท�ากิจกรรมกัน เด็กยังไม่อยากกลับบ้านเพราะงานที่โรงเรียนสนุก พ่อแม่ก็เข้าใจ สบายใจว่าลูกไปโรงเรียน
แล้วมีประโยชน์กับที่บ้าน อยู่โรงเรียนก็อยู่อย่างมีความสุข กลับบ้านก็ท�าอย่างมีความสุข หารายได้เป็นด้วย 
เด็กเองก็มีทางเลือก ถ้าอยู่บ้านแล้วมีสวน ก็เหมือนมีห้องทดลอง ท�าได้เลยเหมือนอยู่ที่โรงเรียน เม่ือเด็ก 
กลับไปท�าการเกษตรที่บ้าน ผู้ปกครองก็ชอบใจ เลยท�าให้ผู้ปกครองอยากเข้ามาเป็นกรรมการโรงเรียน  
เพราะอยากสนับสนุนโรงเรียน 

ส่ิงนี้ท�าให้เกิดการขยายผล เด็กๆ ที่ออกไปเรียนต่อข้างนอกจนจบ ก็อยากกลับมาท�าอะไรที่บ้าน เพราะว่า
มีความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เช่น ใครมีบ้านที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นโฮมสเตย์ได้ ก็อาจจะจัดการให้เป็นที่พัก 
ใครมสีวนผลไม้กอ็ยากแปรรปูผลผลติอย่างมมีลูค่า การได้ท�ากจิกรรมนอกโรงเรียน โดยเฉพาะด้านการตลาด 
ท�าให้พวกเขารู้ว่าการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตต้องท�าอย่างไร บริหารการเงินอย่างไร 

คุณครูบอกว่าครูไม่ต้องท�าอะไร (หมายถึงไม่ชี้น�า) เพียงแต่สร้างโอกาสให้เด็กเลือก สิ่งที่เขาพูดมา 
กับส่ิงท่ีได้พบ สอดคล้องกันโดยไม่มีข้อสงสัย หากมีหน่วยงานด้านการศึกษามาถอดความรู้ที่นี่ จะพบ 
ตัวอย่างที่ยากจะหาที่อื่นมาเปรียบได้ 



กลุ่มเยาวชนอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
โรงเรยีนเขาน้อยวทิยาคม 
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ต.ห้วยแร้ง  
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 039 501 012

ประสานงาน : นายประธาน ทวีผล  
(ผู้อ�านวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม)
โทร. 081 440 6411

สมาชิกกลุ่ม : เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6  
ปัจจุบัน มีจ�านวน 177 คน  
ประธานกลุ่มคือนายอาณัติ สมสู่  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนและคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  
เป็นที่ปรึกษา

พื้นที่ด�าเนินงาน : แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ ป่าเขาน้อย 
อยูด้่านหลังโรงเรยีนเนือ้ท่ีประมาณ 30 ไร่  
และพืน้ท่ีว่างตีนเขา

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2548-ปัจจุบัน (รวม 11 ปี)

การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• การปลูกป่าเพิ่มเติมในป่าเขาน้อย และป่าชุมชนฯ
• การเพาะขยายกล้าไม้กฤษณา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�า

โรงเรยีน เพือ่แจกจ่ายให้กบัชมุชน รวมทัง้ปลกูเสรมิ 
ในพื้นท่ีโรงเรียน (ปี 2548-2554 ปัจจุบันไม่ได ้
เพาะไม้กฤษณาแล้ว)

• การเพาะขยายพันธุก์ล้วยไม้ เฟิร์น กลบัคนืสู่ผนืป่า
• การเรียนรู้เรื่องการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีว่างของ

โรงเรยีนจ�านวน 10 ไร่ เพือ่สร้างทกัษะอาชพี ตัง้แต่
ปลูกจนถึงการกรีดยางอย่างถูกวิธี
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• การท�าสวนผลไม้ในโรงเรียน ทั้งไม้ท้องถิ่น และไม้เศรษฐกิจ
• การปลูกผักปลอดสารพิษ
• การเลี้ยงไก่ไข่
• การท�านาข้าว
• การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขยายพันธุ์ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม และน�ามูลไส้เดือนไปใช้ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ
• การท�าปุ๋ยหมักจากใบไม้และเศษกิ่งไม้ ซึ่งมีจ�านวนมากในโรงเรียน
• การคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษ และสร้างรายได้
• กจิกรรมน�าเฟิร์นและกล้วยไม้ติดบนต้นไม้ใน “วนัแม่” และร่วมปลกูป่ากบั อบต.ห้วยแร้ง ในกจิกรรม “วันพ่อ” 
• ร่วมงานออกร้านจ�าหน่ายสินค้ากับหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัดทุกปี และพัฒนาช่องทางการขาย

ออนไลน์เพื่อสั่งชื้อสินค้าโดยตรง 

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 
• นักเรียนมีทักษะในงานอนุรักษ์และการเพาะกล้วยไม้ เฟิร์น สามารถสร้างรายได้ และมีประสบการณ์

ด้านการตลาด
• นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ และหลักการ 

มีชีวิตอย่างพอเพียง มีความมั่นใจในการขยายผลไปในครอบครัว
• โรงเรยีนเขาน้อยวทิยาคม ได้รบัการยอมรบัให้เป็นต้นแบบการจดัการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาทกัษะอาชพี 

และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชน

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน
• ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ให้ค�าแนะน�าเรื่องหลักการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

แผนงานของโรงเรียน
• อบจ.ตราด สนบัสนนุให้กลุม่เยาวชนมเีวทแีสดงผลงาน เช่น การน�าผลติภณัฑ์ไปขายในงานระดบัจงัหวดั
• อบต.ห้วยแร้ง สนับสนุนงบประมาณ และผู้รู้ในชุมชน
• วัดบางปรือ สนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ท�ากิจกรรมทางศาสนา (การอบรมคุณธรรม)
• องค์การสงเคราะห์การท�าสวนยางจังหวัดตราด สนับสนุนให้ความรู้และค�าแนะน�าเรื่องงานอาชีพ
• ส�านักงานเกษตรจังหวัดตราด สนับสนุนให้ความรู้และค�าแนะน�าเรื่องงานเกษตร
• ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัตราด สนบัสนนุให้นกัเรยีนมเีวทนี�าเสนอกจิกรรม

อนุรักษ์ และเข้าอบรมเรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้า
• ผู้น�าชุมชนในต�าบลห้วยแร้ง สนับสนุนบุคลากร ผู้รู้ในชุมชน
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กลุ่มชีวิตคนเมือง
บนรากฐานความพอเพียง 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
หัวใจสีเขียวดวงน้อย ในเมืองใหญ่

ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองกรุง ท่ีได้รับการขนานนามว่า “ป่าคอนกรีต” ย่านสีลม คือ
ศูนย์กลางของธุรกิจที่ส�าคัญของประเทศ แออัดไปด้วยผู้คน ตึกสูง และการจราจรท่ีคับคั่ง 
ผู้คนที่นี้ล้วนเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน ตึกสูงของส�านักงาน บริษัทห้างร้าน
ต่างๆ ผุดขึ้นอย่างมากมายบนที่ดินที่ราคาแพงราวกับทองค�าแห่งนี้ ณ ที่แห่งนี้จึงสะท้อน 
ให้เหน็ผูค้นในสงัคมเมอืงอย่างชดัเจน ใครจะไปคดิ...ว่ากลางเมอืงในป่าคอนกรตีจะมต้ีนกล้า
สีเขียวต้นเล็กๆ เริ่มงอกงามขึ้นมา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถือไปว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ช้ันน�าของประเทศ ก่อตั้ง 
มานานร่วม 163 ปี ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่4 เมือ่ปี 2395 
โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สังกัดส�านักงาน
การศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ที ่15 ไร่เศษ เปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 6,000 คน และ 
ต้นกล้าสีเขียวต้นเล็กๆ ก็ได้งอกงามในโรงเรียนแห่งนี้นี่เอง

ด้วยนโยบายการสอนแบบ “เด็กเป็นศูนย์กลาง” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
จึงส่งเสริมให้เด็กๆ ทุกระดับชั้นที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีพื้นที่ทดลองเพื่อประจักษ์
ความจริง ผลักดันให้เด็กเป็นผู้สร้างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง จนเกิดเป็น  
“กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง” ที่มีสมาชิกทั้งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ท�างาน
เป็นทีม ทั้งด้านนโยบาย คือ การประสาน และการแบ่งหน้าที่ในแปลงพืชผัก 
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การท�างานของกลุ่มเกิดจากแนวคิดหลัก 2 ประการ 
คือ Green Business และ Sustainability เป็นการ
สร้างพื้นฐานของความยั่งยืนด้วยการตลาดสีเขียว  
ซ่ึงเป็นมิตรกับคน สังคม และส่ิงแวดล้อม กิจกรรม
การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตอาหารสะอาด  
โดยขอใช้พื้นท่ีชั้นสองของอาคารในโรงเรียน ซึ่งเดิม
เป็นพื้นที่ว่างเปล่า มาสร้าง “สวนลอยฟ้า” ขนาด 
100 ตารางวา เม่ือเด็กๆ ลงมือท�างาน กิจกรรม 
ก็ขยายผลจากปลูกผักไปสู่การจัดการขยะ การท�า 
ปุ๋ยหมัก และการประหยัดพลังงาน 

ผลผลิตจากสวนลอยฟ ้า ยั งต ่อยอดให ้ เด็กๆ  
เรยีนรูเ้รือ่งการตลาดไปในตัว โดยการจ�าหน่ายทัง้ใน 
โรงเรียนที่มีครูและผู้ปกครองเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 
และวางจ�าหน่ายที่สถานีต�ารวจนครบาลยานนาวา
ส�าหรับลูกค้าทั่วไป เด็กๆ ยังประสานงานกับสังคม
ภายนอกเพือ่จดัเวร์ิคช็อปการปลูกต้นอ่อนทานตะวนั
ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่สวนลอยฟ้าก็เปรียบ
เสมือนแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ความคิด เป็นสนาม
ฝึกให้เด็กมีความคิดริเริ่ม รู้จักค้นคว้า รู้จักแสวงหา
พนัธมติรข้างเคยีง การสนบัสนนุของโรงเรยีนนบัเป็น 
แบบอย่างที่ดีของการสร ้างชุมชนหัวใจสีเขียว 
ดวงเล็กๆ ให ้ใส ่ใจเรื่องสิ่งแวดล ้อม และเป ็น 
แรงบันดาลใจให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในเมืองใหญ่ 
ที่รายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
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หัวใจสีเขียวในเมืองใหญ่
“กลุ ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 
ปี 2555 โดย นายชลธาร เลาหสุขเกษม (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.6  
แต่เรยีนวิชาเศรษฐกจิพอเพยีง ตอนเรยีนช้ัน ม.1) ซึง่ได้เลอืกเรยีน
สาระเพิม่เตมิในรายวชิาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแกนน�าในการก่อตัง้ 

สมาชิกกลุ่มเกิดจากการรวมตัวของนักเรียนที่มีใจรักในการปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ เม่ือได้รับความรู้ในรายวิชาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จงึได้ก่อตัง้กลุม่ขึน้เพือ่ต้องการสร้างพืน้ทีส่เีขยีวในโรงเรยีน 
และเป็นพื้นที่ท�ากิจกรรมในรายวิชาด้วย 

ผู้บริหารโรงเรียนเต็มใจให้ใช้พื้นท่ีบริเวณสวนลอยช้ัน 2 อาคาร
เอ็มบีปาล์มเมอร์ของโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
สถานศึกษาเก่าแก่ใจกลาง 
ย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ



กลุม่จงึแบ่งพืน้ทีแ่นวราบและแนวต้ังเพือ่ปลกูผกัสวนครวั เป็นรปูแบบการเรยีนเรือ่งอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
ตามสภาพของชีวิตคนในเมืองใหญ่ และเป็นการฝึกปฏิบัติเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วชิาเศรษฐกจิพอเพยีงและสิง่แวดล้อม (ส 20214) เป็นวชิาเลือกส�าหรบันักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น  
สมาชิกส่วนใหญ่เลือกเรียนวิชาน้ีตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร่วมท�ากิจกรรมในชุมนุม 
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ชุมนมุผกัสวนครวัรัว้กนิได้ เมือ่เรยีนจบชัน้ ม.ต้น หลายคนยงัเป็นสมาชิก
เพราะรักการท�ากิจกรรมกับกลุ่ม แม้จะขึ้นชั้น ม.ปลายแล้ว

สมาชกิมจี�านวน 40 คน มทีัง้นกัเรียนช้ัน ม.ต้น (ม.1-3) และ ม.ปลาย (ม.4-6) มคีณะกรรมการบรหิาร
กลุ่ม 8 คน นายชลธาร เลาหสุขเกษม เป็นประธานกลุ่ม มีครูที่ปรึกษา 3 คน คือ ครูอุมาพร ปิ่นเนตร 
ครูพรพัฒน์ สัธนรักษาเวศ และครูทรงพันธ์ สรีอ่อนทอง

สวนผักปลอดสารพิษของโรงเรียน ทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญของนักเรียน

นายชลธาร เลาหสุขเกษม  
ผู้ริเริ่ม และประธานกลุ่ม 
ในปัจจุบัน
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สมาชิกจะมีการแบ่งหน้าที่กันปลูกผักสวนครัว รดน�้าต้นไม้ ดูแลแมลงศัตรูพืช รดน�้าด้วย
ปุ๋ยหมักชีวภาพ หาตลาดท่ีจะจัดจ�าหน่าย และหาไอเดียใหม่ๆ ในการน�าเสนอให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

จุดเด่นของกลุ่มคือการสร้างระบบ ตัวอย่างเช่น การรับสมาชิกใหม่ เพื่อไม่ให้ขาดตอน 
เมื่อคนเก่าๆ ขึ้นชั้นเรียนที่สูงขึ้น ขั้นตอนการหาสมาชิกและการท�างานเริ่มจาก

• ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกลุ่ม ทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

• เปิดรับสมัครนักเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
• ประชมุนกัเรยีนทัง้หมดทีเ่ข้าร่วม เพือ่ชีแ้จงกจิกรรมทัง้หมดทีม่ภีายในกลุม่ และ

เปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มเสนอกิจกรรมที่ต้องการให้จัดขึ้น
• มอบหมายงานในแต่ละกิจกรรมให้กับสมาชิกที่มีความสนใจและความถนัด โดย

มีการก�าหนดวันและเวลา สถานท่ีในการด�าเนินกิจกรรมให้ชัดเจน ด้วยการ 
ท�าแผนงานประจ�าปี

• จัดประชุมสรุปงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไข (มีการประชุมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง)

ในแต่ละปีท่ีผ่านมาถึงแม้ว่าการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มจะเป็นการส่งต่อจากรุ่นหนึ่ง 
สู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นการส่งต่อผ่านนักเรียนในกลุ่มท่ีมีความรักและความสนใจในการสร้าง 
พื้นที่สีเขียวในเมือง การปลูกผักสวนครัว การทดลองงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก 2 ทาง คือ นักเรียนที่เลือก
เรียนวิชาเลือกเศรษฐกิจพอเพียง และสมัครผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line

ส่วนการถ่ายทอดความรู้ ใช้ระบบรุ่นพี่ดูแลน้อง พี่ในกลุ่มจะคอยดูแลและให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีน้องท�าข้ึน สมาชิกไม่เพียงสานต่อกิจกรรมภายในกลุ่ม แต ่
ขยายเครือข่ายไปข้างนอก เช่น การจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อให้ความรู้
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สวนลอยฟ้า
กิจกรรมที่ท�าหลังจากได้ปรับพื้นที่แล้ว คือ

• กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในแนวราบและแนวตั้ง 
 เป็นกิจกรรมที่ท�าตลอดทั้งปี ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ โดยการบริหารจัดการ

พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในวิถีชีวิตคนเมือง ทั้งพื้นที่แนวราบและแนวตั้ง น�าเอาวัสดุเหลือใช้
มาประยกุต์ใช้กบัวชิาศลิปะในการจดัพืน้ทีต่กแต่งให้สวยงาม และเกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ

• กิจกรรมการท�าน�้าหมักชีวภาพ 
 เป็นกิจกรรมที่ท�าขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับเป็นยาปราบศัตรูพืชโดยใช้ธรรมชาติ และท�าให้พืชผัก

สวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค

กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
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• กิจกรรมเวิร์คช็อปปลูกต้นอ่อนทานตะวันคืนประโยชน์สู่สังคม 
 เป็นกจิกรรมการแบ่งปันความรูใ้นการปลูกต้นอ่อนทานตะวนังอก โดยได้เชญิชมุชนรอบด้าน 

ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน สถานีต�ารวจ โรงพยาบาล รวมทั้งผู้ปกครองที่มีความสนใจ  
และน�าเงินที่ได้จากการขายพืชผักสวนครัวมาด�าเนินกิจกรรม

• กิจกรรม “เก็บกินกัน แบ่งปันไป”
 เป็นกิจกรรมที่ท�าช่วงปิดเทอมในปี 2556 ช่วงนั้นจะมีคนสวนมาดูแลคอยรดน�้าผักให้ และ

มีพืชผักสวนครัวบางส่วนที่ออกผลสามารถเก็บกินได้ จึงเกิดแนวคิดในการท�ากิจกรรมนี้ขึ้น 
เป็นการสร้างการแบ่งปัน สร้างความผกูพนักนัภายในองค์กร ภายในสถาบนั และเป็นไปตาม
แนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• กิจกรรม “ปลูกผักให้อะไรมากกว่าที่คิด”
 เป็นกิจกรรมส�าหรับนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โดยครูมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัว เป็นการบริโภคที ่
ปลอดสารพษิ และเมือ่เหลอืกส็ามารถน�าไปขายได้ เป็นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัใินชีวติจรงิ

กิจกรรมเวิร์คช็อปปลูกต้นอ่อนทานตะวันคืนประโยชน์สู่สังคม
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• กิจกรรมการจัดจ�าหน่ายพืชผักสวนครัว 
ให้กบัคร ูอาจารย์ ผูป้กครองและบคุคลทัว่ไป

 เป็นกิจกรรมท่ีท�าตลอดทั้งปี สมาชิกจะ
ท�าการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ และน�าไป 
จัดจ�าหน่ายตามสถานที่ต่างๆ บริเวณรอบๆ 
โรงเรียน และมีการจัดจ�าหน ่ายพืชผัก 
สวนครัวให้กับครู อาจารย์ ผู้ปกครองภายใน
โรงเรียนด้วย

• กิจกรรมชวนน้องกินผัก
 เป็นกิจกรรมที่สมาชิกมองเห็นความส�าคัญ

ของสุขภาพ และการไม่มีโรคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ จึงอยากท่ีจะหาแนวทางท่ีท�าให้
นักเรียนที่ ไม ่ยอมทานผักหันมาทานผัก 
เพิ่มมากขึ้น เพราะผักสวนครัวบางชนิด
เป็นยาสมุนไพร จึงน�าเอาผักมาแปรรูปเป็น 
ชุบแป้งทอดและให้ใส่ผงปรุงรสชาติต่างๆ  
เช่น พิซซ่า ชีส สาหร่าย เป็นต้น

• กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจใหก้ับ

สมาชกิด้วยการจดักจิกรรมดงูาน การเพิม่เตมิ
ความรู ้การแลกเปลีย่นประสบการณ์ เทคนคิ
และวิธีการปลูกพืชให้ได ้ผลผลิตสูงสุดที ่
ไร ่ลุงท็อป ซึ่งตั้งอยู ่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
เพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยเฉพาะ

การจัดจ�าหน่ายพืชผักสวนครัวให้กับครู 
และผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

กิจกรรมชวนน้องกินผัก

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)257



นอกจากการท�ากิจกรรมต่างๆ สมาชิกกลุ ่ม 
ยังมีความคิดริเริ่มในการแสวงหาความร่วมมือ
จากพนัธมติรภายนอก ไม่ว่าจะเป็น สถานตี�ารวจ 
บรษิทัต่างๆ รวมถงึชมุชนข้างเคยีง แม้จะอยูใ่นช่วง 
เริ่มต ้น แต่ก็ เป ็นที่ รู ้จักและให้การยอมรับ 
ในระดับหนึ่ง

สมาชิกกลุ ่มบอกว่า พวกเขาเป็นเด็กในเมือง 
ทีใ่ช้ทรัพยากรธรรมชาต ิเขาควรจะต้องท�าบางอย่าง 
เพื่อเป ็นการทดแทนบุญคุณของธรรมชาติ  
นอกเหนือจากกิจกรรมการปลูกผัก พวกเขาจึง
ปลูกต้นไม้เสริมและซ่อมแซมในพื้นที่ว่างของ
โรงเรียน เป็นการปลูกต้นไม้ที่เป็นไปตามทฤษฎี
ของแสง ปลูกไล่ตามล�าดับเพื่อให้ต้นไม้มีโอกาส
เจริญเติบโตเท่าๆ กัน แม้ว่าป่าที่เด็กๆ สร้าง 
จะเป็นป่าประดิษฐ์ แต่ก็เป็นการประดิษฐ์ใน 
เงือ่นไขที่เหมาะสมกับพื้นที่

ด้วยสถานภาพนกัเรยีน การศกึษาอยูใ่นโรงเรียน
ในเมืองใหญ่ ไม่เอื้อให้เด็กๆ มีโอกาสแสวงหา
ประสบการณ์ หรือมีพื้นที่ท�ากิจกรรมในป่า 
เหมือนเด็กๆ ในชนบท การริเร่ิมสร้างหัวใจ 
สีเขียว การท�ากิจกรรมเพื่อหลอมตนเองให ้
เข้าใจธรรมชาติ จึงนับเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับ
เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป ็นผู ้ ใหญ่ที่มีส�านึก 
รับผิดชอบในสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่ม เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 
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สีเขียวขจีกลางป่าคอนกรีตของ 
กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

ในภาพรวม จุดเด่นอยู่ที่นโยบายของโรงเรียนที่ท�าให้เห็นรูปธรรมของปรัชญาการเรียนที่ยึดนักเรียน 
เป็นศูนย์กลาง อย่างที่ครูคนหน่ึงบอกว่า ทุกวันน้ีโรงเรียนไม่แยกการเรียนแผนกวิทย์ แผนกศิลป์  
เหมอืนแต่ก่อน เรยีนเหมอืนกนัหมดทกุคน เดก็คนไหนอยากจะเรยีนเคม ีฟิสกิส์ ชวีวทิยา แบบเน้นหนัก  
ก็เลือกเรียนได้ตามความสนใจ นับว่าเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งอาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าผิดหรือถูก  
แต่อย่างน้อยผูบ้ริหารโรงเรียนก็มคีวามกล้าหาญในการทดลอง และพยายามอย่างดีทีส่ดุในการสร้างเยาวชน 
ของชาติ การเปิดโอกาสให้เด็กเลือกเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนให้พื้นที่ในการทดลอง  
แล้วกลุ่มเยาวชนตอบสนองได้อย่างดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับโรงเรียนในเมืองใหญ่อย่างใน
กรุงเทพฯ

ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นบรรยากาศของการท�างานของนักเรียนที่ค่อนข้างมีระบบมาก สิ่งที่เด็กๆ ท�า 
มีผลต่อบุคลากรในโรงเรียน แล้วก็ไปถึงคนข้างนอกด้วย โดยเฉพาะผู้ปกครอง ขอชื่นชมผู้น�ากลุ่ม  
(ชลธาร เลาหสุขเกษม) ที่เข้มแข็ง มีความกระตือรือร้น แม้จะเป็นงานเล็กๆ กิจกรรมไม่ได้ใหญ่โต  
แต่สามารถสร้างผลกระทบในแง่บวกได้มาก 

ความส�าเร็จอยู่ตรงที่เด็กได้มีโอกาสในการคิด ทดลอง จึงมองในมุมที่ต่างออกไป หลายคนมีความคิด  
แต่พอตดิปัญหาว่าไม่มคีวามรู ้กส็บืค้นในอนิเตอร์เนต็ ไม่ใช่ค้นเพือ่ไปหยบิความรู ้แต่ค้นหาผู้เชีย่วชาญ 
ขอเข้าไปดูงาน ไปฝึกอบรมในท่ีต่างๆ เพ่ือน�ามาขยายงานตัวเอง พอตีโจทย์แตกก็เกิดความชอบ 
ขึ้นมาเรื่อยๆ ส�าหรับเด็กในเมือง สิ่งนี้มีความส�าคัญมาก



กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง  
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 637 1852
อีเมล์ : chonlathan.bcc1852@gmail.com

ประสานงาน : นางสาวอุมาพร ปิ่นเนตร (ครูที่ปรึกษา)
โทร. 086 325 8763

สมาชิกกลุ่ม : จ�านวน 40 คน มีทั้งนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.4-ม.6) นายชลธาร เลาหสุขเกษม 
เป็นประธานกลุ่ม มีครูที่ปรึกษา 3 คน คือ  
ครูอุมาพร ปิ่นเนตร ครูพรพัฒน์ สัธนรักษาเวศ  
และครูทรงพันธ์ สรีอ่อนทอง

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่บริเวณสวนลอยชั้น 2 อาคาร
เอ็มบีปาล์มเมอร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2555-ปัจจุบัน (รวม 3 ปี)

การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• กจิกรรมการปลูกผกัสวนครวัในแนวราบและแนวต้ัง 

ปลกูพชืผกัสวนครวัชนดิต่างๆ โดยการบรหิารจดัการ
พื้นท่ีท่ีมีอยู ่อย่างจ�ากัด และน�าวัสดุเหลือใช้มา
ประยุกต์ใช้กับวิชาศิลปะในการจัดพื้นที่ตกแต่ง 
ให้สวยงาม เกิดประโยชน์สูงสุด

• กิจกรรมการท�าน�้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในแปลง 
พืชผักสวนครัว
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• กิจกรรมเวิร์คช็อปปลูกต้นอ่อนทานตะวันคืนประโยชน์สู่สังคม แบ่งปันความรู้ในการปลูกต้นอ่อน
ทานตะวันงอกให้ชุมชนรอบด้าน

• กิจกรรม “เก็บกินกัน แบ่งปันไป” มอบผลผลิตให้บุคลากรของโรงเรียนที่ช่วยรดน�้าผักในช่วงปิดเทอม
• กจิกรรม “ปลกูผกัให้อะไรมากกว่าทีค่ดิ” กจิกรรมในรายวชิาเศรษฐกจิพอเพียง เน้นการปลกูเพือ่บรโิภค

ภายในครอบครัวเพื่อให้มีอาหารสะอาดบริโภคและจ�าหน่าย
• กจิกรรมการจัดจ�าหน่ายพชืผกัสวนครวัให้กบัคร ูอาจารย์ ผูป้กครองและบุคคลท่ัวไป การปลกูผักสวนครวั 

ชนิดต่างๆ และน�าไปจ�าหน่ายตามสถานที่ต่างๆ บริเวณรอบโรงเรียนและภายในโรงเรียน
• กิจกรรมชวนน้องกินผัก หาแนวทางที่ท�าให้นักเรียนที่ไม่ยอมทานผักหันมาทานผักเพิ่มมากขึ้น 
• กิจกรรมศึกษาดูงาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก เพิ่มเติมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เทคนิคและวิธีการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุด

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 
• สมาชกิน�าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในครอบครวั ปลกูพชืสวนครวัทีบ้่าน มอีาหารสะอาดบรโิภค
• ใช้พื้นท่ีว่างให้เกิดประโยชน์ แม้กระทั่งพ้ืนที่แนวตั้ง ส�าหรับนักเรียนบางส่วนที่อาศัยอยู่คอนโดหรือ

ทาวน์โฮมซึ่งค่อนข้างมีพื้นที่จ�ากัดก็สามารถปลูกได้
• ได้เรยีนรูแ้ละขดัเกลาการใช้ชวิีตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รูจ้กัการเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคทีด่ี
• นักเรียนมีโอกาสในการบริโภคผักสวนครัวที่ตนเองปลูกมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

เรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะในการบริโภคที่ดี
• การปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนน�าไปสู่การจัดจ�าหน่ายให้กับบุคลากร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง

ในโรงเรียน และชุมชนรอบข้าง สร้างผลิตภัณฑ์อาหารสะอาด ราคาถูก
• การขยายความรูสู้ช่มุชนโดยการจดัเวิร์คชอ็ปเพือ่ให้บคุคลภายนอกทีส่นใจเข้ามามส่ีวนร่วม เกดิศรทัธา

ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน
• บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ จ�ากัด ได้เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มสมาชิกเข้าชมพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• สถานีต�ารวจนครบาลยานนาวา ได้ให้พื้นที่ส�าหรับการน�าผลผลิตจากพืชผักสวนครัวไปจ�าหน่าย  

และส่งบุคลากรและภรรยานายต�ารวจมาร่วมเวิร์คช็อปการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
• ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สนบัสนนุบุตรหลานให้ได้ท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์  

และอุดหนุนพืชผักสวนครัวที่น�ามาจัดจ�าหน่าย
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กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน 

ฮีโร่วัยซ่ากับภารกิจ 
ฟื้นธรรมชาติเมืองสวนผึ้ง 

จากพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสมัปทานเหมอืงแร่ดบีกุมานานหลายสิบปี เม่ือหมดยคุ
เหมอืงแร่กเ็ข้าสูย่คุธรุกิจการท่องเทีย่ว ทัว่ทัง้ต�าบลสวนผ้ึงเตม็ไปด้วยรสีอร์ต ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพป่า ท�าลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของผู้คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะครอบครัว 
ชาวกะเหร่ียงโพล่วทีส่่วนใหญ่มฐีานะยากจน เมือ่ขาดผืนป่าให้พึง่พงิเหมอืนในอดตี จงึต้อง 
เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างในรีสอร์ตต่างๆ 
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เพื่อเป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหา นักวิจัยในพื้นที่ได้ดึงงบประมาณจาก สกว. เข้ามา 
ท�าวจิยัท้องถิน่ โดยปักหมดุเรือ่งการรกัษาลุ่มน�า้ห้วยผาก ชักชวนชาวบ้านให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมใน “โครงการศึกษากระบวนการดูแลรักษาและฟื้นฟูลุ่มน�้าห้วยผาก 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน�้าห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี” 

กลุ่มเยาวชนท่ีมีท้ังความซ่า ความใสซื่อ และใจสู้ ได้เข้าร่วมเป็น “ทีมวิจัย”  
อนัเป็นจุดเริม่ต้นของการเรยีนรู้เรือ่งทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่โดยเฉพาะบรเิวณ 
น�้าตกเก้าโจน หรือน�้าตกเก้าชั้น ซึ่งเป็นล�าน�้าสาขาส�าคัญของล�าน�้าห้วยผาก และ
ต่อมารวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน” เป็นกลุ่มเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาที่มีสมาชิก 77 คน 

ด้วยทักษะท่ีผ่านการอบรมเรื่องการดับไฟป่ามาแล้ว กลุ่มเยาวชนนี้จึงเป็น 
แรงส�าคัญในการท�ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การท�าแนวกันไฟ การ 
ดับไฟป่า การปลูกป่าด้วยวิธียิงกระสุนพันธุ์ไม้ การท�าฝายชะลอน�้า และบ�าบัดน�้า
ในอ่างเก็บน�้าชุมชนด้วยอีเอ็มบอล และยังมีส่วนร่วมกับ อบต. ในการจ�าหน่าย 
บตัรเข้าชมน�า้ตกเก้าโจน เกบ็ค่าบริการและท�าความสะอาดห้องน�า้ในบรเิวณน�า้ตก 
ในช่วงฤดทู่องเทีย่ว กิจกรรมนีช่้วยให้เดก็ๆ มรีายได้เพือ่แบ่งเบาภาระของครอบครวั 

กลุ่มมีการประชุมทุกวันศุกร์ พี่โตช่วยดูแลน้องเล็ก เป็นการผ่อนภาระพ่อแม่ 
ทีอ่อกไปท�ามาหากิน เดก็ๆ ท�างานด้วยความกระตอืรอืร้น มลีกัษณะห้าวหาญด้วย 
ความภาคภูมใิจทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น “นกัอนรุกัษ์” ในอกีด้านหนึง่กพ็ยายามฟ้ืนวฒันธรรม 
ของสายเลือดให้กลับคืนมามีชีวิตชีวา เช่น ศิลปะการร�ากะเหรี่ยง เพื่อแสดงใน 
พิธีฉลองฤดูกาลผลผลิตในงานบุญข้าวห่อ

น่ีคือการรวมตัวของเด็กๆ ท่ีสังคมภายนอกอาจมองว่าขาดโอกาส แต่พวกเขา 
กลบัรูส้กึมีความสขุในชวีติตามแบบฉบบัวยัซ่า สนกุกบัการท�างาน และเข้าถงึเรือ่ง
ความพอเพียงด้วยชีวิตจริง
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เป็นอ�าเภอสุดเขตแดนจังหวัดราชบุรี ติดสันเขาตะนาวศรี มีประชากรส่วนใหญ่ราวร้อยละ 90  
เป็นชาวไทยเชือ้สายกะเหรีย่งทีต่ัง้บ้านเรอืนอยูต่ามแนวตะเข็บชายแดน ทกุวันนี ้อ�าเภอสวนผึง้โด่งดงั
เรือ่งเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่รีีสอร์ตและสถานทีพ่กัตากอากาศหลายแห่ง ลกึเข้าไปบรเิวณแนวชายแดน 
ก็ยังมีระบบนิเวศให้เข้าศึกษาหาความรู้

ชาวกะเหรี่ยงมีส่วนส�าคัญในการช่วยปกปักรักษาแผ่นดินสยามมาหลายต่อหลายครั้ง เป็นทั้ง 
ด่านหน้า กองสอดแนม กองอาทมาต และเป็นก�าลังพลในการสู้รบกับพม่า ผู้น�ากะเหรี่ยงหลายคน 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายด่านและเจ้าเมืองในหัวเมืองตะวันตก เช่น พระพิชัยชนะสงคราม เป็น 
เจ้าเมอืงศรสีวสัดิ ์หลวงประเทศเขือ่นขันธ์ เป็นนายกองด่านบ้านบ่องตี ้หลวงพทิกัษ์บรรพต ขนุพทิกัษ์
ไพรวัลย์ เป็นนายกองด่านบ้านยางโทน และพระแม่กลอง เป็นนายด่านดูแลชายแดนด้านอุ้มผาง  
รอยต่อเมืองก�าแพงเพชรและอุทัยธานี เป็นต้น

กะเหรี่ยงโพล่วหรือโปว และปกาเกอญอที่เมืองราชบุรี เป็นชาติพันธุ์ที่ปักหลักบริเวณพื้นราบมานาน
กว่า 200 ปี ช่วยเป็นหน้าด่านพิทักษ์ชายแดนสยามด้านตะวันตก ผู้น�าในอดีตที่เป็นนายกองด่าน
ต�าบลสวนผึง้ คอืหลวงพทิกัษ์ครีิมาตย์ ชาวโพล่วทีจ่งัหวดัราชบรุส่ีวนใหญ่มาจากเมอืงทวาย (Dawei)  
เมืองรมิทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะ โดยเข้ามาทางด่านบ้องตี ้อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ีแล้วจงึลงมายงั
ต้นแม่น�้าภาชีในเขต อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี บางสายแยกอพยพต่อลงไปทางใต้จนถึงต้นแม่น�้าเพชรบุรี 



จ.เพชรบุรี และแม่น�้าปราณบุรีใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ชาวโพล่วที่ราชบุรีและเพชรบุรี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กนัมากกว่าโพล่วทีอ่ยูท่างแม่น�า้แควน้อยและแควใหญ่ 
ในกาญจนบุรี (สถาบันราชบุรีศึกษา, 2554)

ที่มาของชื่อ “สวนผึ้ง” ก็มาจากความอุดมสมบูรณ์
ของป่าในสมยัก่อน มต้ีนไม้ชนดิหนึง่ทีช่าวบ้านเรยีกว่า 
ต้นผึ้ง1 เป็นต้นไม้ที่มีสีขาวนวล ไม่มีเปลือกกะเทาะ  
มกัเป็นต้นไม้ทีม่ผีึง้หลวงจ�านวนมหาศาลมาอาศยัท�ารงั 
บนต้นไม้นี้เท่านั้น ในสมัยก่อน อ�าเภอสวนผึ้งมีหน้าท่ี 
ผลิตน�้าผึ้งส่งเป็นบรรณาการให้แก่ราชส�านักสยาม 

1  “ต้นผึ้ง” เป็นไม้เน้ืออ่อนตระกูลไทร มีลักษณะสูงใหญ่ ล�าต้นสีขาวนวล ผิวเรียบ มีกิ่งก้านที่แผ่กว้าง 
ดร.อรวรรณ ดวงภักดี อาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
ผู ้ศึกษาเรื่องผ้ึงในไทยมานานกว่า 13 ปี อธิบายว่า ต้นผึ้งได้ชื่อนี้มาเพราะเป็นต้นไม้ที่ผึ้งหลวง 
มาท�ารังอาศัยอยู่จ�านวนมาก มีข้อมูลว่าบางต้นมีรังผึ้งมากถึง 300 รัง

น�้าตกเก้าโจนเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณบ้านห้วยผาก ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สายน�้าโจนจากหน้าผาสูงกลางหุบเขามีความสูง 9 ชั้น น�้าตกเก้าชั้นหรือน�้าตก
เก้าโจน เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวโพล่วท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานับร้อยๆ ปี ด้วยความสวยงามของ
ธรรมชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้พัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันที่จริง 
ตัวน�้าตกนั้นมีขนาดใหญ่มากและมีถึง 14 ช้ัน ความยาว 25 กิโลเมตร แต่นักท่องเที่ยวสามารถ 
เดินข้ึนไปชมได้ถึงช้ันท่ี 9 เท่าน้ัน ท่ีเหลือจะอยู่ในส่วนพื้นท่ีปิดที่เป็นป่าลึก ภูเขาสูงชัน และหุบเหว  
จุดเด่นของน�้าตกเก้าชั้นอยู่ที่สายน�้าใสที่ไหลผ่านหินแกรนิตที่แกร่ง ยากจะผุกร่อน เมื่อสายน�้า 
ไม่สามารถกัดเซาะหินได้เหมือนหินปูน จึงท�าเกิดสายน�้าที่พุ่งทะยานจากหน้าผาชันลงมาสู่พื้นล่าง 

ความสวยงามของน�้าตกเก้าโจน
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ความงดงามของธรรมชา ติถูกรุ กล�้ าหลั ง
สงครามโลกครั้งที่สอง ปี 2484 มีบริษัทต่างชาติ 
ได้รับสัมปทานบัตรเข้ามาท�าเหมืองแร่ดีบุก
บริเวณตอนล่างของน�้าตก เมื่อ “เหมืองนาย
ห้างฝรั่ง” ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากหมดระยะ
สัมปทาน บริษัทคนไทยก็เข้ามารับช่วงต่อจน
กระทั่งหมดสัมปทานในปี 2523 และในยุคการ
ท�าเหมืองแร่ ครอบครัวชาวโพล่วและมอญที่มี
อยู่ประมาณ 30 ครัวเรือน ไม่สามารถใช้น�้าเพื่อ
บรโิภคและอปุโภคได้ เพราะแหล่งน�า้เตม็ไปด้วย
โคลนที่เกิดจากการชะล้างดินบนภูเขาเพื่อหาแร่

เกือบ 40 ปีของธุรกิจเหมืองแร่ มีประชากร
จากทุกทิศหลั่ งไหลเข ้ามาเป ็นชาวเหมือง 
เกิดชุมชนหลายเชื้อชาติ สวนผึ้งกลายเป็น
ศูนย์กลางที่คึกคัก จนกระท่ังแร่ดีบุกราคาตก 
เหมืองปิดตัว ผู้คนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่ท่ีอื่น
เพื่อหางาน ในเมืองสวนผึ้งเงียบเหงา ในป่า 
เหลือแต่ความเสื่อมโทรม และไม่มีเจ้าภาพ 
ลุกขึ้นมาจัดการ อันเน่ืองมาจากลักษณะสังคม
ที่ไม่ได้หลอมรวมกันเพราะมาจากหลายเชื้อชาติ 

แผนที่แสดงต�าแหน่งการท�าเหมือง

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเริ่มต้นจริงจังเมื่อมีทีมวิจัยท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เข้ามาท�าวจิยัเรือ่ง “โครงการศึกษากระบวนการดแูลรกัษา
และฟื้นฟูลุ่มน�้าห้วยผาก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน�้าห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี” 
โดยดึงชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนบ้านห้วยผากเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย 
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พลังของวัยซ่า
เมือ่งานวจิยัจบลง ชมุชนเหน็พลงัของเยาวชนในการร่วมฟ้ืนทรพัยากรธรรมชาต ิจงึหนนุเสรมิให้ตัง้เป็น  
“กลุม่เดก็และเยาวชนรกัษ์เก้าโจน” สมาชกิมทีัง้เยาวชนในระบบการศกึษาและนอกระบบการศึกษา 
ปัจจุบันมีจ�านวน 77 คน ด.ญ.เดือนเก้า ส�าเภา (อายุ 14 ปี) เป็นประธานกลุ่มฯ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 5 

ด้วยบริบทของชุมชน สมาชิกกลุ่มเยาวชนจึงมีความแตกต่างกัน คือ อายุอยู่ระหว่าง 7-18 ปี มีหลาย
เชือ้ชาต ิส่วนใหญ่จะเป็นโพล่ว มทีัง้เยาวชนทีน่บัถอืศาสนาพทุธ และศาสนาครสิต์ มทีัง้ทีอ่ยูใ่นระบบ
โรงเรียนกว่าร้อยละ 80 ในจ�านวนนีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาโรงเรยีนบ้านห้วยผาก จ�านวน 51 คน 
(จากจ�านวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน) เป็นนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 16 คน ที่เหลือเป็นสมาชิก
นอกระบบจ�านวน 10 คน

ที่ปรึกษากลุ่มมาจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ นางพรทิพย์ ส�าเภา (หัวหน้าโครงการทีมวิจัยชุมชน) และ
นายสุขสันต์ ส�าเภา (สามี-นางพรทิพย์ หนึ่งในทีมวิจัย) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน�้าตกเก้าโจน  
(นายสุเทพ ไกรเทพ-หัวหน้าอุทยานฯ) และชาวบ้านที่เป็นทีมวิจัยชุมชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน พลังส�าคัญ 
ในการร่วมฟื้นทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน

นางพรทพิย์ – นายสขุสนัต์ ส�าเภา 
ตวัแทนชมุชนทีท่�าหน้าทีท่ีป่รกึษา
กลุ่มฯ
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สมาชิกกลุ่มจะมีการประชุมทุกวันศุกร์ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อ
ทบทวนและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายในกลุม่ เช่น การท�าอเีอม็บอลเพือ่บ�าบดัน�า้ในอ่างเก็บน�า้ชมุชน 
การจัดการขยะ สร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่บริการน�้าตกเก้าโจน  
และปลูกป่าในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด�าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการเก็บค่าบริการ
จากนักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวน�้าตกเก้าโจน จึงมีผู้เสนอว่าควรให้ 
กลุ ่มเยาวชนเข ้ามาทดลองรับผิดชอบ ปรากฏว ่าได ้ผลดี  
เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยท�าหน้าท่ีจ�าหน่าย 
บตัรเข้าชมน�า้ตก เกบ็ค่าบรกิารและท�าความสะอาดห้องน�า้ จัดเป็น
เวรหมนุเวยีนกนัในวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ในช่วง
ฤดทู่องเทีย่ว (น�า้มาก) ท�าให้เดก็ๆ มปีระสบการณ์เรือ่งการบรกิาร
นักท่องเที่ยว และมีรายได้วันละ 150-200 บาท/คน 

ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า

เด็กโตที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี ซึ่งเรียนอยู ่ในระดับมัธยมศึกษา มีทักษะการพูด การอ่าน  
การเขียน มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการท�างาน การจัดประชุมแต่ละครั้ง รุ ่นพ่ีจะใช้เวลา 
ก่อนหรือหลังประชุมในการสอนหนังสือให้รุ่นน้อง ผ่านการเล่านิทานและเกมเพื่อฝึกทักษะที่ใช ้
ในการท�างานบริการที่บริเวณน�้าตก 

ในการท�างานช่วงแรกๆ สมาชิกกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะรุ่นแรกออกไปเรียนต่อหรือออกไป
ท�างานนอกพื้นที่ การท�างานในระยะหลัง จึงใช้วิธีสอนงานให้น้องๆ เพื่อมารับช่วงกิจกรรม 

แรกๆ เด็กไม่เข้าใจการท�างานของผู้ใหญ่ ส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่มั่นใจความสามารถของเด็ก ต่อมาเมื่อผู้ใหญ่
เปิดโอกาสให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ต่างฝ่ายต่างเช่ือม่ันกัน  
ทุกวันนี้กลุ่มเยาวชนกลายเป็นแรงส�าคัญในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
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ประสบการณ์จากงานวิจัย 
การได้มีส่วนร่วมเป็นทีมวิจัยช่วยให้เด็กๆ รู้จักการท�างานอย่างเป็นระบบ สมาชิกกลุ่ม ผู้ประสานงาน 
และที่ปรึกษากลุ่ม จะร่วมประชุมเพื่อทบทวนงานทุกเย็นวันศุกร์ โดยใช้บ้านของนางพรทิพย์ ส�าเภา 
(ทีป่รกึษากลุม่) เป็นศนูย์ประสานงานกลุม่ แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ เช่น รุน่พีด่แูลให้น้องท�าความสะอาด
สถานที่ เตรียมการประชุม 

ในการประชุม ก็จะยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพยากรมาพูดคุย โดยเชิญผู้น�าชุมชน 
มาร่วมประชุมในบางครั้ง กิจกรรมต่างๆ ประมวลได้ดังนี้ 

• ร่วมท�างานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน “โครงการศึกษากระบวนการดูแลรักษาและฟื้นฟูลุ่มน�้าห้วยผาก 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน�้าห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”

การจัดการเรื่องขยะในพื้นที่ชุมชน การจัดจ�าหน่ายบัตรเข้าชมน�้าตกเก้าโจน  
เก็บค่าบริการ และท�าความสะอาดห้องน�้า  
โดยสมาชิกวัยประถม
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• สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่น�้าตกเก้าโจน ดังนี้
- เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ท�าหน้าที่เก็บค่าบริการ หมุนเวียนกันไป ในทุก 

วนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ ปฏบิตัหิน้าทีว่นัละ 3 คน หากล�าดบัรายชือ่ทีจ่ะต้อง 
ปฏิบัติงานไม่ว่าง เลื่อนให้ล�าดับต่อไปท�าหน้าที่แทน เด็กๆ จะได้รับค่าตอบแทนวันละ  
200 บาท ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน (จากเดิม 150 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน) 

- เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เก็บขยะบริเวณน�้าตก ท�าความสะอาดและเก็บค่าบริการ
ห้องน�้าบริเวณน�้าตกเก้าโจน เป็นงานหมุนเวียนกันไป ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
วันละ 5 คน (หญิง 3 / ชาย 2) และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเป็น 9 คน (หญิง 5 / ชาย 4) 
เด็กๆ ได้รับค่าตอบแทนวันละ 150 บาท ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน (จากเดิม 100 บาท 
รวมค่าอาหารกลางวัน) 

• ดูแลอ่างเก็บน�้าห้วยผากซึ่งอยู่ตอนล่างของหมู่บ้าน ด้วยการเก็บขยะ ท�าอีเอ็มบอลเพ่ือใช้บ�าบัด 
น�้าเสียในอ่างเก็บน�้าห้วยผาก รอบอ่างเก็บน�้า และบริเวณรอบน�้าตกเก้าโจน 

• ร่วมสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต้นน�้าห้วยผาก
• ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และป้องกันไฟป่ากับชุมชน 

การดูแลและป้องกันไฟป่าที่เกิดเป็นประจ�าในหน้าแล้ง
โดยสมาชิกรุ่นโต

การท�าอีเอ็มบอลเพื่อใช้บ�าบัดน�้าเสีย 
ในแหล่งน�้าของชุมชน
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• จัดระบบน�้าบริโภคจากน�้าตกเก้าโจน อันเน่ืองมาจากน�้าตกไหลน้อย ผู้น�าชุมชนเสนอให้แก้ไข 
ด้วยการก�าหนดเวลาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนระบบประปาภูเขาที่ออกจากบริเวณน�้าตกเก้าโจน 
ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าและระบบประปาของชุมชนในพื้นต�่าถัดลงมาจากพื้นที ่
ท่องเทีย่วน�า้ตก (อยูร่ะหว่างการเจรจากับผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว) เดก็ๆ มคีวามเข้าใจข้อมลู 
สามารถอธิบายให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจเรื่องระบบน�้าประปาของชุมชนได้

• สืบสานศิลปะ “ร�ากะเหรี่ยง” เพื่อแสดงในพิธีฉลองฤดูกาลผลผลิตในงานบุญข้าวห่อ 
• สรุปผลการประชุมทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการท�างาน

งานสืบสานวัฒนธรรมเป็นหัวใจหน่ึงท่ีส�าคัญไม่น้อยไปกว่างานอนุรักษ์ วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ 
ในการสร้างความภาคภูมิใจในเชื้อชาติ และเป็นเครื่องกรองส่ิงที่ไม่เหมาะสมออกไปจากชุมชน  
อันเนื่องมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่ล้อมชุมชน

“ร�ากะเหรี่ยง” จะแสดงในงานบุญข้าวหอ่ สถาบนัราชบุรศีึกษาบรรยายพธิีบุญข้าวห่อไวว้่า ประเพณี
ของชาวสวนผึ้งนี้ จัดเป็นประจ�าทุกปีในเดือนเก้า (สิงหาคม) ชาวโพล่วเรียกเดือนน้ีว่า หล่าค่อก  
เขาเชื่อว่าก่อนจะถึงหน้าเก็บเกี่ยว บรรดาผีจะออกหากิน อาหารของผีคือ “ขวัญ” ของคนที่เร่ร่อน
ออกไปท�างานในที่ต่างๆ เมื่อขวัญถูกกิน เจ้าของขวัญก็จะเจ็บป่วย ย�่าค�่าก่อนเริ่มกินข้าวห่อจะมี 
การยิงปืนหรือจุดประทัดทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ขวัญคนที่อยู่ไกลๆ ได้ยิน แล้วเดินทางกลับบ้าน 
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ข้าวห่อคือข้าวเหนียวสุกที่ห่อด้วยใบตองเป็นรูปกรวย 
สมาชกิในครอบครวัจะอยูอ่ย่างพร้อมหน้า ประตหูน้าต่าง
ทกุบานเปิดไว้เพือ่ “รบัขวญั” ทีเ่ดนิทางกลบั รุง่อรณุของ
วันใหม่ จะมีการยิงปืนเรียกขวัญอีกครั้ง (กรณีขวัญบิน 
ไปไกล) จากนั้นผู ้อาวุโสในชุมชนจะท�าพิธีเรียกขวัญ 
ให้แต่ละบ้าน ผูกข้อมือให้สมาชิกในบ้านด้วยด้ายสีแดง
ทั้งซ้ายและขวา หลังจากนั้นจะกินข้าวห่อร่วมกัน

อ�าเภอสวนผ้ึงคงอยู่ในธุรกิจการท่องเท่ียวอีกนาน ด้วย
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเย็นสบาย ที่เป็น 
แม่เหลก็ดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเยอืนในทกุฤดูกาล การ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งที่มา
ของรายได้จากการท่องเที่ยว จึงมีความส�าคัญมาก และ
เริ่มต้นได้ไม่นานนัก ยังต้องการเวลาและความร่วมมือ
จริงจังในการฟื้นฟูอีกนาน

ส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน เมื่อมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่มีความส�าคัญ มองเห็นผลกระทบชัดเจน 
เช่น การเข้าอบรมเรื่องการดับไฟป่า การร่วมกับผู้ใหญ่
ในการช่วยดับไฟป่า ท�าให้เด็กรู ้สึกภาคภูมิใจในการ
เป็นนักอนุรักษ์ จึงเทใจในการท�างาน เพื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในเชิงบวก อยากเห็น
ป่าคงอยู่มากกว่าปล่อยให้รีสอร์ตมาแทนที่ 

สวนผึง้ต้องการฮโีร่พนัธุใ์หม่วยัซ่านีอ้กีมากๆ มาช่วยงาน
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ป่าที่ผลิบานของกลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

สกว.เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ชนบทไทยหลายพ้ืนที่ค้นตัวเองพบ ที่บ้านห้วยผากนี่ก็เช่นกัน 
การที่ทีมวิจัยชุมชนดึงเด็กๆ และเยาวชนบ้านห้วยผากเข้ามาเรียนรู้ ท�าให้เด็กๆ มีประสบการณ์ 
สามารถตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลืองานชุมชนได้ นับเป็นเรื่องที่ดีมาก สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเด็ก 
ที่ขาดโอกาส เนื่องจากพ่อแม่มีลูกหลายคน และพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ต้องออกไปท�างานนอกชุมชน
เพือ่หารายได้ เช่น เป็นลกูจ้างรสีอร์ตในต�าบลสวนผึง้ จงึไม่ค่อยมเีวลาดแูล ลกูคนโตจึงท�าหน้าที่ 
ดูแลน้อง ท�าให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่เร็ว และก็มีลักษณะ “ซ่า” ตามแบบฉบับเด็กชนบทที่ต้อง
ดูแลตัวเอง 

ชุมชนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว และการเติบโตด้านวัตถุ ความเป็นอยู่แบบ 
ชาวโพล่วแทบจะหายไปหมด เด็กๆ จึงมีทั้งความใสซื่อแบบเด็กชนบทส่วนใหญ่ ขณะเดียวกัน
ก็มีทั้งความซ่าและใจสู้ 

การน�าเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ตกเก้าโจน ท�าให้เดก็กลุม่นีเ้กดิจติส�านกึ
รักในธรรมชาติ เด็กบางคนบอกว่า เขากังวลว่าน�้าตกเก้าโจนจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ เขากลัวว่า
ป่าท่ีเหลือจะกลายเป็นรีสอร์ต แล้วชุมชนคงต้องมีปัญหาการขาดแคลนน�้าแน่ๆ วิธีคิดเหล่านี้ 
น่าจะเป็นผลมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัย และการวางแผนงานร่วมกับชุมชน



กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน 
บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี 70180
โทร. 096 289 3439

ประสานงาน : นางพรทิพย์ ส�าเภา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
259 หมู่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี 70180
โทร. 092 710 3433, 083 905 9989
อีเมล์ : tip1109@hotmail.com

สมาชิกกลุ่ม : จ�านวน 77 คน ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 
ด.ญ.เดือนเก้า ส�าเภา (อายุ 14 ปี) เป็นประธานกลุ่มฯ 
ที่ปรึกษากลุ่มมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งทีมวิจัยชุมชน 
อุทยานแห่งชาติน�้าตกเก้าโจน และผู้รู้ในชุมชน

พื้นที่ด�าเนินงาน : บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และบริเวณลุ่มน�้าห้วยผาก  
น�้าตกเก้าโจน และพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา  
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นภูเขาตอนกลางของผืนป่า 
ตะวนัตก เป็นพืน้ทีเ่ชือ่มต่อกับป่าอุทยานแห่งชาติ
เฉลมิพระเกยีรตไิทยประจัน อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติไทรโยค 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2553-ปัจจุบัน (รวม 5 ปี)
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การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• ร่วมท�างานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น “โครงการศึกษากระบวนการดูแลรักษาและฟื้นฟูลุ่มน�้าห้วยผากโดยการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน�้าห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”
• สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีน�้าตกเก้าโจน โดยแบ่งหน้าที่หมุนเวียนกัน และ 

แบ่งความรับผิดชอบระหว่างเด็กเล็กและเด็กโต
• ดูแลอ่างเก็บน�้าห้วยผากซ่ึงอยู่ตอนล่างของหมู่บ้านชุมชน ด้วยการเก็บขยะ ท�าอีเอ็มบอลเพื่อใช้บ�าบัด

น�้าเสียในอ่างเก็บน�้าห้วยผาก รอบอ่างเก็บน�้า และบริเวณรอบน�้าตกเก้าโจน 
• ร่วมสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต้นน�้าห้วยผาก
• ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และป้องกันไฟป่ากับชุมชน 
• จัดระบบน�้าบริโภคจากน�้าตกเก้าโจน และให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
• สืบสานศิลปะ “ร�ากะเหรี่ยง” เพื่อแสดงในพิธีฉลองฤดูกาลผลผลิตในงานบุญข้าวห่อ 
• สรุปผลการประชุมทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการท�างาน

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• เยาวชนในหมู่บ้านเป็นแรงส�าคัญในการท�างานอนุรักษ์ 
• การท�าฝายชะลอน�้า ท�าให้สภาพป่าในพื้นที่น�้าตกเก้าโจนและล�าน�้าห้วยผากมีความชุ่มชื้น 
• การก�าจัดขยะในน�้าตกและแหล่งน�้ามีระบบ
• เกิดการท�างานอนุรักษ์และฟื้นฟูน�้าตกเก้าโจนและล�าน�้าห้วยผากอย่างมีส่วนร่วม
• เยาวชนมีรายได้ช่วยเจือจุนครอบครัวจากการท�างานในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในน�้าตกเก้าโจน
• เยาวชนใช้เวลาว่างหาประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้การท�างานเป็นทีม
• มีโอกาสเรียนอ่านเขียนภาษาไทย โดย น.ส.สกุณตลา ส�าเภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบ้่านจอมบงึ คณะครศุาสตร์ สาขาวชิาการประถมศกึษา (หลานสาวนายสขุสันต์ ส�าเภา) จดัการสอน
เด็กๆ ในชุมชนที่ส่วนใหญ่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มประมาณ 20 คน ทุกเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 15.00 -17.00 น. 

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน :
• อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• อบต.สวนผึ้ง
• ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น / ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสงคราม
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กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้

ลดเมืองร้อน...ท�าได้ด้วยมือเรา

กลุม่เยาวชนหมากแงวหวาน เป็นกลุม่เยาวชน 
ในชุมชนบ้านจับไม้ ท่ีมีความหลากหลาย
ของสมาชิกต้ังแต่ระดับช้ันประถมไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยเกิดจากการผลักดัน 
ของผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านจบัไม้ในขณะนัน้  
ที่ต้องการพัฒนาคนรุ ่นใหม่ให้มีส่วนร่วม 
ในการท�ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม โดยได้รบั
การหนุนเสริมจากเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่
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กจิกรรมทัง้หมดมเีป้าหมายเพือ่การสร้างทกัษะและประสบการณ์
ให้กลุ่มเยาวชนตระหนักถึงปัญหา “โลกร้อน” ว่าเป็นภาระหน้าที่
ของทุกคนที่ต้องช่วยกันหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองใหญ่ 
หรอืในชนบท กจิกรรมทีเ่ริม่ด้วยการเกบ็และคัดแยกขยะในชุมชน  
ขยายผลมาสู่การรณรงค์ให้แต่ละครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว 
เพือ่ลดค่าใช้จ่าย สมาชกิกลุม่จะเริม่จากการลงมอืในบ้านตวัเองก่อน  
จากนั้นจึงไปช่วยปลูกผักให้ผู้สูงอายุ กลุ่มยังได้รับการสนับสนุน
จากเทศบาลในการส�ารวจคุณภาพน�้าในห้วยเด่ือ ซึ่งเป็นแหล่งน�้า 
ธรรมชาติหลักของชุมชน รณรงค์การประหยัดพลังงานในชุมชน 
ด้วยการประหยัดไฟฟ้าในบ้าน การปั่นจักรยานไปตลาดและ
โรงเรียน สร้างจุดเรียนรู ้เรื่องเฮือนโบราณที่สร้างด้วยไม้แคน 
(ตะเคยีนทอง) เพือ่อนรุกัษ์ความรูเ้รือ่งการสร้างบ้านของคนอสีาน
โบราณ และรู้จักพืชสมุนไพรในป่าชุมชน โดยครูภูมิปัญญา 

นอกจากผูบ้รหิารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท่ีให้การ
สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เดก็ๆ มปีระสบการณ์เป็นผู้มจิีตอาสาแล้ว 
ผู้ปกครองของเด็กๆ ก็เป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการ 
เคลื่อนกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ท�าให้สมาชิกที่มีทั้ง 
เด็กเล็กจนถึงเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันแบบพี่สอนน้อง 
และถ่ายทอดงานให้รุ่นน้อง 

นับเป็นการฝึกปรือคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสืบทอดงานส่ิงแวดล้อม  
ซึง่ถอืเป็นการพฒันาคณุภาพชวีติและการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม 
ของบ้านจับไม้ในอนาคต 
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ในปี 2463 พระครูค�าดี ธมมทินโณ ธุดงค์มาจากอุบลราชธานีเพื่อจะ
เข้าไปในประเทศลาว ขณะผ่านบริเวณบ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 
จ.หนองคาย พบว่าภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้ง
บ้านเรอืนอาศยั จงึเดินทางกลบัไปบอกลูกหลานและญาตโิยมให้อพยพ
จากบ้านหนองไฮ ต.สปีาด อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธาน ีเข้ามาบกุเบกิทีน่ี่ 
เริ่มแรกมากัน 10 ครอบครัว ต่อมาก็มีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ชมุชนบ้านจบัไม้ เป็นบ้านเกดิของสมาชิกกลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน  
ซึ่งได้ชื่อกลุ่มมาจาก “หมากแงว” หรือ คอแลน ผลไม้พ้ืนถิ่นที่คล้าย
ลิ้นจี่แต่รสเปรี้ยวกว่ามาก หมากแงวเคยเป็นพืชที่พบมากในชุมชน 
แต่ทุกวันน้ีหายากขึ้น การน�ามาเป็นชื่อกลุ่มจึงเป็นการแสดงออก 
เชิงสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น รวมถึงต้นหมากแงว 
ให้คงอยู่ในบ้านเกิด 

ส่วนชื่อบ้านจับไม้นั้น มีต�านานเล่าว่า ครั้งหน่ึงมีพระป่ารูปหน่ึงธุดงค์
มาพักเหนื่อยอยู่ริมหนองน�้าทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หนองน�้านี้ 
อยู่ติดกับห้วยค�ามิด ซ่ึงได้ช่ือว่ามีจระเข้ชุกชุม เมื่อพักหายเหน่ือย  
เดินธุดงค์ต่อจนมาถึงทุ่งใหญ่ ขณะพักอยู่ใต้ร่มไม้กลางทุ่ง ตรวจดู
สิง่ของปรากฏว่าลมืฝาบาตร จงึยนืขึน้จบัก่ิงต้นตะเคียนหนิ (อสีานเรยีก  
ต้นแคน) พลางนึกว่าลืมฝาบาตรไว้ท่ีใด ปรากฏรอยนิ้วมือติดกิ่งไม้  
ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านจับไม้ ส่วนหนองน�้าที่ท่านลืมฝาบาตร  
ก็เรียกกันว่า หนองฝาบาตร



ชุมชนบ้านจับไม้ ตั้งอยู ่ในเขตเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 
จ.หนองคาย มีประชากร 165 ครัวเรือน จ�านวน 665 คน  
อาชีพหลักคือการท�านาและสวนยางพารา มีงานจักสานคล้าเป็น
อาชีพเสริม 

ชาวบ้านจับไม้เป็นชาวไทย-ลาวท่ีอพยพมาจากอุบลราชธานี มี
แหล่งทรัพยากรส�าคัญ คือห้วยเดื่อ หนองฝาบาตร หนองสองห้อง 
(แหล่งน�า้ทีใ่ช้เป็นประปาหมูบ้่าน) ห้วยค�ามดิ และป่าชมุชน 2 แห่ง 
คือ วัดป่าและป่าช้า สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและที่ดอน  
และมีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านจับไม้ 

ภารกิจจากรุ่นต่อรุ่น
กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดย
การสนับสนุนของนายบุญธง เทพา นายกเทศมนตรีต�าบลเฝ้าไร่ 
และนายไกรสร พิมพ์ประชา อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านจับไม้  
ผู ้ใหญ่สองคนมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชน 
บ้านจับไม้ เป็นต้นแบบเรือ่งการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การหาอยู ่หากินที่เชื่อมโยงกับงานอนุรักษ์  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมาชิกกลุ่มมีทั้งเยาวชนในระบบการศึกษา และเยาวชนที่เรียน
จบแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านจับไม้ และ
โรงเรียนบ้านนาดี แกนน�ารุ่นแรกมี 10 คน น.ส.แจ่มนภา พลเสนา  
เป็นประธานกลุ ่ม (ขณะน้ีศึกษาอยู ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี) และสมาชิกรุ่นแรกส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

นายบญุธง เทพา นายกเทศมนตรี
ต�าบลเฝ้าไร่ (บน) และนายไกรสร  
พิมพ์ประชา อดีต ผอ.โรงเรียน
บ้านจับไม้ (ล่าง) ผู้ผลักดันและ 
สนับสนุนกลุ ่มเยาวชนหมาก 
แงวหวาน บ้านจับไม้

บุญธง เทพา

ไกรสร พิมพ์ประชา 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ปัจจุบันเป็นการท�างานของรุ่นท่ีสอง มีแกนน�า 11 คน ด.ช.เจษฎา พัฒเพ็ง เป็นประธานกลุ่ม  
(อายุ 12 ปี) แกนน�าทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านจับไม้ ที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย

นบัตัง้แต่มกีารตัง้กลุม่หมากแงวหวาน เยาวชนกลุม่นีไ้ด้ท�ากจิกรรมหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรม
ที่ด�าเนินงานในชุมชน และในเขตเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ เช่น การจัดการขยะ การปลูกผักสวนครัว  
การตรวจวัดคุณภาพน�้า การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์เรือนไม้โบราณ และการศึกษาสมุนไพร 
ในป่าชุมชนพื้นที่ 20 ไร่ (ป่าวัด10 ไร่และป่าช้า10 ไร่) เป็นต้น

หลากหลายกิจกรรมเพื่อชุมชน
กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากครูในโรงเรียน และผู้น�าชุมชน เริ่มจาก 
ในชมุชนและขยายผลไปในชมุชนโดยพ่อ-แม่ ผูป้กครอง คอยหนนุอยูแ่นวหลงั กจิกรรมต่างๆ ล�าดบัได้ 
ดังนี้

น.ส.แจ่มนภา พลเสนา 
ประธานกลุ่มฯ รุ่นแรก

ด.ช.เจษฎา พัฒเพ็ง 
ประธานกลุ่มฯ รุ่นที่สอง (ปัจจุบัน)
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ปี 2554
• กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน 
 สมาชิกกลุ่มเริ่มการเก็บขยะในชุมชนทุกวันอาทิตย์ แต่ละบ้าน 

จะแขวนกระสอบทีบ่รรจขุยะไว้หน้าบ้าน เดก็ๆ จะท�าการคดัแยก 
ขยะแห้ง ขยะเปียก ต่อมารณรงค์ให้แต่ละบ้านท�าถังแยกขยะ 
โดยใช้กระสอบปุ๋ยเพื่อสะดวกในการคัดแยก ขยะที่ขายไม่ได้ 
ส่งให้เทศบาลไปก�าจัด และส่วนที่ขายได้สะสมไว้รอขาย  
ซึ่งเทศบาลจะเข้ามารับซ้ือทุกวันพระใหญ่ (15 ค�่า) เน่ืองจาก
ชุมชนบ้านจับไม ้จะมีการประชาคมในวันพระใหญ่เพื่อ
การพัฒนาหมู ่บ ้าน จึงเป ็นโอกาสที่ชาวบ้านจะออกมา 
ท�ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ันก็ม ี
การจัดผ้าป่าขยะรีไซเคิลด้วยกิจกรรมการจัดการขยะ 

ในชุมชน

 กลุ่มเด็กๆ และเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ ร่วมกันประเมินผลการจัดการขยะระหว่างเดือนตุลาคม  
2556-มกราคม 2557 พบว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,270.93 kgCO

2
e  

(กโิลกรัมคาร์บอน) โดยท�าการแยกขยะ กระดาษ ลงั หนงัสอืพมิพ์ เหลก็ อะลมูเินยีม กระป๋องสงักะสี  
กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว แบตเตอรี่ พลาสติก จากน้ันน�ามาช่ังน�้าหนัก บันทึกข้อมูล และ 
ใส่ข้อมูลลงในโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ได้จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

• กิจกรรมครัวเรือนสีเขียว 
 รณรงค์ให้แต่ละครวัเรอืนสร้างพืน้ทีสี่เขยีว ทัง้การปลกูไม้กนิได้ ไม้ใช้สอย สมนุไพร พชืผกัสวนครวั  

พืชเศรษฐกิจ เช่น นุ่น คล้า กก มะปราง กระโดน เป็นต้น วิธีการคือ สมาชิกกลุ่มจะเริ่มท�าในบ้าน 
ตวัเองก่อน จากนัน้จงึขยบัไปช่วยปลกูในบ้านของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ปัจจบุนั แต่ละบ้านร่มครึม้ด้วย 
ต้นไม้ ตามร้ัวบ้าน พื้นท่ีว ่าง หรือภาชนะท่ีเหลือทิ้ง ก็กระตุ ้นให้ปลูกผักเพื่อบริโภคเอง 
ในครัวเรือน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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 เด็กๆ ช่วยรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อน รวมถึงการผลิตพืชผักสะอาดในบ้าน 
ได้ 99 ครัวเรือน จากน้ันจึงร่วมกับเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ ประเมินผลการท�างานระหว่างเดือน
ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 พบว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 504.90 kgCO

2
e  

โดยการค�านวณจากระยะทาง ไป-กลบัตลาดสดเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ ประมาณ 6 กโิลเมตร (ลดการ 
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 125 ซีซี) โดยเฉล่ียเดือนละ 5 ครั้ง  
(ธ.ค. 2556-ม.ค. 2557 รวม 10 ครั้ง)

กิจกรรมครัวเรือนสีเขียว ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชน 
ปลูกพืช ทั้งพืชผักที่กินได้ และต้นไม้เพื่อใช้สอย

วิธีการค�านวณ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
= ระยะทาง x จ�านวนครั้งที่ไปตลาด x emission factor
= 6 x 10 x 0.085
= 5.1 kgCO

2
e ต่อ 1 ครัวเรือน

มจี�านวนครวัเรอืนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 99 ครัวเรอืนดงัน้ัน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
= 5.1 x 99
= 504.90 kgCO

2
e

กิจกรรมการปลูกเสริมต้นไม้ในป่าชุมชน
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• กิจกรรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน
 เป็นกจิกรรมท่ีท�าในพืน้ทีป่่าของวดับ้านจบัไม้ และป่าช้าบ้านจับไม้ซึง่จดัไว้เป็นป่าชมุชน พืน้ทีร่วม 

20 ไร่ (ป่าวัด 10 ไร่ ป่าช้า 10 ไร่) มีกิจกรรมบวชป่า การปลูกต้นไม้เสริม ท�าแนวเขตอนุรักษ์พื้นที่
ป่าชุมชน จัดท�าป้ายบอกชื่อต้นไม้และประโยชน์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ท้องถิน่ เดก็ๆ จะเข้ามาเรยีนรูก้บัหมอยาสมนุไพรพืน้บ้าน และรวบรวมความรู ้ตวัอย่างใบไม้ทีเ่ป็น
พืชสมุนไพร ส�าหรับเก็บไว้เป็นของตนเองอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด

• กิจกรรมการอนุรักษ์บ้านโบราณ
 บ้านจับไม้ยังมีเรือนเก่าที่สร้างแบบภูมิปัญญาอีสานเหลืออยู่จ�านวน 10 หลัง ส่วนใหญ่ใช้ไม้แคน

หรือตะเคียนทอง เต็ง รัง ประดู่ มะค่า เป็นต้น เรือนเหล่านี้เป็นบ้านไม้ยกสูงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต
สังคมเกษตรกรรม ใต้ถุนเรือนเป็นโถงอเนกประสงค์ที่บ่งบอกอาชีพของเจ้าของเฮือน เช่น กี่ทอผ้า  
กี่ทอเสื่อ อุปกรณ์ปั้นหม้อ มีดจักตอก รวมไปถึงจอบ เสียม ระหัดวิดน�้า แห ลอบ ไซ ข้อง  
ตลอดจนข้าวเปลือกและมะพร้าวแห้ง เป็นองค์ประกอบของเฮอืนอสีาน ล้วนท�าจากไม้ทีห่าได้จาก 
ป่าใกล้หมู่บ้าน เช่น ไม้แคนหรือต้นตะเคียนหิน ไม้เต็ง รัง ประดู่ และมะค่า เป็นต้น

"เฮือนโบราณ" 
บันทึก และ
อนุรักษ์ความรู้
เรื่องการสร้าง
บ้านของคน
อีสานโบราณ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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 เด็กๆ ช่วยกันอนุรักษ์ให้เรือนเหล่าน้ียังมีชีวิตชีวา โดยปรับเรือนท่ีมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่ในเวลานี้  
ให้เป็น “ศนูย์ปฏบัิตกิารจบัไม้ลดโลกร้อน เฮอืนโบราณอสีานบ้านจบัไม้” โดยท�างานร่วมกบัเทศบาล 
ต�าบลเฝ้าไร่ มกีระบวนการตัง้แต่การจดัท�าฐานข้อมลูในชมุชนว่ามบ้ีานหลงัไหนเข้าข่ายเฮอืนโบราณ 
อสีาน จดัท�าประชาคมหมูบ้่านเพือ่น�าเสนอแนวทางการอนรุกัษ์เฮอืนโบราณอสีาน และสร้างกจิกรรม 
ส่งเสริมให้เฮือนโบราณเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน วิถีพอเพียง การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

 สมาชกิกลุม่จะเข้ามาช่วยกนัปรบัปรงุเรือ่งความสะอาด ดแูลซ่อมแซมต้นไม้ ท�าหน้าทีเ่ป็นมัคคเุทศก์
พาเยี่ยมชมเฮือนโบราณ พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นเจ้าของเรือน

 ผลจากการท�ากจิกรรม ท�าให้มกีารข้ึนทะเบยีนเฮือนโบราณของเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ จ�านวน 8 หลงั 
ได้แก่ บ้านแม่สมบูรณ์ นามนิกร บ้านนายสมศักดิ์ ชนชนะกุล บ้านแม่ที พิมพันธ์ บ้านแม่บุญธง  
วัฒโน บ้านพ่อแซง พิมพันธ์ บ้านแม่ก้อม สุรวิทย์ บ้านพ่อโง่น พิมพันธ์ และบ้านพ่อยา พิมพันธ์

ปี 2555
• กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน�้า 
 การเรียนรู้เรื่องมลภาวะทางน�้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มเยาวชน สมาชิกกลุ่มช่วยกันตรวจวัด 

คุณภาพในห้วยเดื่อ ซ่ึงเป็นต้นน�้าส�าคัญท่ีไหลลงสู ่แม่น�้าสงคราม และเป็นพื้นที่รองรับน�้า 
จากการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ใช้สารเคมี (อยู่ระหว่างการเรียนรู้)

การตรวจวัดคุณภาพน�้า 
ในห้วยเดื่อ แหล่งน�้าส�าคัญ
ของชุมชน
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การเรียนรู้หัตถกรรมจักสาน การทอเสื่อ  
งานใบตอง สานต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

• การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียน และมีครูภูมิปัญญาหมุนเวียนมาสอน ได้แก่ จักสาน

กระติบข้าว หมวก เครื่องมือจับปลา สมุนไพร ทอเสื่อ งานใบตอง เป็นต้น 

ปี 2556 
• กิจกรรมบ้านจับไม้ลดเมืองร้อน
 เป็นกิจกรรมรณรงค์ลดเมืองร้อนที่ทดลองน�าร่องเพื่อติดตามผลตลอดปี ดังนี้

- ลดเมอืงร้อนด้วยกจิกรรมป่ันสดุใจ ป่ันด้วยหวัใจพอเพยีง โดยวิธกีารใช้รถจกัรยานแทนการใช้
รถจกัรยานยนต์ (ไม่เกิน 125 ซซี)ี ระหว่าง 6 ตลุาคม 2556 - มกราคม 2557 (จ�านวน 118 วนั) 
ระยะทาง 1-2 กิโลเมตร กลุ่มเด็กๆ และเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ มีการร่วมกันประเมินผล  
พบว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,103.3 kgCO

2
e 

- ลดเมืองร้อนด้วยการลดใช้ไฟฟ้า โดยวิธีดับไฟหลอดที่ไม่จ�าเป็น เป็นเวลา 10 นาท ี 
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 - 19.10 น. จ�านวน 165 ครัวเรือน ระหว่าง 20 ตุลาคม 2556 - 
มกราคม 2557 กลุ่มเด็กๆ และเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ มีการร่วมกันประเมินผล พบว่า มีการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง 2,825 หน่วย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,584.825 kgCO

2
e 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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หมายเหต ุ: ค่าไฟฟ้าฟร ีประเภทบ้านอยูอ่าศยัทีต่ดิตัง้เครือ่งวดัหน่วยไฟฟ้าไม่เกนิ 5 แอมแปร์ จะต้องใช้ไฟฟ้า
ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน เทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ใช้การเก็บรวบรวมใบเสร็จค่าไฟฟ้าจาก
ครวัเรอืนและข้อมลูการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ�าเภอเฝ้าไร่ ท�าให้ทราบว่ามคีรอบครวัทีไ่ม่ได้จ่าย
ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แสดงว่า มีการประหยัดไฟฟ้าจริง และปัจจุบันยังท�าอย่างต่อเนื่อง

เดือน
ครัวเรือนที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ (ครัวเรือน)

ปี 2555 ปี 2556

ต.ค. 15 50

พ.ย. 14 50

ธ.ค. 15 52

ม.ค. 15 56

จากการเก็บข้อมูลกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าหลอดที่ไม่จ�าเป็น ในชุมชนบ้านจับไม้  
ในปี 2555 และ 2556 พบว่า

ทุกกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้ ร่วมมือท�ากับชุมชน ท�าให้ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 5,654.255 kgCO

2
e  

ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอย่างจ�ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

แม้จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เพิ่งก่อร่างสร้างงาน แต่ด้วยการหนุนเสริมอย่างดียิ่งของผู้ใหญ่ใจดี ท้ังครู  
ผู ้น�าท้องถิ่น ผู ้ปกครอง ท�าให้เด็กๆ มีโอกาสสะสมประสบการณ์ สร้างทักษะการท�างานเพื่อ 
ส่วนรวม เรียนรู้การท�ากิจกรรมที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ จับงานด้านวัฒนธรรม เป็นความผสมผสาน 
ที่ลงตัว เหมาะกับการรับมือเรื่องความเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทที่นับวันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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เมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่งอกงามของกลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้ 
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

บ้านจบัไม้เป็นชุมชนท่ีน่าสนใจ มกีจิกรรมหลายๆ ด้านทีม่าจากความร่วมมอืร่วมใจของชาวบ้าน 
ผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่มีส่วนส�าคัญในการกระตุ้นเยาวชนให้เข้ามาท�ากิจกรรม และได้รับผลพวง 
มาจากการสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีเป้าหมาย 
เรื่องลดเมืองร้อน คือใช้ค�าว่า “เมืองร้อน” เพื่อให้รู้สึกว่าเริ่มจากบ้านตัวเองก่อน โดยให้เด็กๆ 
เริ่มจากการจัดการขยะ ไปจนถึงการประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการค�านวณที่ท�าให้เห็น 
ความจริงเชิงประจักษ์ จากนั้นก็ขยายผลมาสู่เรื่องใกล้ตัวในชุมชน คือเรื่องการเกษตร แหล่งน�้า 
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง และเรือ่งวฒันธรรม (เฮอืนโบราณ) ท�าให้เยาวชนเหน็คณุค่าของงานทีท่�า 
และมีประสบการณ์การท�างานแบบทีม 

นับเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะมีอนาคตไกลในการสืบทอดงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบ้าน  
เพราะสะสมประสบการณ์ทั้งรื่องดิน น�้า ป่า และภาพรวมเรื่องการช่วยกันลดโลกร้อน  
เป็นการเริ่มต้นที่ควรติดตามและให้ก�าลังใจ 



กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้
บ้านจับไม้ หมู่ 3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ประสานงาน : นายกังวาล ครองยุติ (ที่ปรึกษากลุ่ม)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
โทร. 088 547 4451

สมาชิกกลุ่ม  : แกนน�ามีจ�านวน 10 คน ปัจจุบัน 
เป็นรุ่นที่สอง สมาชิกกลุ่มมีทั้งเยาวชนที่ก�าลังเรียนอยู่
โรงเรียนบ้านจับไม้ และโรงเรียนบ้านนาดี

พื้นที่ด�าเนินงาน : ชุมชนบ้านจับไม้ และพื้นที่ป่าชุมชน
จ�านวน 20 ไร่ 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2554-ปัจจุบัน (รวม 5 ปี)
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การบริหารจัดการ/กิจกรรม :
• เก็บขยะและคัดแยกขยะในชุมชนทุกวันอาทิตย์ และรณรงค์การแยกขยะในถังต่างๆ
• ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวในบ้านตนเอง และไปช่วยปลูกที่บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
• ร่วมกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า ในพื้นที่ป่าชุมชน
• เก็บข้อมูลและเรียบเรียงเรื่องประโยชน์พืชสมุนไพรจากครูภูมิปัญญาในชุมชน
• อนุรักษ์เรือนอีสานโบราณ โดยร่วมกับเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ต้ัง “ศูนย์ปฏิบัติการจับไม้ลดโลกร้อน 

เฮือนโบราณอีสานบ้านจับไม้” 
• รณรงค์การประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ ด้วยการใช้รถจักรยานแทนจักรยานยนต์ ปิดไฟหลอดที่ 

ไม่จ�าเป็น การค�านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กิจกรรมการประหยัดพลังงาน 
• ตรวจวัดคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อประเมินเรื่องการใช้สารเคมีจากการเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน :
• ชุมชนมีระบบการคัดแยกและจัดการขยะ ขยะเปียกท�าปุ๋ยหมัก ขยะรีไซเคิลน�าไปคัดแยกและจ�าหน่าย
• ชุมชนตื่นตัวเรื่องการประหยัดพลังงาน ทั้งการประหยัดเชื้อเพลิง และไฟฟ้าในครัวเรือน 
• มีต้นไม้เพิ่มในชุมชน และมีการรณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพื่อให้มีอาหารสะอาดบริโภคในครัวเรือน
• การเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน 

การสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน :
• เทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ อ�าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย สนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมของกลุม่เยาวชน
• สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต�าบลเฝ้าไร่ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในชุมชน โดย 

แพทย์ทางเลือก (สมุนไพร)
• โรงเรยีนบ้านจบัไม้ สนบัสนนุกจิกรรมต้นแบบจติอาสา และการรกัษาแนวทางวถิภีมูปัิญญาชมุชนสูเ่ดก็
• โรงเรียนนาดีพิทยาคม และโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สนับสนุนสื่อรณรงค์ (ป้ายหมู่บ้านคุณธรรม) และ

กระบวนการเยาวชนจิตอาสาในหมู่บ้าน (ช่วยงานบุญต่าง)
• ชมรมก�านนัผูใ้หญ่บ้านอ�าเภอเฝ้าไร่ เป็นผูป้ระสานงานและเปิดโอกาสให้เดก็ๆ ได้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รวมถึงให้ข้อคิดและสร้างกระบวนการประสานงานระหว่างชุมชนและโรงเรียน 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)289
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“รางวลัสปิปนนท์ เกตทุตั  
รางวัลแห่งความยั่งยืน”

ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี
แบบอย่างในการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 
จ.กาญจนบุรี
ความรู้เรื่องการ “ชิงเผา” ในการอนุรักษ์ป่าผลัดใบ

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว 
จ.สุราษฎร์ธานี
แบบอย่างการท�างานแบบ “ประชารัฐ”

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต
การสืบสานงานพิทักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของภูเก็ต

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17  (พ.ศ. 2558-2559)

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2558-2559)291



เ ม่ือพูดถึงป ่าชุมชนบ ้านห ้วยสะพานสามัคคี  
ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ 
ศกึษาดงูาน  สร้างการเรยีนรูด้้านการจัดการป่าชมุชน 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัวถิชีวีติ วฒันธรรมและภมูปัิญญาของ 
ชุมชนจนเป็นที่รู ้จักกันกว้างขวางท่ัวไปแล้วน้ัน  
คนส�าคัญคนหนึ่งท่ีเหล่าผู้มาศึกษาดูงานทุกกลุ่ม
ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากท่ีไหน จะต้อง 
ได้พบปะพดูคยุและได้ฟังประสบการณ์ความรูต่้างๆ  
จากชายสูงวัยคนหนึ่งเสมอ “ลุงเปียก” “น้าเปียก” 
“พี่เปียก” หรือ คุณประยงค์ แก้วประดิษฐ์ หนึ่งใน 
แกนน�าชุมชน จะเป็นผู ้หนึ่งท่ีมาต้อนรับขับสู ้
แขกผูม้าเยอืนเป็นประจ�าสม�า่เสมอ ด้วยความเตม็ใจ
ทีจ่ะให้ข้อมลู ความรู้ และประสบการณ์ ในการจดัการ 
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เพ่ือการเรียนรู ้
แก่ผู้มาเยือนทุกคนดังได้กล่าวแล้ว

“น้าเปียก”เป็นแกนน�าคนหนึ่งของป่าชุมชนบ้าน
ห้วยสะพานสามัคคี ท่ีมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจท�างาน
เพือ่การฟ้ืนฟสูภาพป่าดัง้เดมิทีเ่สือ่มโทรมลง เพราะ
การจับจองที่ดินเพี่อปลูกอ้อย มันส�าปะหลังของ 
ทัง้ชมุชนและนายทนุจนท�าให้ผนืป่าลดลง เกดิความ
แห้งแล้ง ขาดแคลนน�้า จนสภาพป่าฟื้นตัว มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นหน่ึงในหลายพื้นท่ี 

ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
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ที่มีการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
นับแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน

“น้าเปียก” เป็นคนสุภาพ ขี้เกรงใจ และให้เกียรติคนทุกคน ใช้เหตุผลการท�างาน
ร่วมกับผู ้อื่นเสมอ มีน�้าใจ พร้อมช่วยเหลือรับใช้ให้บริการในทุกเรื่องที่ได้รับ 
การร้องขอ มิใช่เพียงเรื่องป่าชุมชนเท่านั้น

ด้วยความท่ีเป็นคนสุภาพ พูดน้อย ชอบท�ามากกว่าพูด ลงมือท�าด้วยตนเองก่อน
เสมอ จึงเป็นบุคคลที่มีคนรัก เคารพ นับถือ มากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ น้าเปียก 
ไม่เคยย่อท้อเบือ่หน่าย หรอืมข้ีอแม้ใดๆ ต่อการท�างาน และยงัเป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจ 
ในการดแูลรกัษาป่าชุมชนให้เกิดขึน้แก่สมาชกิชมุชนและคนอืน่ๆ ทัง้ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
และจังหวัดอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและภาค 
ตะวันตก และได้รับเกียรติจากสมาชิกป่าชุมชนทั้ง 152 แห่ง ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเครอืข่ายป่าชมุชนจงัหวดักาญจนบรุ ีเป็นคนแรกในปี 2545 จนถงึปัจจบุนั

งานป่าชมุชนนัน้ต้องพจิารณาปัญหาในทุกๆ เรือ่งทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ประวตัคิวามเป็นมา 
ประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ ความรู้ท้องถิ่น สิทธิและความมั่นคงในที่ท�ากิน  
ซึ่งเป็นการท�างานที่เก็บรับประสบการณ์ทั้งจากตนเองและผู้อื่น ค้นหาปัญหาและ
ค�าตอบด้วยการลงมือท�า มีความยืดหยุ่น เหมาะสมต่อสภาพการณ์ ใช้ความรู ้
ท้องถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เกบ็ข้อมลูต่างๆ สร้างกฎกตกิา ตลอดจนสร้าง “ส�านกึใหม่”  
แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นหลัง

สิ่งเหล่านี้ “น้าเปียก” ได้ท�ามาแล้วทั้งหมดให้แก่ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนลมหายใจสุดท้าย

ชาวเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ขอน้อมร�าลึกถึงคุณงามความดีของน้าเปียก 
ด้วยจิตคารวะ

สุธิดา แสงเพชร
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ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

แบบอย่างในการบริหารจัดการ 
ผืนป่าตะวันตก

ชมุชนบ้านห้วยสะพานสามัคค ีเป็นชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการขยายตวัของธรุกจิแปรรปู 
พืชเศรษฐกจิ ทัง้อ้อยและมนัส�าปะหลงั ทีต้่องใช้ทรพัยากรน�า้ในระบบการผลติอตุสาหกรรม  
ส่งผลกระทบต่อป่าซบัน�า้ทีเ่คยมีสภาพเสือ่มโทรมมาก่อนหน้านี ้จากการโค่นตดัไม้เพือ่ท�า
หมอนรถไฟ ฟืนหลา สร้างค่ายทหาร สะพาน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตามมาด้วย
การตัดไผ่รวกซึ่งเป็นพืชเด่นในป่าเพื่อป้อนโรงงานผลิตกระดาษ สภาพป่าที่เสื่อมโทรม
ท�าให้เกิดการรุกล�้าจับจองเป็นที่ท�ากิน จนมาถึงยุคการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย
และมันส�าปะหลัง 
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คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามคัค ีใช้วฒันธรรมประเพณเีป็นกลยทุธ์ในการท�างานผ่าน
องค์กรภาคประชาชน เพื่อฟื้นป่าเต็งรังและเบญจพรรณ ที่ธรรมชาติมีลักษณะแห้งแล้ง ฟื้นตัวยาก  
โดยเน้นเรื่องป้องกันไฟและป้องกันการรุกล�้าเพิ่ม โดยสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ 
ทัง้การเรยีนรูแ้ละเป็นแนวกนัไฟไปในตวั มแีผนบรหิารจดัการแหล่งน�า้ สร้างระบบตาสับปะรดในการ 
สอดส่องป่า และผลักดันให้ป่ามีเกราะคุ้มกันโดยการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างระบบการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

พลังความร่วมมือในการดูแลป่าช่วยสร้างความม่ันคงทางอาหารท้องถิ่น กลุ่มสตรีมีบทบาทส�าคัญ 
ในงานอนรุกัษ์ผ่านการเกบ็หาอาหารจากป่า ซ่ึงค�านวณมลูค่าได้มากกว่าปีละล้านบาท ส่วนกลุ่มเยาวชน 
เป็นก�าลงัส�าคญัในการน�าวฒันธรรมประเพณพีืน้บ้านมาประยกุต์เป็นส่ือทีใ่ช้ในการรณรงค์งานอนรุกัษ์ 
ตลอดจนเผยแพร่คุณค่าของฐานทรัพยากรในป่าบ้านห้วยสะพานสามัคคี

ประสบการณ์ในการท�างานอนรุกัษ์อย่างต่อเนือ่งมานานกว่า 40 ปี ท�าให้ภาครฐัและภาคธุรกจิยอมรบั
ในศักยภาพ และให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาให้บ้านห้วยสะพานสามัคคีเป็นแหล่งเรียนรู้และการวิจัย 
เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก

ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
เพลงร่อยพรรษา
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บ้านห้วยสะพานสามคัค ีเป็นชมุชนหนึง่ทีอ่ยูใ่นบนัทกึประวตัศิาสตร์ช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง ป่าใน
สมยันัน้อดุมสมบรูณ์ มลี�าห้วยไหลผ่านกลางหมูบ้่าน ชาวบ้านจงึสร้างสะพานไม้ข้ามล�าห้วย เป็นทีม่า
ของชือ่หมู่บ้าน และในสมยันัน้ ทหารญีปุ่น่ต้องการสร้างทางรถไฟ จึงเกณฑ์ชาวบ้านตดัโค่นไม้เพือ่ท�า
ไม้หมอน และท�าฟืนหลา ก่อสร้างสะพาน ค่ายทหาร สิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลือทุกวันนี้คือทางรถไฟ 

หลังสงครามโลกยุติตั้งแต่ปี 2484 เป็นต้นมา ไม้ถูกตัดอีกระลอกเพื่อสร้างบ้าน ท�าฟืนเผาถ่านทั้งเพื่อ
ใช้ในท้องถิ่น และจ�าหน่ายนอกพื้นท่ี รวมท้ังมีโรงงานกระดาษจากตัวเมืองกาญจนบุรี เข้ามาขอใช้
พื้นที่ป่าเพื่อตัดไม้ฟืนหลาเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมของโรงงาน และใช้ไม้ไผ่รวกท�าเยื่อกระดาษ

เมือ่สภาพป่าเสือ่มโทรม ไม้รุน่แรกบางตา ชาวบ้านทัง้ในพืน้ทีแ่ละต่างถิน่พากนัเข้ามาจบัจองเพือ่ถาง
เป็นทีท่�ากิน การดแูลป่าในช่วงนัน้ อาศยัความสมัพนัธ์ทางเครอืญาตติกัเตือนขอร้อง สงัคมพืน้บ้านไทย
ทีใ่ห้ความเคารพเชือ่ฟังผูอ้าวโุส ท�าให้ป่าบางส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัวฒันธรรมประเพณไีม่ถกูบกุรกุท�าลาย 
เช่น ป่าช้าหลงัวดัห้วยสะพาน ป่าดอนปูต่าทีช่าวบ้านสร้างศาลปูต่าไว้เพือ่จดังานท�าบญุบรรพชนทกุปี 
ป่าวัฒนธรรมสองแห่งนี้เป็นพื้นที่สงวนมาจนทุกวันนี้

ภาพเก ่าแสดงพื้นที่บ ้าน
ห้วยสะพานสามัคคี ที่ถูก
บุกรุกท�าพืชไร่เชิงเด่ียวจน
โล่งเตียน

296



ชาวบ้านเก็บป่าที่เหลืออยู่ โดยปล่อยให้แตกจากตอเดิม เรียกว่า “ป่ารังหนา” หรือ “ป่าเหมืองพระ”  
อยู่ใกล้ล�าห้วย ป่าผืนนี้ช่วยซับน�้าฝนที่ไหลลงสู่สระน�้าวัดห้วยสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน�้าใช้เพียง 
แหล่งเดียวของชุมชนในขณะนั้น

ปี 2517 พื้นที่ 200 ไร่เศษถูกบุกรุกจากกลุ่มทุนภายนอก 2 ราย โดยใช้รถแทรกเตอร์บุกเข้ามาเปิด
พื้นที่ซ่ึงเป็นคันดินท่ีชาวบ้านเรียกว่า “คันเกว” เป็นพ้ืนที่รับน�้าฝนที่ไหลลงสู่สระน�้า ใกล้ๆ สระน�้า 
มีน�้าซับหรือน�้าผุดขึ้นเป็นล�าธารเล็กๆ ชาวบ้านเรียกว่า “น�้าตกหินหลุกหลิก” น�้าจะผุดขึ้นช่วงปลาย
ฤดูฝน รวมกันลงสู่สระน�้าวัดห้วยสะพาน หยุดประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม เป็นเช่นนี้ 
ทุกปี การบุกรุกท�าลายป่าเป็นแปลงใหญ่ท�าให้น�้าตกหลุกหลิกซ่ึงเป็นน�้าซับ แห้งลงรวดเร็ว และ 
ส่งผลต่อระบบการกักเก็บน�้าในสระ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้ชาวบ้านตระหนักว่า การท�างานที่ขาดแผนรัดกุมส่งผลกระทบต่อเน่ือง 
ไม่จบสิ้น จึงมีการปรับกลยุทธ์จากเดิมท่ีใช้ความเป็นเครือญาติพูดคุย บอกต่อ ขอร้อง ก็น�ามาสู่ 
การจัดตั้งองค์กรชุมชนเป็นคณะท�างานที่ประกอบด้วยนายเสริม ไคลมี ก�านันต�าบลหนองโรง  

ด้วยพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งใหญ่ 
ในการผลิตพืชไร่จ�าพวกอ้อย มันส�าปะหลัง  
จงึมกีารลงทนุสร้างโรงงานอตุสาหกรรมน�า้ตาล 
และโรงงานแป้งมันส�าปะหลังหลายแห่ง การ
บุกรุกป่าเกิดขึ้นอีกระลอกเพื่อขยายพ้ืนท่ีปลูก
พืชเชิงเดี่ยวดังกล่าว การใช้รถไถเข้าไปถาง 
ท�าให้ไม้ยืนต้นบางตาไปในเวลาไม่กี่ปี ส่ง 
ผลกระทบต่อแหล่งน�า้ และภาวะขาดแคลนน�า้

แหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ในหน้าแล้ง 
และใช้ในการเกษตร
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นายถวิล สายเทียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายนิยม เพ็งบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 (ขณะนั้น บ้านห้วยสะพาน
แบ่งการปกครองเป็น 2 หมูบ้่าน) นายประยงค์ แก้วประดษิฐ์ สารวตัรก�านนั และผูน้�าชมุชนอกีหลายคน  
ทั้งหมดเป็นแกนในการน�าชาวบ้านจ�านวนมาก ไปตรวจสอบพื้นท่ีบุกรุกร่วมกัน จากน้ันเชิญผู้บุกรุก
พื้นที่ป่าทั้งสองรายมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติด้วยสันติวิธี 

ที่ประชุมมีข้อตกลงว่าห้ามทุกคนท�ากินบริเวณเหนือสระน�้าเด็ดขาด กลุ่มทุนทั้งสองจึงยุติ ไม่เข้ามา 
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลย หลังจากนั้น ชุมชนได้ร่วมกันท�าแนวเขตเพื่อป้องกันการรุกล�้า 
โดยใช้แนวต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเป็นหมายเมือง

ปี 2520 มีการวดัและปักหลกัแนวเขตป่ารงัหนา หรอืป่าทีป่ล่อยให้ตอไม้เตบิโต ด้วยเสาคอนกรตีและ
ท�าคันดินเป็นแนวเขตป่าชุมชน แนวคันดินที่ท�าขึ้นนี้เรียกว่า “เหมืองน�้า” พื้นที่ป่ารังหนานี้อยู่ในเขต
หมู่ 2 ต.หนองโรง มีพื้นที่ 1,008 ไร่ 

จากนัน้กน็�าแนวคดิการท�าเขตป่าและเหมอืงน�า้ ไปขยายยงัหมู่บ้านใกล้เคียงให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ 
ร่วมดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยรวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย ได้แก่  
บ้านหนองกระจันทร์ (หมู่ 1) บ้านใหม่ (หมู่ 9) และบ้านดอนเจริญ (หมู่ 11) ต�าบลหนองโรง

ป่าที่ฟื้นคืนสภาพในปัจจุบัน ผลลัพธ์จากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนอย่างต่อเนื่องนาน นับสิบๆ ปี



ปี 2543 เครอืข่ายมมีตใิห้ขึน้ทะเบยีนป่าชุมชนและเรียกป่ากว่าพันไร่ผนืนีว่้า ป่าชมุชนบ้านห้วยสะพาน 
สามัคคี ต้ังคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี โดยมีนายประยงค์ แก้วประดิษฐ์  
เป็นประธานกลุ่มฯ มีกรรมการ 28 คน เป็นแกนน�าในการท�ากิจกรรมป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูป่า 
รวมท้ังกิจกรรมเพื่อสาธารณะ คณะกรรมการเข้าร่วมอบรม รสทป. รุ่นที่ 9 และได้รับพระราชทาน 
“ธงพทิกัษ์ป่า เพือ่รกัษาชวิีต” รวมทัง้ตัง้กลุม่ รสทป. ประจ�ากลุ่มบ้านห้วยสะพาน เพือ่เป็นชุดคุ้มครองป่า

ผลการด�าเนินงานหลายสิบปีที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ท�าให้ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีได้รับ 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 7 ในปี 2548

ป่าเต็งรัง ในหน้าแล้งจะผลัดใบ และเขียวชอุ่ม 
อีกครั้งเมื่อได้ความชุ่มชื้นในหน้าฝน

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัล 
(ผลงานต่อจากปี 2548)
ระบบนิเวศ
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เป็นป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ มีไม้เด่นจ�าพวกเต็ง รัง แดง 
ประดู่ งิ้ว มีเนื้อท่ีรวม 2,094 ไร่เศษ เพิ่มข้ึน 
จากเดิมอีก 1,086 ไร่ (เดิมในปี 2548 ป่าชุมชน
มพีืน้ที ่1,008 ไร่) ทัง้หมดนีข้ึน้ทะเบยีนป่าชมุชน
แล้ว โดยแบ่งเป็น แปลงท่ี 1 เป็นป่าตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ�านวน 910-1-2 ไร่ 
แปลงที ่2 อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาหนองโรง 
เนื้อที่ตามประเภทป่าสงวนแห่งชาติ จ�านวน 
1,184-1-27 ไร่ (ขยายพื้นที่เพิ่มเติมในปี 2554) 

มีการขยายความร่วมมือในการดูแลรักษาป่า
ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ จากเดิม 4 หมู่บ้าน เพิ่ม
เป็น 17 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต�าบล
หนองโรง โดยหมู่ 3, 5, 7, 12, 16 ดแูลป่าทุง่ใหญ่  
8,500 ไร่ หมู ่ 6, 15, 17 ดูแลป่าเขาใหญ่ 
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1,600 ไร่ หมู ่ 8 ดูแลป่ารางยอม 500 ไร่  
หมู่ 13 ดูแลป่าบ่อหว้าน้อย 580 ไร่ หมู่ 10 
ดูแลป่าบ้านหลุบหิน 15 ไร่ และหมู่ 14 ดูแล 
ป่าเขาจ�าศีล 100 ไร ่ รวมพื้นท่ีป่าชุมชน 
ทั้งต�าบลประมาณ 20,000 ไร่

ระบบนิเวศป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณมี
ความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น  
เช่น อึ่งข้างลาย อึ่งปากขวด หมาจิ้งจอก 
กระต่ายป่า นกขมิ้น นกขุนทอง นกกระทา  
นกกะราง ไก ่ป ่า ในหน้าแล ้งมีน�้าซับ ม ี
ทางเชื่อมระหว่างป่าโดยใช้แหล่งน�้าเป็น 
ตัวเชื่อมและได้ใช้น�้าในการเกษตร

การดูแลและบริหารจัดการป่า ไม่ว ่าจะเป็น 
หอดูไฟ การลาดตระเวนป่า และคิดค้นวิธีการท�า 
แนวกันไฟโดยใช้เครื่องเป่าลมและช่วยในการ 
ขับไล่ไฟเมื่อเกิดไฟป่า

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ประสบการณ์หลายสบิปีท�าให้คณะกรรมการป่าชมุชนน�าทกัษะไปเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัเครอืข่ายป่าชมุชน
จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับองค์กรประชาชนท่ีก่อตั้งในปี 2544 มี
นายประยงค์ แก้วประดษิฐ์ เป็นประธานเครอืข่ายฯ (เสยีชวีติในปี 2559 อยูร่ะหว่างคดัเลอืกประธาน
ใหม่) เครือข่ายประกอบด้วยป่า 75 ป่าจาก 9 อ�าเภอ และก�าลังขยายให้ครอบคลุมทั้ง 13 อ�าเภอ 
ในจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยมกีารประชุมเดอืนละครัง้ และมผู้ีว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานในทีป่ระชมุ
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จดุประสงค์ของการตัง้เครอืข่ายป่าชมุชนจงัหวดักาญจนบรุ ีเป็นการสร้างเวทรีะดมความคิดเหน็ เพราะ
จงัหวดักาญจนบรุมีผีนืป่าจ�านวนมาก เช่นเดยีวกบัมพีืน้ทีป่ลกูพชืไร่เชงิเดีย่วมหาศาล เครอืข่ายยงัเป็น
เวทใีนการแลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างานด้านป่าชุมชน น�าเสนอนวตักรรมการบรหิารจดัการป่า 
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป่าชุมขน

มีการจัดตั้งกองทุนชุมชนคนรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตั้งต้นด้วยทุน 100,000 บาท  
ซึ่งปันมาจากการได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลลูกโลกสีเขียว โครงการรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นต้น 
เงินส่วนใหญ่น�าไปใช้ในกิจกรรมส่วนรวมและเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)301



ปี 2549 จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์ป่า 
ควบคู่กบัการเรยีนรูว้ัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก อบต.หนองโรง และโครงการสุขภาวะ
ภาคตะวันตก เป็นกิจกรรมสร้างจิตส�านึกในกลุ่ม
เยาวชน มีโรงเรียนในต�าบลหนองโรงและใกล้เคียง
เข้าร่วมโครงการ ผู้น�าชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

กลุ ่มเยาวชนเข้ามาหาประสบการณ์ โดยร่วมกับ 
คณะกรรมการป ่าเก็บข ้อมูลในป ่าชุมชนเรื่อง 
พืชอาหารป่า และเรียบเรียงเป็นฐานข้อมูล พบพืช 
ในป่าหลากชนิด เช่น กุ่ม ขี้เหล็ก จัน ต�าลึง นมแมว 
ผักหวาน ย่านาง แมงลัก เห็ดขอน มะขามป้อม 
สารภ ีมะตมู หว้าป่า ผกัเสีย้น เถาวลัย์เปรยีง หน่อไม้ 
บัวเผือน เห็ดเผาะ เห็ดมันปู มะสัง เล็บเหยี่ยว มะรุม 
สะเดา ฯลฯ พืชป่าเหล่านี้ชาวบ้านสามารถเก็บหาได้
ตลอดทั้งปี

จัดท�าโครงการธนาคารพันธุ์ไม้ในปี 2553 ชาวบ้าน
เรียนรู้การเพาะเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยไม้ป่า (Tissue 
culture) และน�าไปฝากขายท่ีศูนย์การเรียนรู้บ้าน
ห้วยสะพานสามคัคี ในราคาต้นละ 20 บาท ชาวบ้าน 
ได้ 16 บาท อีก 4 บาทสมทบเข้ากองทุนชุมชน 
คนรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

ธนาคารพันธุ์ไม้ และการเพาะเน้ือเยื่อพันธุ์กล้วยไม้ป่า 
คืนกล้วยไม้สู่ป่า
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ในปี 2555 บ้านห้วยสะพานสามัคคีได้รับรางวัลชนะเลิศ  
“ป่าชุมชนดีเด่น” ระดับประเทศ ในโครงการกล้ายิ้ม  
“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” โดยกรมป่าไม้ และบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 

ปี 2556 บริษัท สยามฟอเรสทรี จ�ากัด ในเครือบริษัท  
เอสซีจี เปเปอร์ และกรมป่าไม้ มอบรถอเนกประสงค์ 
เพื่อให้ชุมชนใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์

ปี 2557 จัดท�าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีร่วมกับ อบต.หนองโรง อ�าเภอพนมทวน 
และป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี และมีกิจกรรมปล่อยอึ่ง 
คืนสู่ป่าเพื่อขยายพันธุ์อึ่งในพื้นที่ป่าชุมชน

ปี 2558 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
ท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) กบั บรษัิท สยามฟอเรสทร ีจ�ากดั  
ในเครือบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เพื่อรับการสนับสนุน 
งบประมาณ เป็นระยะเวลา 10 ปี (ปี 2558 - 2568) เพือ่ใช้ 
ในการท�าวิจัยเรื่องป่าและกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านมติ 
ความเหน็ชอบจากภาคทีีป่ระกอบด้วยคณะกรรมการป่าชมุชน 
บ้านห้วยสะพานสามัคคี โรงเรียนวัดห้วยสะพาน อบต.
หนองโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และกรมป่าไม้ 
มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีต้นเดือน

เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน คณะกรรมการป่าเปิดให้พื้นที่ 
ป่าชุมชนเป็นท�าเลเล้ียงววัของชาวบ้านทีม่ปีระมาณ 1,000 ตวั  
ชาวบ้านจะน�าวัวไปปล่อยในฤดูฝนเน่ืองจากเป็นช่วงท�านา 
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เมือ่หมดหน้านา กเ็ลีย้งวัวในนาทีเ่ป็นตอซัง ระบบนีช่้วยให้คนเลีย้งสตัว์ซึง่เกบ็หาอาหารป่าไปในเวลา 
เดียวกัน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง ไม่ต้องมีการลาดตระเวน ส่วนมูลวัวก็เป็นปุ๋ยในดิน ชาวบ้าน 
ยังคิดค้นวิธีการท�าแนวกันไฟโดยใช้เครื่องเป่าลม และช่วยไล่เชื้อเพลิงเมื่อเกิดไฟป่า

ออกกฎเรื่องการขุดแย้ ดักกับบ่วงได้ แต่ห้ามขุด เดิมค่าปรับในการฝ่าฝืน 100 บาท/ตัว ปัจจุบัน 
ปรับเปลี่ยนเป็น 300 บาท/ตัว 

จัดท�าฐานการเรียนรู้ในป่า ประกอบด้วยฐานกวางน้อย เพื่อนรักในป่า ขุมทรัพย์ใต้พิภพ (น�้าตก)  
ยิ่งสูงยิ่งเสียว สายใยรัก มัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
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สังคม ชุมชน วัฒนธรรม
กลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นหัวใจหลักในการรักษาพืชอาหารท้องถิ่น น�าผลผลิตมาแปรรูปโดยเชื่อมโยงกับ
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน จากการไปศกึษาดงูานหลายพืน้ทีแ่ล้วน�ามาประยกุต์ใช้ในชมุชน เกดิเป็นกลุ่มต่างๆ 
เช่น กลุ่มขนมทองม้วนทองพับเนื้อตาล (หมู่ 1) กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากตาล (หมู่ 2) กลุ่มจักสาน 
เปลไม้ไผ่ กลุม่ข้าวเกรยีบสมุนไพร กลุ่มแคปหมไูร้มนัเจมส์–จนู (หมู ่9) กลุม่เจยีระไนเครือ่งประดบันลิ  
กลุ่มขนมจิ๊ดจ๊าด (หมู่ 11) กลุ่มท�าน�้าพริก กลุ่มผ้าแพรส�าเร็จรูป เป็นต้น

กลุ่มแม่บ้านและการแปรรูปผลผลิตที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ชาวบ้านมรีายได้จากการเกบ็ของป่า เช่น เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน เกบ็ดอกสะเดาได้วนัละประมาณ 
2 คันรถกระบะ น�ามาขายราคาก�าละ 3-5 บาท เดือนกันยายน-ตุลาคม มีรายได้จากการเก็บเห็ดโคน 
จากการเก็บข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ท�าร่วมกับชาวบ้าน พบว่าปี 2548 ชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บ
อาหารป่าประมาณ 1.2 ล้านบาท และในปี 2558 มีรายได้เพิ่มประมาณ 5 ล้านบาท

ชุนชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ  
จากการเก็บข้อมูลของชุมชน พบว่า ปี 2548-ปัจจุบัน มีผู้มาศึกษาดูงานจากในประเทศประมาณ 
20,000 คน และจากต่างประเทศประมาณ 4,500 คน บ้านห้วยสะพานสามคัคยีงัเป็นแหล่งศกึษาวจิยั

การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ท�าให้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณระยะยาวจาก SCG
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และท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า-NIDA) 

นอกจากนั้นชุมชนยังให้ความส�าคัญกับการฟื้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เพลง “ร่อยพรรษา” เป็นการ
บอกบุญเรี่ยไรข้าวของเงินทอง สิ่งของต่างๆ เช่น ขนม ผลไม้ ฯลฯ เพื่อรวบรวมไปท�าบุญในเทศกาล 
วนัออกพรรษา และเพือ่สมทบสร้างสิง่ทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ การแสดงพืน้บ้านทีอ่ยูใ่นกลุม่เพลงเหย่ย 
ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณของภาคกลาง เป็นงานในความรับผิดชอบของกลุ่มเยาวชน และมักเป็น
ส่วนหนึง่ของโปรแกรมต้อนรบัผูม้าเยอืน รวมท้ังเป็นการแสดงเมือ่มโีอกาสไปร่วมเวทกีบัภาคภีายนอก

สะเดา และหัวกอก หรือเห็ดโคน  
ผลิตผลจากป่าชุมชนที่สร้างรายได้แก่ชาวบ้านเป็นมูลค่านับล้านบาท



ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น ท�าให้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานทั้งจากสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานรัฐ-เอกชน

การเริ่มต้นงานป่าชุมชนของบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
เป็นการจุดประกายจากภาครัฐก็จริง แต่ความส�าเร็จ
ที่มาถึงวันนี้ตลอด 40 ปี คือความเพียรของชาวบ้าน
ท่ีสังเคราะห์บทเรียนทั้งที่ล้มเหลวและส�าเร็จ มาเป็น 
กลยุทธ์ในการท�างาน จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็น 
แถวหน้าของงานป่าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

308



การโอบกอดผืนป่าด้วยจิตส�านึกของชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

ผืนป่าตะวันตกนับเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาค และเป็นพื้นที่ที่ภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแป้ง 
โรงงานน�้าตาลทราย ขยายตัวมาเปิดพื้นที่ด�าเนินการ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกอ้อยและมันส�าปะหลังมานาน
แล้ว การขยายตวัของอตุสาหกรรมกลุ่มนีมี้ผลกระทบต่อการใช้น�า้ และ “ป่าซบัน�า้” ของชาวบ้านห้วยสะพาน
สามัคคี ถึงกับแห้งเหือดในหน้าแล้ง

เมื่อปี 2548 ชาวบ้านได้รวมตัวปกป้องผืนป่าดังกล่าวจนได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” และยังยกระดับ 
การท�างานที่เกิดนวัตกรรมการดูแลผืนป่าอย่างยั่งยืน ดูจากกิจกรรมและเป้าหมายการท�างาน เช่น จัดต้ัง
ศูนย์วิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไป 
มีคนไทยกว่า 20,000 คนจากทั่วทุกภาค และคนต่างชาติจากหลายประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน ตลอดจน
นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อีกหลายคณะ

เงินรางวัลที่ได้รับ คณะกรรมการอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยสะพานสามัคคี ก็น�าไปเป็นทุนตั้งต้นสร้าง “กองทุน
ชุมชนคนรักษ์ป่า” รวมทั้งส่งกรรมการจ�านวนหนึ่งเข้าร่วมอบรม รสทป. กับกรมป่าไม้ น�าพื้นที่ป่า 2 แปลง
กว่า 2,000 ไร่ ข้ึนทะเบียนป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ�านวน 910 ไร่ ป่าชุมชน 
อีกแปลงหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรง จ�านวน 1,184 ไร่ เหล่านี้เป็นแบบอย่างของการบริหาร
จัดการร่วม (กับกรมป่าไม้) หรือ Co-management

ด้านสังคม ก็สนบัสนนุให้สตรีและเยาวชนมบีทบาท โดยต้ังและขยายกลุม่แม่บ้านและกลุม่เยาวชน เข้าร่วมงาน 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนดังกล่าว ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัวปล่อยในป่าชุมชนกว่า 1,000 ตัว  
ส่งเสริม “ธนาคารเพาะพันธุ์ไม้” ควบคู่กับให้กลุ่มแม่บ้านเก็บเห็ดโคนและดักแย้ไปขายเป็นรายได้ของ
ครอบครัว ในปี 2558 มีตัวเลขรายได้รวมจากการเก็บหาอาหารจากป่าได้มากกว่า 1 ล้านบาท

คณะกรรมการป่ายังขยายเครือข่ายอนุรักษ์และดูแลป่าผืนป่าตะวันตกไปจนครอบคลุม 13 อ�าเภอในจังหวัด 
กาญจนบุรี มีเวทีพบปะกันระหว่างแกนน�าทุกรอบเดือนในจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
การประชุม) ตลอดจนขยายภาคีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในกรุงเทพฯ โดยท�าความร่วมมือ (MOU) กับ 
เครือ SCG ตั้งกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ป่า เป็นระยะเวลา 10 ปี (2558-2568) 



ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

ประสานงาน : นางสมพร ปานโต 
เลขานุการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

โทร. 081 943 2618

ประชากร :  4 หมู่บ้าน 895 ครัวเรือน 
จ�านวน 2,500 คน 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ป่าชุมชน 2,094 ไร่เศษ  
แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที ่1 เป็นป่าตามพระราชบญัญตัิ 
ป่าไม้ พ.ศ.2484 จ�านวน 910-1-2 ไร่  
แปลงที่ 2 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรง 
จ�านวน 1,184-1-27 ไร่ 

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2517 - ปัจจุบัน (รวม 41 ปี)

สรุปความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัลในปี 2548
ระบบนิเวศ : 
• พื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีเพ่ิมจาก 

ปี 2548 พื้นที่ 1,008 ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
เป็น 2,094-2-29 ไร่ และขึน้ทะเบยีนป่าชมุชนกบั 
กรมป่าไม้ 

• ชุมชนยังได้ขยายการดูแลรักษาป่าห้วยสะพาน
สามัคคี จากเดิมเป็นความร่วมมือของ 4 หมู่บ้าน 
เพิ่มเป็น 17 หมู ่บ้าน ครอบคลุมทุกหมู ่บ้าน 
ในต�าบลหนองโรง รวมพื้นที่ป่าชุมชนทั้งต�าบล 
ประมาณ 20,000 ไร่

310



• ระบบนเิวศป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณมคีวามอดุมสมบรูณ์ท�าให้สตัว์มกีารขยายพนัธุเ์พิม่มากขึน้ และ
ในหน้าแล้งยงัมนี�า้ และมทีางเชือ่มระหว่างป่าโดยใช้แหล่งน�า้เป็นตวัเชือ่มและได้ใช้ประโยชน์ในการท�านา

การบริหารจัดการ :
• คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีเป็นแกนน�าในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

ป่าชมุชนจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยมเีครอืข่าย 75 ป่า ใน 9 อ�าเภอ และมเีป้าหมายขยายให้ครบ 13 อ�าเภอ
ในจังหวัดกาญจนบุรี

• จัดตั้งกองทุนชุมชนคนรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เพื่อเคลื่อนงานอนุรักษ์
• จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์ป่า ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสริมให้กลุ่ม

เยาวชนมีส่วนร่วมในการหาประสบการณ์เรื่องการเก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า
• ท�าโครงการธนาคารพันธุ์ไม้ และเพาะเน้ือเยื่อพันธุ์กล้วยไม้ป่าเพื่อฝากขายที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วย

สะพานสามัคคี และปันผลเข้ากองทุนป่า
• ปี 2555 ได้รบัรางวลัป่าชมุชนดเีด่นชนะเลศิระดบัประเทศ ในโครงการกล้ายิม้ “คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน”
• ปี 2557 จดัท�าโครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
• ในปี 2558 ท�าบันทึกข้อตกลงกับเครือ SCG เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและท�ากิจกรรม

อนุรักษ์เป็นระยะเวลา 10 ปี 
• สร้างอินทรีย์วัตถุในดินด้วยการเปิดพื้นที่ป่าให้เป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์ และให้คนดูแลวัวช่วยท�าหน้าที่ 

สอดส่องดูแลป่า
• พัฒนากฎการขุดแย้ โดยเพิ่มค่าปรับส�าหรับผู้ฝ่าฝืนขุดแย้
• จัดท�าฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ป่า 
• คิดค้นวิธีการท�าแนวกันไฟโดยใช้เครื่องเป่าลม และช่วยในการเป่าไล่เศษเชื้อเพลิงเมื่อเกิดไฟป่า

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม :
• กลุ่มแม่บ้านน�าผลผลิตจากป่ามาแปรรูปเพิ่มรายได้ 
• มีการเก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า พบว่าชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บของป่าเพิ่มจากปี 2548 จ�านวน  

1.2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท ในปี 2558
• ชุนชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นแหล่ง

ศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ
• มอบหมายให้กลุ่มเยาวชนท�าหน้าที่ฟื้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เพลงเหย่ย

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)311



กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 

ความรู้เรื่องการ “ชิงเผา”  
ในการอนุรักษ์ป่าผลัดใบ 

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 
เป็นพลังชุมชนท่ีเกิดจากสถานการณ์การบุกรุกตัดไม้ใหญ่
และไม้ไผ่ในผืนป่าที่เป็นฐานทรัพยากร เริ่มจากรวมตัว
แบบหลวมๆ เน้นการลาดตระเวนเพื่อป้องกัน มาเป็นการ
ท�างานจริงจังเชิงรุก เมื่อต้องต่อสู ้กับการเข้ามาของ
สัมปทานเหมืองแร่ที่มีการระเบิดภูเขา ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
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พลังการต่อสู ้ที่สัมฤทธิ์ผล น�ามาสู ่ความส�าเร็จ 
ในการผลกัดนักระแสการปลกูยางพาราทีร่กุเข้ามา 
รวดเร็ว น�าประสบการณ์มาพัฒนาข้อตกลงในการ
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล มีการประกาศ
วันหยุดเก็บหน่อไม้เพื่อให้ไผ่แตกกอ ใช้ความรู้
เรื่องการ “ชิงเผา” ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ 
ป่าผลัดใบ เป็นการเผาเศษวัชพืชท่ีเป็นเช้ือเพลิง 
ในปลายหน้าฝนหรือต้นแล้ง ลดการสะสมเช้ือเพลงิ
ในหน้าแล้งจัดซึ่งเสี่ยงต่อการติดไฟ การชิงเผา 
ที่ถูกต้องช่วยลดอัตราการเกิดไฟป่า กระตุ้นให้ 
ไม้ชัน้ล่างแตกใบ ไผ่เกดิหน่อไม้ เหด็โคนผดุ เหล่านี้ 
เป็นความรู้เรื่องการบริหารจัดการป่าท่ีสะสมจาก
ประสบการณ์ กลายเป็นทักษะท่ีท�าให้ชุมชนมี
แหล่งอาหารที่มั่นคง มีรายได้จากผลผลิตจากป่า
ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ล้านบาท

ประสบการณ์การท�างานตลอด 17 ปี ท�าให้กลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 
เป็นแกนน�าหนึ่งในเครือข่ายป่าจังหวัดกาญจนบุร ี
เครือข่ายป่าขนาดใหญ่ท่ีมีสมาชิก 65 ป่า มาร่วม
ผนึกก�าลังเพื่อดูแลผืนป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มีมากกว่า 12,000 ไร่ (ส�านักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้, 2552)

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)313



แม้ต้นยางใหญ่เก่าแก่ขนาดสามคนโอบ ดงัทีผู่เ้ฒ่าผูแ้ก่เคยบอกเล่าไว้  
จะไม่อยูแ่ล้ว แต่ต้นยางทีป่ลกูใหม่เพือ่ทดแทนการถกูลกัลอบตดัไม้ 
อันเป็นต�านานของหมู่บ้าน ก็ยังคงเหลืออยู่หน่ึงต้น น่ันเป็นที่มา
ของชือ่บ้านยางโทน และเป็นเครือ่งเตือนใจให้ชาวบ้านตระหนกัถงึ 
ภารกิจส�าคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

จากชุมชนที่ เคยท�าไร ่ยาสูบ ต ่อมาเปลี่ยนเป็นไร ่อ ้อยและ 
มันส�าปะหลัง ซ่ึงเป็นพืชอาศัยฝนฟ้า การใช้ประโยชน์จากแม่น�้า 
แควน้อยจึงมีไม่มาก แต่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
ที่ล้อมรอบชุมชน ท�าให้ชาวบ้านมีแหล่งน�้าและอาหารที่สมบูรณ์

ในสมัยก่อนการลักลอบตัดไม้นั้นมีบ้าง เป็นแค่รายเล็กๆ แต่ในยุค
เศรษฐกิจผันผวนตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา มีคนโยกย้ายเข้ามา 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครอบครัวขยายตัว คนต่างถิ่นเข้ามาจับจอง 
ทีท่�ากนิ การลกัลอบตดัไม้เริม่ควบคมุไม่ได้ เมือ่ไม้ขนาดใหญ่เบาบาง 
ก็หันมาตัดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและวัตถุดิบในงานจักสาน
ที่สร้างรายได้ 

ผลกระทบจากการใช้โดยไม่ได้มีการรักษา ส่งผลต่อแหล่งน�้าเป็น
ล�าดบัแรก จากชมุชนทีไ่ม่เคยเดอืดร้อนเร่ืองน�า้ กป็ระสบกับภาวะ
น�้าแล้ง ไฟป่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ตามมา ชาวบ้านยางโทนจึง
รวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์บ้านยางโทน เพื่อเป็นกลไกในการดูแล
ผืนป่ากว่า 1,800 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน�้าห้วยโป่งช้างเผือก ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น�้าน้อย 

ในระยะเริม่แรกเป็นการรวมตวัหลวมๆ โดยการน�าของนายเต้นยิว้  
วชิรพันธ์วิชาญ ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เป็นการท�างานแบบตั้งรับ  
เน้นเรื่องการลาดตระเวนเพื่อสอดส่องดูแลการบุกรุก โดยม ี

ต้นยางขนาดสามคนโอบ (ต้นใหม่)  
สัญลักษณ์อันเป็นที่มาของชื่อ
บ้านยางโทน
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หน่วยจดัการต้นน�า้ยางโทนเป็นพีเ่ล้ียงหนนุเสรมิ  
และค่อยๆ ฟื้นฟูป่าที่ด�าเนินการขึ้นทะเบียน
ป่าชุมชน

การท�างานทีจ่ริงจงัมาเริม่เมือ่ปี 2546 เมือ่มกีลุ่ม 
เข้ามาส�ารวจพบแร่ฟอสเฟตบริเวณภูเขาที่อยู่
ในเขตป่าต้นน�้า เป็นส่วนหนึ่งของป่าที่ชุมชน
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ มีถ�้าซึ่งเป็นที่อยู่
ของค้างคาวกิตติและค้างคาวแม่ไก่ ชาวบ้าน
วิตกเรื่องปัญหามลภาวะจากการระเบิดหิน 
สารตะกั่วที่จะลงสู่แม่น�้าแควน้อยซึ่งห่างจาก
ชุมชนไม่กี่ร้อยเมตร ผลกระทบเรื่องสุขภาพ 

การบุกเบิกพ้ืนที่ เพื่อท�าการเกษตร ทั้งไร ่มัน
ส�าปะหลัง ไร่อ้อย สวนยางพารา อย่างเกินพอดี 
ส่งผลต่อความเสือ่มโทรมของทรพัยากรป่าและน�า้ 
รอบชุมชน

รวมทั้งการสูญเสียป่าไม้อีกมหาศาล จึงรวมกันคัดค้านโครงการด้วยการสืบค้นความจริง ส่งข้อมูลให้
สือ่มวลชนได้รบัทราบ รวบรวมรายชือ่ชาวบ้านทีไ่ม่เห็นด้วยเพือ่ท�าหนงัสือยืน่ร้องเรียนกบัทางจังหวดั 
ในทีส่ดุโครงการนีถ้กูระงบั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิโครงการลกัษณะนีอ้กี ชาวบ้านจงึขอพืน้ทีบ่รเิวณนัน้
จัดท�าเป็นป่าชุมชน โดยได้รับการอนุมัติในปี 2546 เริ่มต้นด้วยเนื้อที่ 560 ไร่ ต่อมา ภาครัฐเห็นความ
จริงใจในการท�างาน จึงมอบป่าในพื้นที่อนุรักษ์ให้ชุมชนดูแล และขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเป็น 1,847 ไร่ 
ป่าผืนนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น�้าน้อย และยังมีป่าอีกสองแปลงที่ชาวบ้าน 
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ตลอดจนเป็นหน่วยป้องกันไฟป่า เป็นป่าโซน C เนื้อที่  
4,500 ไร่ และป่าในพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน�้ายางโทน เนื้อที่ 4,800 ไร่

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ปัญหาระลอกใหม่เข้ามาพร้อมกับกระแสการปลูกยางพารา 
มีกลุ ่มทุนภายนอกต้องการเข้ามาเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
1,400 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
(สมยันัน้ หลายคนยงัมคีวามเชือ่ว่าการปลูกยางพารา คือการสร้าง 
พื้นท่ีสีเขียว) การผลักดันนายทุนออกจากพื้นที่เป็นเรื่องยาก 
ไม่แพ้การคดัค้านสมัปทาน เพราะเป็นเรือ่งของอทิธพิล แต่ชาวบ้าน 
ก็ท�าได้ส�าเร็จโดยได้รับพลังหนุนเสริมจากเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัดกาญจนบุรี

จติส�านกึและหัวใจรกัธรรมชาตขิองชาวบ้านยางโทนทีร่่วมขบัเคล่ือน 
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน
บ้านยางโทน ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 11 ในปี 2552

ความก้าวหน้าหลงัจากได้รบัรางวลั (ผลงานต่อจากปี 2552)
ระบบนิเวศ
ชาวบ้านยังสามารถดูแลรักษาป่าชุมชน 1,847 ไร่ได้โดยไม่มี 
การบุกรุก รวมทั้งยังช่วยเป็นก�าลังเสริมให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการ 
ดูแลป่าโซน C และป่าในเขตหน่วยจัดการต้นน�้ายางโทน ซึ่ง 
มีเนื้อที่รวมกันกว่า 9,000 ไร่ มีสภาพป่า 3 ชนิด คือ 

ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง อยู่ตามภูเขาสูงและที่ราบ แห้งแล้ง เป็น 
ป่าโปร่ง มีไม้ขนาดเล็กเพราะผ่านการตัดโค่นไม้ใหญ่มาแล้ว  
พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง พลวง งิ้วป่า และสัก ไม้เรือนยอดชั้นรอง  
ได้แก่ มะขามป้อม 

ป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วย 
ไม้ขนาดกลางเป็นจ�านวนมาก พื้นป่ามีไม้รกทึบ มักมีไม้ไผ ่

แกนน�าชมุชน ร่วมกันขับเคล่ือน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป่าชุมชนบ้านยางโทน
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ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าไผ่ ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จากการร่วมกันอนุรักษ์ของ
ชุมชนบ้านยางโทน



ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู ่มากมาย มีการผลัดใบในฤดูแล้ง เมื่อถึงฤดูฝนจะแตกใบขึ้นใหม่ มีพรรณไม ้
ขึ้นปะปนกันหลายชนิด ไม้ที่ส�าคัญเป็นพวก สัก แดง ประดู่ และมะค่าแต้ เป็นต้น 

สุดท้ายเป็น ป่าไผ่ ขึ้นบริเวณเขตภูเขาที่มีฝนตกน้อย ป่าไผ่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการประกอบ
อาชีพ พันธุ์ไผ่ที่พบเป็นพวกไผ่นวล ไผ่รวก ไผ่ป่า ซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งล�าไผ่และการเก็บหน่อไม้ เป็นต้น 
ในป่าไผ่มีทุ่งหญ้าสลับเป็นบางแห่ง

หลงัจากปี 2552 จากการสงัเกตของชาวบ้านพบว่า ป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รงัอดุมสมบรูณ์ วดัจาก 
การที่ป่าหนาแน่นขึ้น ลูกไม้กระจายอยู่จ�านวนมาก ชนิดพันธุ์พืชที่พบยังคงเป็นไม้ประจ�าถิ่น และ 
มีสัตว์ป่าเล็กๆ เข้ามาอาศัย ทั้งไก่ฟ้า ลิง ลิ่น กระต่ายป่า เต่า หมาจิ้งจอก ไก่ป่า เป็นต้น

ชาวบ้านที่มีจิตอาสาร่วมกันกวาดใบไม้แห้งในป่า ส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ชิงเผา” เพื่อลดความเสี่ยง
เรื่องไฟป่าในหน้าแล้ง
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ภายหลังการ “ชิงเผา” ไม้ชั้นล่างจะแตกใบ มีหน่อขึ้น เติบโตขึ้นใหม่

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ยังคงมีการลาดตระเวนป่าเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ และประสานกับหน่วยงานป่าไม้ เช่น  
ในปี 2556 แจ้งเบาะแสการลอบตัดต้นไม้แก่เจ้าหน้าที่และยึดของกลางไว้ได้

ท�าแนวกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง และลาดตระเวนตรวจตราไฟป่าตลอดช่วงหน้าแล้ง แต่สิ่งที่นับเป็น
ทักษะของกลุ่มอนุรักษ์คือการ “ชิงเผา” ในส่วนท่ีเป็นป่าผลัดใบ เริ่มจากการกวาดใบไม้แห้งซ่ึงเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องไฟ เผาใบไม้ที่กวาดเป็นหย่อมเพื่อก�าจัดขยะที่จะติดไฟ และเป็นการ
ท�าแนวกันไฟไปในตัว การชิงเผาจะท�าช่วงปลายฝนหรือต้นหน้าแล้ง วิธีการนี้เหมาะกับป่าไผ่ด้วย 

การชิงเผาในลักษณะนี้ช่วยลดการสะสมเชื้อเพลิง ไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้ แต่กลับช่วยให้ไม้ช้ันล่าง
แตกใบ มีหน่อขึ้นมาใหม่ ดินที่โดนเผาเป็นเชื้อที่ดีส�าหรับเห็ดโคน เม่ือฝนแรกมาถึง เห็ดโคนจึงเป็น
อาหารที่ขึ้นชื่อ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เก็บหาของป่าได้มากกว่าปีละ 3 ล้านบาท 

ท�าฝายชะลอน�้าโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือ SCG หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
เป็นฝายชะลอความชื้นในป่าชุมชนและป่าต้นน�้ายางโทน จากปี 2552 สร้างฝายชะลอน�้าแล้ว  
430 ตัว ปัจจุบันมีฝายชะลอน�้า 1,000 ตัว 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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จัดท�าแหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่า เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนในหน้าแล้ง แหล่งน�้าแห้ง สัตว์ป่า รวมทั้ง
นกต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีแหล่งน�้าอาศัยกิน

เข้าฝึกอบรมและไปศึกษาดูงานตามที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอนุรักษ์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับสถาบัน 
การศึกษา และผู ้ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน  
เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านยางโทนยังคงยืนหยัดในจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ปี 2544 เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเดิมมีเครือข่าย 75 ป่า  
ใน 9 อ�าเภอ และมีความพยายามท่ีจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง 13 อ�าเภอในจังหวัดกาญจนบุรี  
เครือข่ายนี้เคยหนุนเสริมให้บ้านยางโทนพ้นจากการที่กลุ่มทุนเข้ามาเช่าที่เพื่อปลูกยางพารา ต่อมา 
เมือ่บ้านยางโทนมปีระสบการณ์มากขึน้ กไ็ด้เป็นแกนน�าของเครอืข่ายในการช่วยเหลือสมาชิกป่าอืน่ๆ 

ฝายชะลอน�้า ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในป่าชุมชนและป่าต้นน�้ายางโทน
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ปี 2558 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ จากจ�านวนคณะกรรมการป่าชุมชน 56 คน เพิ่มเป็น  
79 คน โดยการเติมคนรุ่นใหม่ๆ วัย 30-40 ปีเข้ามาเป็นมือรับไม้ต่อ

ทุกวันที่ 14 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมบุญกลางป่าและบวชป่า ประกอบด้วยการถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีบิณฑบาตต้นไม้ที่ห่มผ้าจีวรแล้ว ในปี 2558 นับเป็นการจัดงาน
ครั้งที่ 11 

จดัท�าโครงการห้องเรยีนธรรมชาต ิและเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิโดยผูรู้ใ้นชุมชนท�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากร
ให้ความรู้กับเยาวชนท่ีมาจากโรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น จ�านวน 5 แห่ง โครงการนี้มีเป้าหมายเพ่ือ 
ปลกูฝังจติส�านกึเยาวชนให้เหน็ความส�าคญัและมคีวามภาคภมูใิจในสิง่ทีเ่ป็นสมบตัส่ิวนรวมในท้องถิน่ 
ทัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากชาวบ้าน ภาคเอกชน เช่น รสีอร์ต บรษิทั/ห้างร้าน ธนาคารฯ

จัดตั้งกองทุนจากเงินรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ปันมาส่วนหนึ่ง ภายใต้ชื่อ กองทุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน อีกส่วนหนึ่งเป็นกองทุนเพื่อสวัสดิการส�าหรับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์

แหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่าในหน้าแล้ง เผื่อแผ่ความชุ่มชื้นสู่ชีวิตสัตว์ในป่า

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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เก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า กลุ่มแม่บ้านและ
ชาวบ้านที่เก็บหาของป่าเป็นหน่วยเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
และมูลค่าของป่า พบว่า ในปี 2556 ชุมชน
มีรายได้จากหน่อไม้สด หน่อไม้แปรรูป 
เหด็โคน ผักหวาน จ�านวน 3,729,400 บาท 
ส่วนปี 2557 มีรายได้ 3,076,460 บาท 
ข้อมูลเหล่านี้น�ามาสู่การวางแผนบริหาร
การใช้ประโยชน์จากป่า โดยกลุ่มอนุรักษ์
ออกประกาศปิดฤดูการหาหน่อไม้ เพื่อให้
หน่ออ่อนฟื้นตัวในเดือนเมษายน และเป็น
ช่วงที่เห็ดเริ่มออกพอดี 

บวชป่าและกิจกรรมบุญกลางป่า  
จัดขึ้นทุกๆ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี

มกีารจดัตัง้กฎระเบยีบป้องกนัไฟป่าในระดบัต�าบล เนือ่งจากเป็นป่าผลัดใบ ป่าไผ่ มกีารตัง้รางวลัน�าจับ 
หากมีผูย้นืยนัด้วยภาพถ่ายได้ว่า มกีารจุดไฟเผาป่า การพดูคยุกบัผูก้ระท�าผดิมตีัง้แต่ตกัเตอืน หากเป็น
วยัรุน่ จะเจรจาหรอืขอความร่วมมอื หากอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ จะมโีทษจนถงึการปรบั หรอืจบัส่งเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมักไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะชุมชนเชื่อในระบบการก�ากับด้วยศีลธรรมและจริยธรรม 

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม
กลุ่มอนุรักษ์ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาวัฒนธรรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(รสทป.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นการสร้างภาคีการท�างานร่วมกัน 
และท�าให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณในการท�ากิจกรรมอนุรักษ์ โดยเฉพาะการท�าแนวกันไฟ

ถ่ายทอดความรู ้เรื่องป่าและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านยางโทน เช่น ความส�าคัญ 
ของป่า การเก็บผลผลิตจากป่าท่ีไม่เป็นการท�าลาย เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักหวาน น�้าผ้ึง การสอดส่อง 
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ช่วยเป็นหเูป็นตาเพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัป่า สอนกลองยาวเพ่ือให้เป็นการจรรโลงวฒันธรรม 
และใช้เป็นเครื่องมือสร้างความน่าสนใจในการจัดเวทีต่างๆ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนรอบป่าทั้งในต�าบลศรีมงคล และต�าบลลุ่มสุ่ม เพื่อช่วยสอดส่อง
ดูแลการบุกรุกและไฟป่า แต่ละหมู่บ้านจะมีพื้นท่ีป่าที่ดูแล และมีกฎกติกาของตนเอง มีการพบปะ
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ป่าชุมชนบ้านยางโทน เป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้สนใจอย่างสม�่าเสมอ และเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
ที่หน่วยงานภาครัฐมักมาใช้เป็นเวทีท�ากิจกรรม และการอบรม เนื่องจากมีรูปแบบป่าท่ีง่ายต่อการ
ท�าความเข้าใจ

เห็ด และหน่อไม้ ตัวอย่างผลผลิตจากป่า คุณค่าจากป่าที่ท�าให้ทั้งท้องอิ่ม และสร้างรายได้แก่ชุมชน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ค�าว่า “ชิงเผา” เป็นภูมิปัญญาการจัดการป่าเพื่อให้ป่ามีประสิทธิภาพ เป็น
ความรู้ของชุมชนที่อยู่กับป่าลักษณะดังกล่าว ทักษะนั้นจ�าเป็นยิ่ง เพราะ
เมื่อพูดถึงการชิงเผาขึ้นมาลอยๆ หลายหน่วยงานจะรู้สึกเป็นกังวลเพราะ
ปัญหาไฟป่าในประเทศไทยน้ันเกิดข้ึนทุกปี กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และป่าชุมชนบ้านยางโทน มีความช�านาญในการจัดการ เลือกช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม ได้ประโยชน์ทั้งป่าและคน เป็นต้นแบบของการจัดการไฟป่า
ด้วยการ “ชิงเผา” ที่แวดวงวิชาการป่าไม้ให้การยอมรับว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะของป่าผลัดใบ

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) อีกกิจกรรมอาสาของชาวบ้านในการ
เฝ้าระวังและรักษาป่าชุมชน



ความส�าเร็จจากบทเรียนแห่งการต่อสู้ 
ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน  

โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

ท่ามกลางการต่อสูแ้ละขดัแย้งระหว่างกลุม่อตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัการสมัปทานเหมอืงแร่ฟอสเฟต และกลุม่ทนุ 
ที่เข้ามาขอเช่าที่ปลูกยางพาราเป็นพันไร่ รวมทั้งการบุกรุกลักลอบตัดไม้ในป่าบ้านยางโทน กลุ่มอนุรักษ์ป่า 
บ้านยางโทนจึงได้ก่อตัวขึ้นเพ่ือเฝ้าดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นป่าชุมชนเนื้อที่เกือบ 
2,000 ไร่ สภาพป่าเป็นทั้งป่าผลัดใบ ป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งต่อมาชาวบ้านน�าผืนป่าดังกล่าว
ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์การดูแลป่ามาตั้งแต่ปี 2542 ท�าให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ ชาวบ้านยางโทนมีเทคนิคดูแล 
ไฟป่าอย่างหนึ่ง คือการชิงกวาดใบไม้และชิงเผาป่า หรือเผาป่าก่อนที่ป่าจะถูกเผา ชาวบ้านจะเผาเศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ก่อนเดือนมกราคมของทุกปี เป็นการป้องกันไฟป่าโดยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และยังท�าให้ไม้ชั้นล่าง
แตกใบ ตลอดจนมีหน่อขึ้นมาใหม่ เห็ดโคนผุดขึ้น ซึ่งล้วนสร้างรายได้ปีละกว่า 3.7 ล้านบาท รายได้จากการ
หาของป่า ชาวบ้านน�ามาระดมหุน้ในหมูส่มาชกิกว่า 40 คน สมทบเงนิรางวลัทีแ่บ่งไว้ 100,000 บาท ปัจจุบนั
บ้านยางโทนมี “กองทุนอนุรักษ์” กว่า 300,000 บาท

การจัด “ห้องเรียนธรรมชาติ” ก็นับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เด่น ผืนป่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชน 
เป็นห้องท�าพธิบีวชป่า นอกจากนีก้ลุม่อนรุกัษ์ยงัสามารถขยายพ้ืนทีป่่าไปทุกหมูบ้่านจนครบในต�าบลศรีมงคล  
ดึงเยาวชนและชาวบ้านเข้ามาร่วมซึมซับ “ส�านึกรักป่า” ด้วยการร่วมลงมือ “เอาแรง” ท�าฝายชะลอน�้า  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SCG จนมีฝายแม้วเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 แห่ง

 



กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน
บ้านยางโทน
ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ประสานงาน : นายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ  
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)
73/2 หมู่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 71150
โทร. 089 551 7721

ประชากร : ประชากร 319 ครัวเรือน จ�านวน 940 คน 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ป่าชุมชน 1,847 ไร่ อยู่ในเขต
ลุ่มน�้าห้วยโป่งช้างเผือก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่
และป่าแม่น�้าน้อย

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2542-ปัจจุบัน (รวม 17 ปี)
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สรุปความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัลในปี 2552
ระบบนิเวศ : 
• พืน้ทีป่่ายงัคงอยูโ่ดยไม่มกีารบกุรกุ ระบบนเิวศป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รงั มคีวามอดุมสมบรูณ์ ต้นไม้

เติบโต มีลูกไม้กระจายอยู่เป็นจ�านวนมาก มีพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่หลากหลาย สัตว์ป่า นกต่างๆ เพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ :
• ยงัคงมกีารลาดตระเวนป่าในช่วงหน้าแล้ง เพือ่ป้องกันการบกุรกุและการจดุไฟเผา และตัง้รางวลัส�าหรบั

ผู้มีหลักฐานการจุดไฟเผาป่า
• การท�าแนวกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง และการกวาดใบไม้พร้อมชิงเผาก่อนเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อ 

ลดการสะสมเชือ้เพลงิ ซึง่เหมาะกบัสภาพป่าผลดัใบ และป่าไผ่ การบรหิารจดัการทีด่กีระตุน้ให้พชือาหาร 
เติบโต 

• ท�าฝายชะลอน�้าร่วมกับภาคเอกชน จนมีฝายในป่าจ�านวน 1,000 ตัว
• แกนน�ากลุ่มอนุรักษ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสานความร่วมมือในการดูแลผืนป่า 

ในจังหวัดกาญจนบุรี
• จัดกิจกรรมบุญกลางป่าและบวชป่าทุกวันที่ 14 เมษายนทุกปี
• จัดท�าห้องเรียนธรรมชาติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีผู้รู้ในชุมชนเป็นวิทยากร
• จัดตั้งกองทุนจากเงินรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ และสวัสดิการของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์
• เก็บข้อมูลและประเมินคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากป่า พบว่าชุมชนมีรายได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี
• ประกาศวันปิดฤดูการเก็บหาหน่อไม้ เพื่อให้หน่ออ่อนเติบโต
• จัดท�าแหล่งน�้าในป่าเพื่อให้สัตว์ได้อาศัยดื่มในหน้าแล้ง

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม : 
• อบรมเยาวชนและถ่ายทอดความรู้เรื่องป่าและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
• สร้างเครือข่ายการร่วมดูแลป่ากับหมู่บ้านต่างๆ ในต�าบลศรีมงคล

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว

แบบอย่างการท�างานแบบ 
“ประชารัฐ”

จากผลกระทบการบุกรุกป่าชายเลนเพ่ือท�าบ่อเลี้ยงกุ้ง และจับจองพื้นที่ในทะเลเพื่อท�า
คอกหอยแครง ท�าให้ป่าชายเลนและป่าชายหาดเสื่อมโทรม เกิดมลพิษน�้าเสีย ชาวบ้าน
สองชุมชนในต�าบลเลม็ด อ.ไชยา และต�าบลเขาถ่าน อ.ท่าฉาง ซ่ึงเป็นชุมชนบริเวณอ่าว
บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี น�าเรื่องของปูเปี้ยว สัตว์เล็กๆ ในป่าชายเลนซ่ึงมีปริมาณลดลง 
มาเป็นประเด็นในการท�างานสิ่งแวดล้อม โดยใช้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการช้ีปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไข
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ผลการวิจยัน�ามาสูก่ารจดัตัง้กลุม่อนรัุกษ์ทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่เพิม่ปรมิาณปเูป้ียว เพือ่เป็นองค์กร
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลนและการใช้ 
เคร่ืองมอืจับสตัว์น�า้ทีผ่ดิกฎหมาย ฟ้ืนป่าชายเลนจากทีเ่คยเป็นนากุง้ร้าง ออกกฎระเบยีบในการใช้ประโยชน์ 
จากป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง การจัดพื้นที่เพาะเลี้ยงปูเปี้ยว 

พลังจากสองต�าบลขยายเป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านรอบอ่าวบ้านดอน เพื่อปักแนวไม้ไผ่ในทะเล 
เป็นการระบุเขตชายฝั่งเสมือนแนวเขตป่าบก ป้องกันการรุกล�้าของเรือประมงพาณิชย์ จัดท�าเขต 
“นาทะเล” เป็นแนวยาวทัง้อ่าวบ้านดอนเพือ่ให้ชมุชนประมงพืน้บ้านได้ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชายฝ่ัง

ประโยชน์จากการใช้งานวจิยัมาแก้ปัญหา ท�าให้ชมุชนเปิดรบังานวจิยัใหม่ๆ ทีเ่ชือ่มโยงเรือ่งป่ากับการ
สร้างรายได้ เช่น การวิจัยท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และอนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอน 
เป็นแหล่งก่อก�าเนิดของอารยธรรมศรีวิชัยที่เป็นต้นสายธารของวัฒนธรรมปักษ์ใต้

ชมุชนรอบอ่าวบ้านดอนทีม่แีกนหลกัท�างานในนามกลุ่มอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนเพือ่เพิม่ปรมิาณ
ปเูป้ียว เป็นแบบอย่างการจัดการทรพัยากรชายฝ่ังทะเลทีบ่รูณาการความรูห้ลายสาขา เพือ่น�ามาสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้าน
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อ่าวบ้านดอนเป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ท่ีนักวิชาการระบุว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของอารยธรรมศรีวิชัย 
วัฒนธรรมโบราณเม่ือ 700-1,000 ปีท่ีผ่านมา มีบรรพชนเป็นชาวไศเลนทร์ที่เข้ามาทางทะเลจาก 
ชมพูทวปี ภมูปิระเทศทีเ่หมาะกบัการเป็นท่าจอดเรอืท�าให้อ่าวบ้านดอนเป็นศนูย์กลางการค้านานาชาติ 
ในยุคโบราณ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่เป็นต�านาน จะอยู่ในงานวิจัยที่ชุมชนรอบ 
อ่าวบ้านดอนร่วมท�ากับนักวิจัยท้องถิ่นของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

พื้นที่อ่าวบ้านดอนอยู่ใน 7 อ�าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่อ�าเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน 
เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก มีความยาวแนวชายฝั่งประมาณ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่
รวม 434,575 ไร่ เป็นฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนรอบอ่าว

 ธุรกิจนากุ้งกุลาด�า ส่งผลให้เกิดการรุกล�้าพ้ืนที่ 
ป่าชายเลน และเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ต่อทรัพยากรทางทะเลในระยะยาว

 รอบอ่าวบ้านดอนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ทางทะเล มีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอยู่อาศัย
กระจายทั่วอ่าว
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ปี 2530 นากุ้งกุลาด�าเป็นธุรกิจท่ีขยายมาถึงบริเวณอ่าวบ้านดอน โดยเฉพาะในเขตอ�าเภอท่าฉาง 
มีการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�าถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ เกิดการบุกรุกป่าชายเลน นากุ้งปล่อยของเสียลงสู่
ป่าชายเลน ปรมิาณสตัว์น�า้ลดลง ชาวบ้านทีย่งัชพีด้วยประมงชายฝ่ังต้องออกเรอืไปทะเลนอกไกลขึน้ 
แต่กระแสการเลี้ยงกุ้งเติบโตแค่ 5-6 ปี เมื่อผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน เจ้าของบ่อกุ้งจึงทิ้งบ่อให้ร้าง

นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม หรือ “ตาหม่อง” ชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างปลูกป่าชายเลน 
ให้กับกรมป่าไม้เมื่อช่วงปี 2536 เป็นแกนน�าในการชักชวนชาวบ้านให้หันมาร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลน 
ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. จ�านวน 620 ไร่ จนในปี 2540  
มกีลุม่ทนุหลายรายรกุเข้าท�านากุง้แบบสมยัใหม่บรเิวณป่าชายเลนรอบอ่าว รวมทัง้มกีารจบัจองพืน้ที ่
ในทะเลเพื่อท�าคอกเพาะเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรม ชุมชนจึงเกิดความต่ืนตัว ร่วมกับสถาน ี
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 ท�ากิจกรรมอนุรักษ์โดยใช้ “ปูเปี้ยว” เป็นตัวช่วย

กิจกรรมเริ่มต้นจากการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า สอดส่องการท�าประมงที่ใช ้
เครื่องมือผิดกฎหมาย การใช้สารเคมีหยอดรูปูเปี้ยว การจับปูเปี้ยวที่ยังโตไม่ได้ขนาด รวมทั้งการ 
ลอบตัดไม้ในป่าชายเลน

นายประสิทธ์ิ เชื้อเอี่ยม หรือ 
“ตาหม่อง” แกนน�าชุมชนฟื้นฟู 
ป่าชายเลน “กลุม่อนรุกัษ์ป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว”
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ส่วนปัญหาคอกหอยแครงในทะเลเพิม่ความรนุแรง
ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา มีกลุ่มอิทธิพลในพื้นที ่
ท�าคอกหอยแครงกนิบรเิวณกว้างตัง้แต่ 50-1,000 ไร่  
และการคราดหอยที่ส่งผลกระทบต่อการประมง
ชายฝั่ง

เพื่อสร้างกลไกการท�างานที่จริงจัง ปี 2545 ชุมชน
สองหมูบ้่าน คือบ้านไทรงาม หมู ่7 ต.เลมด็ อ.ไชยา 
และบ้านธารน�้าร้อน หมู่ 1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง 
เป็นแกนน�าในการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อ
เพิ่มปริมาณปูเปี้ยว ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการท�าวิจัย
เรือ่ง การศึกษาแนวทางการจดัการป่าชายเลนเพือ่ 
เพิ่มปริมาณปูเปี ้ยวอย่างยั่งยืน โดยท�าในพื้นที ่
บ้านไทรงามและบ้านธารน�า้ร้อน ซึง่มพ้ืีนท่ีเชือ่มต่อ
กับแหล่งปูเปี้ยว เนื้อที่ 1,500 ไร่ 

ปูเปี้ยว หรือปูแสม พระเอกของงานขับเคลื่อน
ฟื้นฟูป่าชายเลนรอบอ่าวบ้านดอน

ผลการวิจัยท�าให้ชาวบ้านเข้าใจสถานการณ์ เกิดองค์ความรู้เรื่องปูเปี้ยว และเกิดการวางแผนงาน
เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการเพาะเลี้ยงปูเปี้ยว การแปรรูป การตลาด ก�าหนด 
กฎระเบยีบการดแูลในระบบกลุม่และระบบอ่าว ผลงานวจิยัชิน้นีไ้ด้รบัการยกย่องให้เป็นโครงการวจิยั
ท้องถิ่นดีเด่นประจ�าปี 2549

หลงัจากร่วมกนัฟ้ืนฟูป่าภายใน 2-3 ปีกพ็บว่าปรมิาณปเูป้ียวเพิม่ขึน้ จากทีเ่คยหาทัง้คนืได้ 3 กโิลกรมั 
ก็พบว่าภายใน 2 ชั่วโมง หาปูเปี้ยวได้กว่า 10 กิโลกรัม

ปี 2547 นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ส่งผลให้เกิดการขายสิทธิ์
ให้กับกลุ ่มทุนภายนอก รวมท้ังขยายการจับจองพ้ืนที่เพื่อขายต่อ กลายเป็นความขัดแย้งกับ
กลุ่มประมงชายฝั่งในเขตอ่าวบ้านดอน กลุ่มอนุรักษ์ฯ ใช้วิธีขยายเครือข่ายออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ 
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โดยเชื่อมการท�างานกับกลุ่มต่างๆ จ�านวน 23 กลุ่มใน 7 อ�าเภอรอบอ่าวบ้านดอน เพื่อท�างาน 
ให้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ รักษาอ่าวบ้านดอนและอาชีพประมงพื้นบ้าน 

พลงัเครือข่ายท�าให้สามารถปักแนวไม้ไผ่เพือ่แสดงเขตพ้ืนทีส่าธารณะ หรอืทะเลชมุชน เนือ้ที ่6,582 ไร่ 
เปิดเวทสีาธารณะและเวทเีสวนาสญัจรเพือ่แลกเปลีย่นความเหน็ น�าเสนอสถานการณ์ผ่านส่ือมวลชน
ทัง้ในท้องถ่ินและระดบัประเทศ เพือ่สือ่สารปัญหาในอ่าวบ้านดอน ดงึคนรุน่ใหม่เข้ามาเสรมิการท�างาน 
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

การเป็นแกนน�าขับเคลื่อนงานท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกว้างขวางในระดับอ่าว ท�าให้กลุ่มอนุรักษ ์
ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 11 ในปี 2552

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู และดูแลอย่างต่อเนื่อง
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การเพาะพันธุ์ปูเปี้ยว หรือปูแสม
ในป่าชายเลน

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัล (ผลงานต่อจากปี 2552)
ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนชุมชนที่ดูแลรักษา เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,500 ไร่ เป็น 2,500 ไร่โดยประมาณ ส่วนเขตทะเล
ชุมชน เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 12,000 ไร่ จากเดิม 6,582 ไร่

ยังคงมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูนากุ้งร้าง โดยกลุ่มอนุรักษ์ฯ เป็นฝ่ายส�ารวจพ้ืนที่นากุ้งร้าง 
แล้วน�ามาวางแผนร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า 
ในวันที่ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม ทุกปี กิจกรรมการมีส่วนร่วมนี้ท�าให้มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,000 ไร่

ปล่อยพันธุ์ปูเปี้ยว ปลากะพง กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และปูด�า ปีละ 2 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุน 
พันธุ์สัตว์น�้าจากศูนย์วิจัยสัตว์น�้ากร่อย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ กลุ่มอนุรักษ์ฯ  
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ยังท�าการขยายพันธุ์ปูเปี้ยวเอง โดยในช่วงปี 2557-2558 จัดท�าแปลงเพาะพันธุ์ปูเปี้ยวในป่าชายเลน
จ�านวน 10 บ่อๆ ละ 5 ไร่ ใช้ตาข่ายกั้นเลี้ยงจนเติบโตแล้วปล่อยสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าชายเลน

ในส่วนงานอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล มีการขยายแนวเขตอนุรักษ์ทางทะเล เมื่อขยายพื้นที่ดูแลเป็น 
12,000 ไร่ จึงเท่ากับเป็นการขยายเครือข่ายไปรอบอ่าวบ้านดอนอีก 20 ชุมชน ท�าให้เกิดการท�างาน
รอบอ่าว

ทดลองท�าคอกกั้นแนวไม้ไผ่ในทะเลเพื่อฟื ้นฟูหาดเลนเป็นพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ (ด้านหน้า 
ป่าชายเลน) โดยเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อให้ป่าชายเลนงอกเพิ่ม

อ่าวบ้านดอนเป็นแหล่งหอยแครงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทย ในปี 2558 กลุ่มอนุรักษ์ฯ เป็น 
แกนน�าในการจัดท�าฟาร์มทะเลชุมชนประมาณ 70 ไร่ เพื่อขยายพันธุ์หอยแครง เป็นงานทดลอง 
จ�านวน 1 คอก เพื่อขยายพันธุ์สู่ทะเล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13

ท�าคอกกั้นแนวไม้ไผ่ในทะเลเพื่อฟื ้นฟูหาดเลน 
ประมาณ 350 ไร่ โดยเลียนแบบธรรมชาติ

ในทะเลห่างออกมาจากเขตป่า จะมกีาร
ท�าแนวไม้ไผ่เพื่อดักพันธุ์ไม้ชายเลน
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คิดค้นนวัตกรรมในการสร้างอาชีพท่ีประยุกต์จากการจัดการป่าบกร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนท่ีฟื้นตัว ได้แก่ การเลี้ยงชันโรง1 แมลงซ่ึง
ทนแล้งสู้ฝน น�้าหวานจากรังชันโรงมีราคาสูง 

ข้อพสิจูน์ว่าเมือ่ทรพัยากรธรรมชาตไิด้รบัการดแูล ความอดุมสมบรูณ์ของอาหารจะกลบัมา คอืข้อมลู
ผลผลิตทางการประมงที่เพิ่มขึ้นทั่วชายฝั่งรอบอ่าว ปริมาณสัตว์น�้ามากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก 300-500 บาทต่อคืนในทะเล มาเป็น 1,000-1,500 บาทต่อการออกทะเล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรป่าชายเลนการเลี้ยงชันโรงในพื้นที่ป่าชายเลน

1  ชันโรง (Stingless Bee) เป็นแมลงในกลุ่มผ้ึงที่ไม่มีเหล็กใน พบกระจายทั่วทุกภาคแต่เรียกต่างกันไป 
แต่ละภาค ภาคกลางเรียก ชันโรง ภาคเหนือเรียก ขี้ตั๋งนี ส�าหรับชันโรงตัวเล็ก ส่วนตัวใหญ่เรียกว่า ขี้ย้า 
ภาคตะวันออกเรียกว่า อีโลม ภาคตะวันตกเรียก ตุ้งติ้ง ภาคอีสานเรียกว่า ขี้สูด ส่วนภาคใต้เรียก แมลงอุง 
ชันโรงมีบทบาทช่วยผสมเกสรพืชโดยเฉพาะพืชป่าและพืชพื้นเมือง
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หนึง่ครัง้ ในระยะ 3,000 เมตร โดยใช้เวลา 3-4 ชัว่โมง นอกจากนัน้ สภาพอากาศ
ทางภาคใต้ท่ีมีฝนตกชุก เป็นผลดีต่อการสลัดไข่ของปูเปี้ยวที่ต้องอาศัยน�้าฝน
ใหม่หรือน�้าจืด ช่วยกระตุ้นให้ปูเปี้ยวไข่เร็วขึ้น ใน 1 ปี จะไข่ประมาณ 3-4 ครั้ง

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยังคงร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 ออกตรวจ
ลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าและท�างานวิจัยร่วมกับ สกว.ท้องถิน่ ดงันี้

• ปี 2552 จัดท�าโครงการเพาะพนัธุป์เูป้ียวในบ่อธรรมชาต ิร่วมกบัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• ปี 2553-2554 จัดท�างานวิจัยกับ สกว. ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
โครงการประสานชดุเครอืข่ายการจดัการทรพัยากรอ่าวบ้านดอนและองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

• ปี 2558 โครงการวจัิยท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์และอนรุกัษ์ เป็นกระบวนการ 
วิจัยของชาวบ้าน โดยการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มเครือข่ายทุกเดือน 
เพื่อน�าความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม

• ปี 2557 จัดท�าโครงการวิจัยสมุนไพรในป่าชายเลน หลังการท�าวิจัยเกิดกลุ่ม
สมนุไพรป่าชายเลนใน หมู ่1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง และน�าสมนุไพรไปขยายพนัธุ์ 
ปลูกในบริเวณบ้านของสมาชิก มีการรวบรวมความรู้เรื่องสมุนไพร เช่น 
ส�ามะงา-ท�าน�า้มนันวด เหงอืกปลาหมอ (7 ลกู)-แก้น�า้เหลอืงเสยี ฝี หนั-เค่ียว
กบัน�า้มนัไพล รกัษาอาการคัน รากสามสิบ-ผสมกับสบูเ่ป็นยาสระผมหรอืสบู่
ทีช่่วยต้านอนมุลูอสิระ หนอนตายยาก-แปรรปูเป็นแคปซลู หรอืต้ม ใช้รกัษา
ริดสีดวง เถาวัลย์เปรียง-ตากแห้งแล้วต้ม แก้ปวดเมื่อย ต้นตายปลายเป็น- 
ต้มหรอืบดผง แก้ถ่ายท้อง ผกับุง้ทะเล-สกดัน�า้ใช้ทาแก้คัน หรอืท�าโลชัน่บ�ารงุผิว  
สังฆราณี-แก้ปวดฟัน ขลู่-ใบแห้งท�าชา ดื่มแก้เบาหวาน
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• ขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นากุ้งร้าง ชาวบ้าน 
จะช่วยกันมองหาพื้นท่ีนากุ ้งร ้างท่ีเจ ้าของไม่ได ้
ใช้ประโยชน์ แล้วมาวางแผนฟ้ืนฟรู่วมกบัสถานพีฒันา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 13 โดยใช้พื้นท่ีดังกล่าวท�า
กจิกรรมในวนัส�าคญั เกดิพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทีข่ยายผล ได้แก่ 

- บ้านท่าพกิลุ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง บ้านบางน�า้จดื 
และบ้านไร่ปรง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง พ้ืนที่
ประมาณ 12,000 ไร่

- บ้านปากท่อ ต.เลม็ด อ.ไชยา ประมาณ 1,000 
ไร่ บ้านพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา ประมาณ 
7,000 ไร่ 

- บ้านตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา ประมาณ 70 ไร่
- อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี พื้นท่ีประมาณ 

10,000 ไร่
- บ้านท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ อนุรักษ ์

คอกหอยขาวในทะเล พื้นที่ประมาณ 50 ไร่

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม
กลุ่มอนุรักษ์ฯ ประสานความร่วมมือกับสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) และ
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 4 (สุราษฏร์
ธานี) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการท�าโครงการป่าทะเล
เพื่อชีวิต มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูนากุ้งร้าง โดยสนับสนุน
การจัดท�ากิจกรรมกับหน่วยงาน รวมถึงการลาดตระเวน
ในทะเล นับเป็นการท�างานในรูปแบบ “ประชารัฐ”  
ที่เป็นรูปธรรม 
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สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 เห็นความส�าคัญและ
ประทับใจในความร่วมมือ จึงจัดท�าประกันชีวิตให้กับแกนน�ากลุ่ม
ในการออกลาดตระเวน โดยถือว่ากลุ่มอนุรักษ์ฯ เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการท�างานเพื่อรัฐเพื่อประชาชน

ปี 2553-2554 กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้รับงบประมาณจาก สกว.ท้องถิ่น
เพือ่จดัท�าวิจยัโครงการประสานชดุเครอืข่ายการจดัการทรพัยากร
อ่าวบ้านดอนและองค์กรภาคี และปี 2557 ได้รับงบประมาณ 
ในโครงการวิจัยสมุนไพรในป่าชายเลน

ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาหาประสบการณ์งานอนุรักษ์ โดย 
สนบัสนุนให้เยาวชนจากบ้านไทรงามเข้าร่วมกจิรรมปลูกป่าชายเลน 
และการบวชป่า กิจกรรมนี้มีภาคีจากภายนอกเข้ามาร่วมด้วย 
อาทิ วิทยาลัยการอาชีพไชยากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดพุมเรียง ส่วนการศึกษาเรื่องป่าชายเลน 
จดัปีละ 2 ครัง้ โดยมนีายประสิทธิ ์เชือ้เอีย่ม ประธานกลุ่มอนรัุกษ์ฯ 
ให้ความรู ้และยงัช่วยสอนวชิาสิง่แวดล้อมให้แก่นกัเรยีนในโรงเรยีน
บ้านไทรงาม ช่วงปี 2552-2553 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

เวทกีารประชมุประจ�าเดอืนของชมุชนทีเ่ป็นเครอืข่ายอ่าวบ้านดอน 
ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างาน โดยกลุ่มอนุรักษ์ฯ 
เป็นแกนน�าและผู้ประสานงานให้เกิดการประชุม และสนับสนุน 
ให้ตัวแทนชุมชนในเครือข่ายอ่าวบ้านดอน 9 คน เข้าร ่วม 
เป็นกรรมการระดับจังหวัดของกรมทรัพยากรชายฝั่งและทะเล 
จากจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด 19 คน

ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อให้เกิดความตระหนัก  
เห็นความส�าคัญของงานอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ
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การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหา แสวงหาค�าตอบ เป็นรูปแบบการท�างานที่เห็นได้ชัด
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว รูปแบบงานวิจัยแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
จากสิ่งแวดล้อมมาเป็นวัฒนธรรรม ประวัติศาสตร์ เหล่าน้ีเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่เสริมพลัง 
ให้องค์กรชุมชนนี้ท�างานเชิงรุก สร้างเครือข่ายการท�างาน 3 วง คือ (1) แกนน�ากลุ่มนับเป็น 
เครือข่ายแรกที่เป็นส่วนของการ “สะสมกองก�าลัง” (2) เครือข่ายที่ขยายตามภูมินิเวศที่ต้องต่อสู้ 
ภายใต้วิกฤต คือ เครือข่ายชุมชนรอบอ่าวบ้านดอน  และ (3) ทีมวิจัย สกว.ท้องถิ่น กรมทรัพยากร
ชายฝั่งและทะเล ที่มีการท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่จน “ได้ใจ” ได้ความรัก และดูแลให้ความเสมอภาค
เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

การเคลือ่นงานของกลุม่อนรุกัษ์ป่าชายเลนเพือ่เพิม่ปรมิาณปเูป้ียว นบัเป็นแบบอย่างการท�างานแบบ 
“ประชารัฐ” อย่างแท้จริง
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ขุมทรัพย์แห่งทะเลของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว   
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

ในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี มักเกิดกรณีขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากรทางทะเล เช่น หอยแครง ที่อุดม
สมบูรณ์มาก เป็นการแย่งชิงระหว่างเรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้อวนรุนอวนลาก กับชาวประมงพื้นบ้านพึ่งพา
ป่าชายเลนรอบอ่าวบ้านดอน และบางครั้งกลุ่มทุนภายนอกยังแอบเข้ามาตัดไม้โกงกาง ไม้เนื้อแข็งที่มีค่าใน
ป่าชายเลนของชาวบ้านอีกด้วย

แทนการรวมตัวต่อสู้กับผู้บุกรุกซ่ึงอาจจะขยายเป็นความรุนแรง กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณ
ปูเปี้ยว ภายใต้การน�าของตาหม่อง (นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม) ได้ดึงการวิจัยเข้ามาแก้ปัญหา ส�ารวจข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ร่วมกับ สกว.ท้องถิ่น และค่อยๆ เปิดเวทีเพื่อน�าเสนอความรู้จากการส�ารวจ  
พูดคุยจากบ้านหนึ่งขยายไปอีกบ้านหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาธนาคารปูเปี้ยว ขยายเนื้อหา
ไปสู่การศึกษาสมุนไพรในป่าชายเลน ไปจนถึงโอกาสและศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ในอ่าวบ้านดอน

ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นทั้ง 7 อ�าเภอรอบอ่าวบ้านดอน ปักแนวไม้ไผ่กลางทะเล เพื่อชี้แนว 3,000 
เมตรจากชายฝั่งเพ่ือไม่ให้เรือประมงพาณิชย์บุกรุกอ่าวเข้ามา และจัดท�าเป็นเขต “นาทะเล” ของชุมชน 
ทั้งอ่าว เพื่อร่วมมือกันท�างาน

“นาทะเล” ที่มีแนวไผ่ก้ันดังกล่าว หรือการอนุรักษ์ระบบนิเวศทั้งอ่าว ส่งผลให้ทรัพยากรชายฝั่ง ได้แก่ 
หอยแครง มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้น

นี่คือบทพิสูจน์ของความขัดแย้งที่เปลี่ยนจากการเผชิญหน้ากันด้วย “ก�าลังและความรุนแรง” มาสู่การใช ้
“ความรู้และความรัก” ของชาวบ้านรอบอ่าว ในการจัดการตนเองและปกป้องจากผู้บุกรุกภายนอก



กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว
หมู่ 7 ต.เลม็ด อ.ไชยา และ หมู่ 1 ต.เขาถ่าน 
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 

ประสานงาน : นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม  
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)
7 หมู่ 7 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 095 512 1348

ประชากร : กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณ
ปูเปี้ยว มีแกนหลักในการท�างาน 2 หมู่บ้านคือ 
บ้านไทรงาม หมู่ 7 ต.เลม็ด อ.ไชยา  
มีประชากร 207 ครัวเรือน จ�านวน 679 คน  
และบ้านธารน�้าร้อน หมู่ 1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง  
มีประชากร 221 ครัวเรือน จ�านวน 715 คน

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลนชุมชน 2,500 ไร่  
เขตทะเลชุมชน 12,000 ไร่

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2540-ปัจจุบัน (รวม 19 ปี)
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สรุปความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัลในปี 2552
ระบบนิเวศ : 
• ระบบนิเวศป่าชายเลนฟื้นตัว ป่ามีความหนาแน่นตลอดชายฝั่งรอบอ่าว พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มข้ึน และ

พื้นที่ทะเลที่ดูแลก็เพิ่มขึ้น
• ปริมาณสัตว์น�้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาหารและรายได้ดีขึ้น
• ความอุดมสมบูรณ์ของป่าช่วยให้สามารถเล้ียงชันโรง แมลงในกลุ่มผึ้งที่อาศัยในป่า เกิดรายได้จาก 

น�้าหวานชันโรงที่มีคุณค่า

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ :
• ขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในนากุ้งร้าง ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ประมาณ 30,000 ไร่ และอนุรักษ์ 

คอกหอยขาวในทะเล พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า และขยายพันธุ์ปูเปี้ยว หอยแครง  
ซึ่งเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่ส�าคัญของประมงพื้นบ้านในอ่าวบ้านดอน

• ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่า
• ท�างานวจิยัร่วมกบั สกว.ท้องถิน่ และน�าความรูจ้ากงานวจัิยน�ามาใช้ในการขบัเคลือ่นงานด้านสิง่แวดล้อม

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม :
• ท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) และ 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (สุราษฏร์ธานี) ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งโครงการ 
ป่าทะเลเพื่อชีวิต ในการเฝ้าระวังท้องทะเล

• ได้รบังบประมาณสนบัสนนุจาก สกว.ท้องถิน่ ในการจัดท�าวจิยั และน�าผลงานวจิยัมาใช้ในการเคลือ่นงาน 
ด้านต่างๆ

• สนบัสนนุให้ตวัแทนชาวบ้านในเครือข่ายอ่าวบ้านดอนร่วมเป็นกรรมการระดบัจงัหวดัของกรมทรพัยากร
ชายฝั่งและทะเล

• เยาวชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและบวชป่า รวมทั้งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าปีละ 2 ครั้ง โดยมีวิทยากร
จากกลุ่มอนุรักษ์ฯ ให้ความรู้ 
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา

การสืบสานงานพิทักษ ์
ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของภูเก็ต

ชมุชนภาคใต้ส่วนใหญ่ทีอ่ยูติ่ดกบัป่าชายเลน มกัจะเผชญิหน้ากบัความเดอืดร้อนจากระบบทนุ 
ที่เข้ามาในรูปของธุรกิจต่างๆ ในยุคท่ีกระแสการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ามาแรง ชาวบ้านบางลา  
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ชุมชนท่ีมีฐานทรัพยากรป่าชายเลนกว่า 1,200 ไร่ รวมพลัง
คัดค้านกลุ่มทุนที่จะเข้ามาใช้พ้ืนที่ป่าเป็นนากุ้ง กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา  
จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นองค์กรตัวแทนชาวบ้าน ท่ีสู ้กับอ�านาจทุนจนเป็นผลส�าเร็จหลังจาก 
ขับเคี่ยวกันในชั้นศาลนานกว่า 20 ปี 
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ในระหว่างนั้น ป่าชายเลนก็มีสัญญาณการถูกคุกคามเพ่ือท�าธุรกิจรีสอร์ต ท่าเทียบเรือยอร์ซ 
ตลอดแนวอ่าวยามซูึง่มทีวิทศัน์สวยงาม แนวทางการต่อสูด้้วยยทุธศาสตร์ใหม่จงึเริม่ขึน้แทนการต่อสู้
แบบใช้มวลชนในครัง้ก่อน ใช้วธิกีารส�ารวจเขตแนวป่าให้ชัดเจน ก�าหนดรปูแบบการใช้ประโยชน์จากป่า 
ที่รัดกุม สร้างภาคีความร่วมมือเพื่อเสริมพลังจากภายนอก น�าข้อมูลชุมชนรอบอ่าว 9 หมู่บ้านจัดท�า
แผนแม่บทการอนรุกัษ์ทรพัยากรชายฝ่ังทะเลและการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ร่วมกบัองค์กรปกครองท้องถิน่ 
จัดท�าข้อบัญญัติในการบริหารจัดการป่าชายเลน ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ให้เข้าเรียนรู้และรับงาน 
จากรุ่นสู่รุ ่นด้วยระบบจิตอาสาที่เรียกว่า “มนุษย์ทองค�า” และสามารถยกระดับการท�างานใน 
ท้องถิ่น ให้เข้าไปสู่การวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาผังเมืองของภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย
ของจังหวัดที่ได้ชื่อว่าไข่มุกอันดามัน
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ภูเก็ตเป็นเมืองที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละหลายหมื่น
ล้านบาท ชายหาดข้ึนชื่อหลายแห่งของเมืองนี้เป็นเป้าหมายการ
มาเยือนของนักท่องเท่ียวต่างประเทศจ�านวนมาก ในเมืองภูเก็ต
และหาดต่างๆ คลาคล�า่ด้วยชาวต่างชาต ิจนบางทหีน่วยงานต่างๆ 
อาจลืมไปว่าแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าไข่มุกอันดามันแห่งนี้ ยังมีชาวบ้าน
ธรรมดาอาศัยและท�ามาหากินอยู่ด้วย

บ้านบางลาเป็นหมู่บ้านชายทะเลแห่งหน่ึงท่ีเผชิญกับการกว้าน
ซื้อท่ีดินเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการเข้ามา 
เพื่อท�าธุรกิจรีสอร์ต ท่าจอดเรือยอร์ช ตลอดจนการบุกรุกพื้นที ่
ป่าชายเลนเพ่ือท�านากุง้ ปัญหาเหล่านีท้�าให้ชาวบ้านบางลารวมตวักนั 
ต่อสู้ในนามกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา

ฉากการต่อสูค้รัง้แรกของชาวบ้านบางลาเริม่ต้นเมือ่ปี 2536 เมือ่มี
กลุ่มทุนเข้ามาอ้างเอกสารสิทธิ์ สค.1 ในบางส่วนของเขตป่าสงวน
แห่งชาตป่ิาเลนคลองท่าเรอื ทีม่พีืน้ทีก่ว่า 1,200 ไร่ เพือ่ท�าบ่อเล้ียงกุง้  
ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านเพื่อให้ยุติโครงการจนเจ้าหน้าที ่
ต้องยกเลิกการรังวัดที่ดิน ต่อมานายอ�าเภอถลางได้ออกหนังสือ 
คดัค้านการออกเอกสารสทิธิใ์ห้กลุม่ทนุดงักล่าว ขณะทีส่�านกังานทีด่นิ 
ภูเก็ต มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยืนยันว่า ไม่สามารถ 
ออกโฉนดที่ดินให้ได้ เน่ืองจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจริง  
นับเป็นชัยชนะยกแรกท่ีจุดประกายให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา

ป่าชายเลนอ่าวมายูที่ฟื้นกลับคืนความสมบูรณ์
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ชุมชนน�าพื้นท่ี ที่นายทุนจัดท�าบ่อเลี้ยงกุ้งมาพัฒนาเป็นสนามกีฬา 
และศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
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ต่อมา ชุมชนได้ใช ้พื้นที่ที่นายทุนจะท�าบ่อเลี้ยงกุ ้งจ�านวน  
4 ไร่เศษมาพัฒนาเป็นสนามกีฬาและศูนย์เรียนรู ้ของชุมชน  
น่ีคือฉากท่ีสองของการต่อสู้ที่กินเวลายาวนานกว่า 20 ปี เพราะ
กลุม่ทนุทีถ่กูคดัค้านระงบัโครงการ ยืน่ฟ้องร้องเรยีกค่าเสียหายจาก 
ชาวบ้าน และหน่วยงานรัฐอีก 7 หน่วยงาน ในข้อหาบุกรุก  
ละเมิด และใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ คดีดังกล่าวยุติในชั้นศาลฎีกา 
เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ที่ผ่านมา ชาวบ้านเป็นฝ่ายชนะ  
นับเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานของภาคประชาชน

ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาด�าที่ซบเซา แทนที่ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว
ท่ีมาแรง มีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาเพื่อกว้านซื้อที่ส�าหรับสร้างรีสอร์ต
และท่าเทียบเรือยอร์ช เนื่องจากฝั่งตะวันออกของภูเก็ตบริเวณ
ที่เรียกว่าอ่าวยามู เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ คล่ืนลมสงบ ทิวทัศน์
สวยงาม นีเ่ป็นภยัคกุคามทีร้่ายกว่าการท�านากุง้ เพราะส่งผลกระทบ 
ต่ออาชีพประมงพืน้บ้าน สิง่แวดล้อม มกีารรกุล�า้เข้ามาในป่าชายเลน  
และตัดไม้ในป่าอย่างมากมาย

แต่คร้ังนีช้าวบ้านทบทวนแนวทางการต่อสูใ้หม่ แทนทีจ่ะใช้มวลชน 
เหมือนครั้งก่อน หันมาใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องมือ มีการ 
ส�ารวจป่าชายเลน ท�าแนวเขตป่า ส�ารวจพันธุ์ไม้ จัดท�าเขต 
เพาะพันธุ ์สัตว์น�้า และก�าหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากป่า  
ประสานกบัหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการท�างาน รวมถงึ 
การสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าสืบทอดเป็นระลอก

พลังความร่วมมือเพื่อพิทักษ์ป่าชายเลนและทะเล เป็นผลงานที่
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางลาได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
ครั้งที่ 11 ในปี 2552

นกชนิดต่างๆ ที่เพิ่มจ�านวน 
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
เมื่อป่าชายเลนฟื้นความสมบูรณ์
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ความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัล (ผลงานต่อจากปี 2552)
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศในป่าชุมชนชายเลนมีสภาพฟื้นตัว ป่าชายเลนดังกล่าวมีพื้นท่ี 1,200 ไร่ ประกอบด้วย
พื้นที่ 864 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ ประกอบด้วย ป่าเฉลิมพระเกียรติ  
100 ไร่ ป่าใช้สอย 264 ไร่ ป่าพันธุ์ไม้ 500 ไร่ และมีป่าชายเลนที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนป่าชุมชน  
แต่ชาวบ้านช่วยดแูลอกี 332 ไร่ และสนามกฬีา กลุม่ออมทรพัย์ และศาลาเอนกประสงค์ ประมาณ 4 ไร่  
สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พบว่ามีตัวนากเพิ่มข้ึน สัตว์น�้าท่ีเป็นอาหารก็เพิ่มปริมาณ อาทิ ปูม้า 
หอยตลับ หอยกัน หอยจุ๊บแจง และหอยหวาน 

สัตว์น�้า เช่น หอยตลับ ปูด�า  
และปลาชนิดต่างๆ ก็เพิ่มจ�านวนขึ้น

ตัวนาก สัตว์อีกชนิดที่สามารถพบเห็น 
ได้มากขึ้นที่ป่าชายเลนบ้านบางลา
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ชาวบ้านสามารถป้องกันการบุกรุกได้ แม้จะสามารถคัดค้านธุรกิจท่องเที่ยวในครั้งนั้นไว้ได้ แต่ก็มี 
รายอื่นๆ เข้ามา จนผืนป่าชายเลนอยู่กลางวงล้อมของรีสอร์ต บ้านจัดสรร ที่ผุดขึ้นทุกปี 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
การต่อสู้เรื่องที่ดินที่ถูกกลุ่มทุนฟ้องร้องตั้งแต่ปี 2536 ศาลฎีกามีค�าพิพากษายกฟ้องเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558 เป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ที่ยาวนานถึง 22 ปี ที่ดินประมาณ 4 ไร่ ผืนดังกล่าว  
ชาวบ้านใช้เป็นศูนย์กีฬา ที่ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และศาลาเอนกประสงค์ที่ใช้รองรับกิจกรรมของชุมชน

เฝ้าระวังป่าโดยให้ชาวประมงช่วยเป็นหูเป็นตา เมื่อพบการบุกรุก และเฝ้าระวังการปล่อยน�้าเสียจาก
บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
อสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมปลูกป่าโดยชุมชน และ
กลุ่มเยาวชน ท่ีกลุ ่มฯ รณรงค์ 
จัดอย่างต่อเนื่อง

มีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และปล่อยปลากะพง 
ปูด�าในพื้นท่ีที่ กันไว้เป็นเขต
เพาะพันธุ ์สัตว ์น�้ า ทุกวันท่ี  
5 ธันวาคม และกิจกรรมบีช 
เรนเจอร์ (Beach Ranger) 
รักษาความสะอาดหน้าหาด 

จัดเวทีวิเคราะห์และหาทาง
แก้ไขผลกระทบจากการปล่อย
น�้าเสียจากนากุ ้งลงสู ่คลอง 
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ที่ส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย และหาทางช่วยบ�าบัดน�้าเสีย
โดยใช้อีเอ็มบอล ท�าให้น�้าเสียน้อยลงและสามารถเล้ียงปลาใน
กระชังได้ จากการสังเกต ชาวบ้านพบว่า การเลี้ยงหอยแมลงภู่ 
ในกระชังส่งผลให้ร่องน�้าเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านจึงปรับเปลี่ยน  
ลดการเลี้ยงหอยในกระชัง

สร้างกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ โดยมอบให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเป็น 
ผู้บริหารจัดการ มีกองทุนย่อยๆ เช่น กองทุนพัฒนากลุ่ม กองทุน
พัฒนาที่ดิน พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลป่าคลอก

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม
หลายครอบครัวปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพราะภูเก็ต 
เป็นเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

น�าเงินรางวัลไปใช้เป็นกองทุนเพื่อสร้างกิจกรรมเสริมศักยภาพ 
กลุม่เยาวชน หลงัจากทีม่กีารตัง้กลุ่มเยาวชนอนรัุกษ์ถิน่บางลา ซ่ึงเป็น 
เยาวชนนอกระบบโรงเรียน และขยายเครือข่ายไปตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ในต�าบลป่าคลอกจนมีสมาชิกประมาณ 100 คน กิจกรรม 
ทีส่่งเสรมิ ได้แก่ การจดัค่ายเยาวชน การเรยีนรู้ประวตัคิวามเป็นมา 
ของชุมชน การบริหารจัดการป่าชายเลน การอบรมเรื่องการ
อนุรักษ์สัตว์น�้าชายฝั่งกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 
และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น การแสดงดิเกร์ฮูลู กิจกรรม 
อนาชีด (Anasyid คือการขับร้องบทเพลงที่เก่ียวกับความศรัทธา
ในการท�าความด ีซึง่เป็นทีอ่นมัุตติามบทบญัญตัขิองศาสนาอสิลาม)

สิ่งท่ีเป็นความหวังหนึ่งของชุมชน คือโครงการ “มนุษย์ทองค�า” 
เป็นการสรรหาเยาวชนจิตอาสาในชุมชนเข้ามาช่วยเหลืองาน

แม้จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า  
แต ่ก็ส ่งผลต่อสภาพแวดล้อม  
ชาวบ้านก็ตกลงใจร่วมกันในการ
ลดการเลีย้งหอยแมลงภูใ่นกระชงั

352



เพื่อสังคม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดความรู้และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในหลายๆ เรื่อง ทั้งความรู้
เรื่องอนุรักษ์ ประมงพื้นบ้าน วัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งเป็นการสร้างเยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ค่ายศีลธรรม ค่ายศาสนา โดยน�าหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามมาใช้ในการ 
ท�ากิจกรรม มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการพบปะ พูดคุยและด�าเนินกิจกรรม ปัจจุบันเป็นการสืบทอด
รุน่ที ่5 ทีเ่รยีกตนเองว่ามนษุย์ทองค�า มแีกนน�าเยาวชนท้ังต�าบลป่าคลอก 9 หมูบ้่าน ประมาณ 40 คน 
ท�างานด้วยความแข็งแรง อึด ทน และมีความเพียร เยาวชนกลุ่มนี้ยังเป็นหน้าต่างที่น�าเสนอเรื่องราว
การท�างานของชุมชน คุณค่าของฐานทรัพยากร ออกไปสู่โลกภายนอกผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

กลุ่มอนุรักษ์ฯ น�าข้อมูลชุมชนรอบอ่าว 9 หมู่บ้าน ผลักดันให้เกิดเวทีในการจัดท�าแผนแม่บท 
การอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชน ท�าแผนท่ีวิเคราะห์ชุมชนทั้งอดีต ปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็ง และ 
ภัยคุกคาม น�าไปสู่การจัดท�าแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ทะเล ที่ดิน และผังเมือง เป็นการ 
ยกระดับการท�างานจากในพื้นท่ีไปสู่ระดับจังหวัด ด้วยความร่วมมืออย่างดีกับ อบจ.ภูเก็ต เทศบาล
ต�าบลป่าคลอก ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัภูเกต็ และสถานพีฒันาทรพัยากร
ป่าชายเลนที่ 23 รวมท้ังการท�าแผนงานจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยร่วมกับเทศบาลป่าคลอก  
ผลักดันให้เกิดข้อบัญญัติในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 

 “มนุษย์ทองค�า” เยาวชนในชุมชนที่มีจิตอาสาร่วมสานต่อภารกิจอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
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สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบ้านจัดสรรร เพื่อร่วมกันดูแลเรื่อง
การปล่อยน�้าเสีย และการจัดการขยะ 

ปี 2552 เข้าร่วมโครงการ “รกัษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ต�าบล วถิพีอเพียง” กบับรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
พัฒนาทักษะการวางแผนแม่บทส�าหรับสร้างชุมชนเข้มแข็ง จัดท�าศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ป่าชายเลน สร้างประสบการณ์เรื่องการวิเคราะห์ตนเองเพื่อน�าไปสู่การวางยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา

อุปสรรคคือบันไดสร้างความส�าเร็จ บ้านบางลาผ่านความจริงนี้มาจากการต่อสู้ที่ใช้มวลชนน�า ก่อผล
ทีท่รมานจติใจมานานกว่า 20 ปี การปรบักระบวนการท�างานมาเป็นการสร้างยทุธศาสตร์ให้ผลดีกว่า  
โดยมองเหน็ยทุธศาสตร์ 3 ประเด็น ตัง้แต่ระบบการสร้างพลงั 3 ชัน้ คอืพลงัชาวบ้านทีเ่ป็นชดุคุม้ครองป่า 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังระดับท้องถิ่น และแสวงหาภาคีความร่วมมือในระดับ
จงัหวดั เป็นพลงัเสรมิชัน้ทีส่าม มกีารวางแผนอย่างต่อเนือ่ง โดยถอดบทเรยีนจากการวเิคราะห์ตนเอง 
น�ามาสูก่ารต่อไม้ให้คนรุน่ที ่5 ท่ีเรยีกตวัเองว่ามนษุย์ทองค�า และยทุธศาสต์สดุท้ายคอื ผลกัดนัให้เกดิ
ข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพ่ือเป็นเกราะคุม้กนัในทางกฎหมาย ป้องกนัการบกุรกุและมีผูส้นบัสนนุงบประมาณ
ในการท�างาน สิ่งเหล่าน้ีเป็นท้ังความกล้าหาญ และการเสียสละของหมู่บ้านประมงชายฝั่งแห่งนี้  
ที่มีจิตส�านึกในการรักษาป่าชายเลยผืนสุดท้ายของภูเก็ต



การต่อสู้กับเขี้ยวเล็บธุรกิจยักษ์ใหญ่ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางลา    
โดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

ผืนป่าชายเลนบริเวณบ้านบางลา คือป่าชายเลนฝืนสุดท้ายของเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว 
ทั่วโลก ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ตามกระแสที่ไหลบ่ามากับโลกาภิวัตน์ เกิดแผนท่ีจะสร้างท่าเรือยอร์ช รีสอร์ต  
ก่อนหน้านั้นก็มีการเข้ามาเพ่ือท�าบ่อกุ้ง มีการบุกรุกและเผชิญหน้ากับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ลุกขึ้นรวมตัว
ปกป้องป่าชายเลนผืนสุดท้ายอันเป็นถ่ินเกิดของพวกเขาตลอดแนวอ่าวยามูท่ีอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน ์
ที่สวยงาม

การรวมตัวปกป้องผนืป่าชายเลนด้วยการส่งทอดภารกิจและจติส�านกึได้กระท�าอย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ปี 2536 
จนถึงปัจจุบัน จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกติดต่อกันถึง 5 รุ่น รุ่นที่ 5 นั้นเรียกตัวเองว่า “มนุษย์ทองค�า” เป็นกลุ่ม 
คนรุน่ใหม่ทีม่จีติอาสา ทีผ่่านการอบรมและเข้ามาร่วมงานอนรุกัษ์ทรพัยากรชายฝ่ังกับสถานพีฒันาทรัพยากร
ป่าชายเลนที ่23 ควบคูก่บัการจดัท�าข้อบญัญตัใินการดแูลป่าชายเลนผนืนีร่้วมกบั อบต.ป่าคลอก และพฒันา
ทั้งต�าบลร่วมกันเป็น “ต�าบลพอเพียง” ในโครงการ “รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ต�าบลวิถีพอเพียง” ร่วมกับ  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

มีการขยายสมาชิกกลุ่มเยาวชนไปกว่า 100 คนทั้งในบ้านบางลาและในต�าบลป่าคลอก เพื่อร่วมกันจัดท�า 
ฐานข้อมูลและแผนแม่บทในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งทั้ง 9 หมู่บ้านของต�าบลร่วมกัน พร้อมกับยกระดับ 
แผนแม่บท จัดท�าเป็นผังเมืองของจังหวัดเพื่อหารือและร่วมมือกับ อบจ.ภูเก็ต ในการปกป้องผืนป่าดังกล่าว

จดุเด่นคอืการจดัการร่วมกบัหน่วยงานราชการ (co-management) เพราะผนืป่าดงักล่าวอยูใ่นเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ จึงได้ร่วมมือกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ส�ารวจแนวเขตป้องกัน
การบุกรุกของกลุ่มทุนอิทฺธิพล วิจัยและจดการเล้ียงหอยในกระชังซึ่งท�าลายชายฝั่ง และสุดท้ายการต่อสู้ 
ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อกว่า 20 ปี ในที่สุดศาลยกฟ้องคดีของกลุ่มอิทธิพลต่อชาวบ้านบางลา โดยชาวบ้าน 
เป็นฝ่ายชนะคดีเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา



กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ประสานงาน : นายอรุณ บ�ารุงนา  
(ประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านบางลา)
54/5 หมู่ 8 บ้านบางลา ถ.ท่าเรือ-เมืองใหม่  
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 082 813 9660

ประชากร :  1,051 ครัวเรือน จ�านวน 2,124 คน

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชายเลนชุมชนพ้ืนที ่1,200 ไร่ 
ประกอบด้วยพื้นที่ป่าชุมชน 864 ไร่ อยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ แบ่งเป็น 
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 100 ไร่ ป่าใช้สอย 264 ไร่  
และป่าพันธุ์ไม้ 500 ไร่ และมีป่าชายเลนที่ไม่ได้ 
ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน แต่ชาวบ้านช่วยดูแลอีก 332 ไร่  
และสนามกีฬา กลุ่มออมทรัพย์  
และศาลาเอนกประสงค์ ประมาณ 4 ไร่

ระยะเวลาในการท�างานอนุรักษ์ : 
ปี 2536-ปัจจุบัน (รวม 22 ปี)
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สรุปความก้าวหน้าหลังจากได้รับรางวัลในปี 2552
ระบบนิเวศ : 
• ป้องกันการบุกรุกป่าไว้ได้
• สภาพป่าชายเลนกว่า 1,200 ไร่ มคีวามอดุมสมบรูณ์ มสัีตว์ป่าและสตัว์น�า้เพิม่ขึน้ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์

ในด้านแหล่งอาหาร

การบริหารจัดการ :
• ปรับกลยุทธ์การท�างาน จากการใช้มวลชนมาเป็นการวางยุทธศาสตร์ อันเนื่องจากการถูกฟ้องร้อง 

ในศาลที่กินเวลายาวนานกว่า 20 ปี 
• สร้างความเป็นภาคีกับโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรร เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังการปล่อยน�้าเสียและ

การจัดการขยะ
• เฝ้าระวังป่าและท�ากิจกรรมฟื้นป่าร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ทุกปี 
• จัดเวทีวิเคราะห์และหาทางแก้ไขผลกระทบจากการปล่อยน�้าเสียจากนากุ้งลงสู่คลอง เพื่อหาแนวทาง

บ�าบัด
• ตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนต่างๆ โดยให้กลุ่มแม่บ้านมีบทบาทในการบริหารจัดการ

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม :
• น�าเงินรางวัลลูกโลกสีเขียวมาใช้ในการพัฒนาคน เช่น ขยายผลกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ถิ่นบางลา ไปใน

หมูบ้่านต่างๆ ในต�าบลป่าคลอก สรรหาเยาวชนทีมี่จิตอาสาเข้าโครงการ “มนษุย์ทองค�า” เพือ่ให้เยาวชน
มีประสบการณ์การท�างานแบบทีม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอดภารกิจเพื่อส่วนรวม

• ยกระดับการท�างานสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาสู่ระดับจังหวัด ด้วยการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ เพื่อจัดท�า
แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดผังเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น 

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)357





รางวัลดีเด่น
โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข
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โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข

“โอมื่อโชเปอ” เป็นภาษาปกาเกอญอ แปลว่า “อยู่ดีมีสุข” เป็นค�าที่ชาวปกาเกอญอในหมู่บ้านทักทายและ
อวยพรกัน รวมทั้งชาวบ้านบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่เด็กๆ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน
รุ่งอรุณ ลงไปศึกษาผลกระทบทางสุขภาพฉบับชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษา
วถิพีึง่พงิและภมูปัิญญาการจดัการทรพัยากรป่าและน�า้” กรณศีกึษาชมุชนบ้านสบลาน อ�าเภอสะเมงิ จงัหวดั
เชียงใหม่ และช่วยกัน “ย่อย” งานศึกษาวิจัยให้เป็นหนังสือพร้อมกราฟิกที่น่าอ่าน

คณะผู้จัดท�าเลือกใช้ค�าว่า “โอมื่อโชเปอ” นี้เป็นชื่อหนังสือ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่มุ่งเสนอ  
“สุขภาวะ” ที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนปกาเกอญอแห่งนี้ในทุกด้านทั้งทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญา

หนังสือเล่มนี้ถูกจัดท�าข้ึนโดยนักเรียนโดยตลอดทั้งกระบวนการศึกษา (Project Based Learning) ตั้งแต ่
การลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหา รวมทั้งการออกแบบ และจัดพิมพ์  
ตลอดจนการเผยแพร่ โดยมีคุณครูท�าหน้าที่เป็นผู้ให้โจทย์ จัดการความรู้ และให้ค�าปรึกษาในด้านต่างๆ  
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าจริง (Learning by Doing) และบนโจทย์จริงของสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแนวทางการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ
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รางวัลดีเด่น : ประเภทงานเขียน

จากการศึกษาภาคสนามที่ชุมชนบ้านสบลาน จังหวัด
เชียงใหม่นั้น เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าชาวปกาเกอญอบ้าน 
สบลานได้สืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ และกุศโลบาย 
ท่ีมีส่วนส�าคัญยิ่งในการรักษาป่าและแหล่งน�้าอย่าง
ยัง่ยืน ภมูปัิญญาดงักล่าว ได้รบัการสบืสานอย่างมชีวีติ
ชีวาผ่าน “โจ๊ะมาโลลือหล่า” หรือ โรงเรียนวิถีชีวิต
ชุมชน เพื่อเป็นเสมือนหลักยึดให้เด็กรุ่นใหม่ตระหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิป ัญญาของบรรพชน  
ที่เป็นหลักในการด�าเนินชีวิตอย่างนอบน้อมธรรมชาติ

โจ ๊ะมาโลลือหล ่า มุ ่ งปลูกฝ ังจิตส�านึกให ้ เด็กๆ  
ปกาเกอญอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักรากเหง้า มีความ
ภาคภูมิใจในการรับช่วงการดูแลทรัพยากรป่าและน�า้ 
อันเป็นฐานทรัพยากรส�าคัญของชาวปกาเกอญอ 

สมดั่ง ทา หรือล�าน�าของปกาเกอญอ ที่ขับร้องว่า  
เพราะเราพึ่งพิงป่า จึงต้องดูแลป่า

โรงเรียนรุ่งอรุณ
391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25  
(พระราม 2 ซอย 33) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ครูผู้ดูแลโครงการ : 
ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์
โทร. 02 870 7512 - 3

หนังสือเล ่มนี้ถูกจัดท�าขึ้นโดยนักเรียน 
โดยตลอดทั้งกระบวนการศึกษา (Project 
Based Learning) ตั้งแต่การลงพ้ืนที่เพื่อ
เกบ็ข้อมลู ประมวล วเิคราะห์ และเรยีบเรยีง 
เนื้อหา รวมทั้งการออกแบบ และจัดพิมพ์  
ตลอดจนการ เผยแพร ่  โดย มี คุณค รู 
ท�าหน้าที่เป็นผู ้ให้โจทย์ จัดการความรู ้ 
และให้ค�าปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�า
จริง (Learning by Doing) และบนโจทย์
จรงิของสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
ตามแนวทางการเรียนรูข้องโรงเรยีนรุ่งอรณุ

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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สุขชนบท 
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รางวัลชมเชย : ประเภทงานเขียน

อนุชิต ค�ำน้อย
email : kiwtum@gmail.com
www.facebook.com/kiwtum

อนชุติ ค�าน้อย นามปากกา คิว้ต�า่ ทีถ่่ายทอด 
ผลงานผ่านลายเส้นง่ายๆ และบทความ
ประกอบภาพ

น�าเสนอผลงานผ่านมุมมองที่ช ่วยสร้าง 
ก�าลังใจและแรงผลักดันใหม ่ๆ ให ้กับ 
การด�าเนินชีวิต มีผลงานเผยแพร่ทาง 
แฟนเพจคิ้วต�่าที่มีคนติดตามประมาณ 
หนึง่ล้านห้าแสนคน ตลอดจนการออกมาใน 
รูปแบบหนังสือหลากหลายรูปแบบ

หนังสือสุขชนบท คือหนังสือที่ เล ่าเรื่องความสุข 
ของตวัคิว้ต�า่ ผ่านบ้านเกดิทีเ่รยีกว่าชนบท ผ่านมมุมอง  
ผ่านธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิต ที่เติบโตมา ออกมาเป็น
ลายเส้นของค้ิวต�่า และบทความที่เป็นภาษาความสุข
ของคิ้วต�่าเอง

“ทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยล้าจากอะไรต่างๆ วิธีที่ดีที่สุด 
คือการเดินทางไปหมอชิตแล้วตีต๋ัวกลับบ้านนอก  
บ้านเกิดของฉันเอง

เพื่อกลับไปเติมพลังใจจากสิ่งต่างๆ รอบตัว แม่น�้า 
ท้องฟ้า ภูเขา และคนที่ฉันรัก ที่ ท่ีทุกส่ิงสอนฉัน 
ได้เสมอ”

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ลูกชำวนำ

“ลกูชาวนา” เกดิจากแรงบนัดาลใจของผูเ้ขยีนทีรู่สึ้กว่า ผูค้นในปัจจบุนั
ก�าลังท่องอยู่ในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่ไหลหลั่งถั่งสายทะลักทลาย 
รากเหง้าของคนไทย จนใกล้จะท�าให้วถิแีห่งท้องทุง่นา ป่าเขาล�าเนาไพร  
วิถีแห่งความพอเพียง และความเป็นตัวตนของคนไทยในอดีตใกล้ 
จะเร่ิมเลือนหายไปในไม่ช้า ผู้คนจ�านวนไม่น้อยหลงลืมความเป็นไทย
ที่แท้จริง ขณะที่ผู้คนรุ่นลูกรุ่นหลานสานต่อรากเหง้าแห่งบรรพบุรุษ 
ได้ยากมากขึ้น วรรณกรรมเรื่องลูกชาวนาจึงเกิดขึ้นมา เพื่อเล่าเรื่องวิถี
แห่งรากเหง้าและความเป็นตัวตนของชาว”ญ้อ” ชายแดนไทยกัมพูชา 
ที่พวกเขาท�ามาหากินไปตามวิถีความพอเพียง ท่ามกลางฉากแห่ง 
ท้องทุ่งนา ป่าไม้ ล�าคลอง บนความรักและความอบอุ่นของครอบครัว

และญาติพี่น้อง ผู้เขียนเพียรถ่ายทอดวิถีเหล่านั้นออกมาด้วยความรัก ความภาคภูมิใจ และชื่นชมในวิถีแห่ง
รากเหง้าของตนอย่างแท้จริง ด้วยความหวังอันสูงสุดว่า วรรณกรรมเรื่องนี้จะช่วยสะกิดใจให้เยาวชนและ 
ผู้อ่านทุกท่าน ได้ระลึกนึกถึงวิถีอันดีงามแห่งรากเหง้าของตนได้บ้าง แม้สักน้อยนิดก็ประเสริฐสุดแล้ว

ลูกชาวนาเป็นวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองยาว จ�านวน 34 ตอน ถ่ายทอดชีวิตของเด็กชาย “น้อย” ลูกชาวนา  
ชาว “ญ้อ” ชายแดนภาคตะวนัออก ทีค่รอบครวัมฐีานะยากจนมาก โดยมตีวัละครประกอบคือคนในครอบครวั
ได้แก่ พ่อ แม่ เดก็หญงิ “นาง” และเดก็ชาย “วทิ” รวมถงึตวัละครอืน่ๆ ทีเ่ป็นญาติๆ  และเพือ่นๆ ด�าเนนิเรือ่ง
โดยเดก็ชายน้อยซึง่เป็นลกูชายคนโตเป็นคนเล่าเรือ่งเหตกุารณ์ตัง้แต่เขาจ�าความได้ จนกระทัง่เรยีนจบชัน้ ป.1

เนื้อหาแต่ละตอนแสดงความรู้และกระบวนต่างๆ ของเรื่องที่เล่าโดยละเอียด ทั้งวิถีการด�ารงชีวิต ความเชื่อ 
วัฒนธรรม วิถีการท�ามาหากิน และความเป็นอยู่ตามวิถีแห่งความพอเพียงของชาวนาชาวป่าแห่งชายแดน
ไทย-กัมพูชา (อรัญประเทศ) ท่ามกลางฉากท้องนา ป่าไม้ และล�าคลอง ภายใต้ปัจจัยของความยากล�าบาก 
มากกว่าปกติ เพราะพวกเขาต้องหลบหนีการรุกรานของเขมรแดงเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ “นาดง” อันเป็น 
ท้องนาบุกเบิกใหม่โดยมีคลองสองสายเป็นสายเลือดแห่งวิถี ซ�้าร้ายพ่อของตัวละครต้องป่วยด้วยโรคลมชัก 
ในขณะที่ความยากจนของครอบครัวมีมากขึ้น ท�าให้ครอบครัวของตัวละครยิ่งต้องดิ้นรน ท�ามาหากินไปตาม 
วิถีแห่งชาวนา ชาวป่า เพ่ือเอาตัวรอด ให้ชีวิตด�ารงอยู่ได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ นอกจากนั้น ผู้เขียน 
ยังได้เก็บรวบรวมค�าศัพท์ ทั้งสัตว์ พืช และสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน มาอธิบาย 
ขยายความในตอนท้ายของเล่มอีกด้วย
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เชำวลิต ขันค�ำ
99/42 หมู่บ้านอัจฉรา 3 ถนนฉะเชิงเทรา-บางน�้าเปรี้ยว ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 094 671 9009, 086 830 1458
Email : chouvalit@hotmail.com

เกิดท่ีบ้านใหม่ปากฮ่อง ต.คลองน�้าใส อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างช่วงอายุ 1–5 ขวบ เขมรแดง 
ได้เข้ามารกุรานบ้านเกดิจนพ่อต้องพาย้ายไปอยูน่าดงและต้องเดนิทางมาเรยีนชัน้ ป.1 ทีโ่รงเรยีนบ้านแสนสขุ 
ซึง่อยูใ่นหมูบ้่านเกดิของพ่อทีอ่ยูใ่กล้กนักับหมูบ้่านทีอ่ยูใ่นขณะนัน้ การเดนิทางต้องออกจากนาดงเพยีงล�าพงั
ด้วยระยะทางราว 7 กิโลเมตรทุกวัน จนกระทั่งจบ ป.2 จึงได้ย้ายกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน และช่วงที่ปรากฏ
ในงานเขียนเล่มนี้คือช่วงก่อนเข้าเรียนจนกระทั่งเรียนจบชั้น ป.1

เมื่อเรียนจบช้ัน ป.6 แล้ว ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จนกระทั่งจบ ม.6 และ 
การเรียนในช่วงตั้งแต่ประถมฯ จนจบมัธยมฯ ปลายน้ัน มีทุนเรียนด้วยการสอบชิงทุนทุกที่ท่ีท�าได้ และใน 
วันหยดุได้ออกรบัจ้างท�านาและหารายได้ในช่วงเรียนตลอดจนกระทัง่ได้ทนุครุทุายาทมธัยมศกึษา ได้เข้าศกึษาระดบั 
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ส�าเร็จการศึกษา ได้เกียรตินิยม 
อนัดบั 1 ในปี พ.ศ.2538 และได้บรรจเุข้าเป็นข้าราชการครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัสระแก้ว ต่อมาปี  
พ.ศ.2540 ได้สอบโอนเข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้ย้ายมาประจ�าที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เมือ่ปี พ.ศ.2542 เข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และส�าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2549

ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ทีส่ถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ.2555 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง “ลูกชาวนา” เป็นผลงานเรื่องแรกที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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กำรกลับมำของนกนำงนวล

หลายคนอาจคิดว่า “การกลับมาของนกนางนวล” 
เป็นวรรณกรรมเยาวชน เพราะคนไทยเคยชิน และ
เติบโตมากับนิทานอีสป เราจึงมองว่างานเขียนที่มี 
ตัวละครเป็นสัตว์จะต้องเป็นวรรณกรรมเยาวชน
เท่านัน้ ทัง้ท่ีความจริงแล้ว ผมเขยีน “การกลบัมาของ 
นกนางนวล” ในฐานะทีเ่ป็นนวนยิายเรือ่งหนึง่ เนือ้เรือ่ง 
พูดถึงปัญหาการรุกรานของมนุษย์ต่อธรรมชาติ  
มีความกลัว ความฝัน ความหวัง และความรัก  
สอดแทรกอยูใ่นตวัละคร ด้วยขณะเขยีนผมไม่ได้รูส้กึว่า 
เจอืงเป็นนกนางนวล แต่เป็นตัวละครหนึง่เหมอืนกับ
คนท่ัวไป ซึ่งแน่นอนว่ามีตัวตนของผู้เขียนบางส่วน 
สอดแทรกอยู ่ในนั้นด้วย เหมือนที่พี่เสี้ยวจันทร์  
แรมไพร บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้บอกว่า “เจือง 
ก็คือจิ๋วนั่นเอง” (จิ๋วคือชื่อเล่นของผม)

ตามความรู้สึกของผม นวนิยายเร่ืองนี้ไม่ได้ฉาย
แค่เพียงภาพการเดินทางและการผจญภัยของ 
นกนางนวลตัวหนึ่งเท่านั้น

หากมันยังพยายามค้นลึกลงไปถึงจิตวิญญาณ  
ความฝัน และการแสวงหาอิสรภาพแห่งชีวิตอีกด้วย
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วุฐิศำนติ์ จันทร์วิบูล
37 ถนนณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 089 741 8756
email : oncebookk@gmail.com

เกิดริมฝั่งแม่น�้าน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวิตวัยเด็กในฐานะลูกชาวเรืออยู่ที่ตลาดบ้านแพน เริ่มต้น
ศึกษาช้ันประถมที่โรงเรียนวัดสามกอ จบปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

บทกวีชิ้นแรก ‘มหานคร’ ตีพิมพ์ในฐานสัปดาห์วิจารณ์ (2539) เรื่องสั้นเรื่องแรก ‘ค�่าคืนและนางฟ้าของผม’ 
ตีพิมพ์ในจุดประกายวรรณกรรม (2541) ช่วงหนึ่งท�างานอยู่ในกองบรรณาธิการนิตยสาร ‘สานแสงอรุณ’

ช่วงปี 2546 – 2548 เดินทางขึ้นไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆ ริมฝั่งแม่น�้าโขง และท�างานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ ์
แม่น�้าโขง มีโอกาสได้เดินทางเลียบแม่น�้าโขงขึ้นไปถึงยูนนานของประเทศจีน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้

ปัจจุบัน เปิดร้านหนังสือเล็กๆ ชื่อ ‘กาลครั้งหนึ่ง ณ อุทัย’ อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
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ปฏิญญำเมืองน่ำน  
ปฏิบัติกำรถอนพิษข้ำวโพด

บทความทีน่�าเสนอข้อเทจ็จรงิจากพืน้ทีป่ลกูข้าวโพด
ในจังหวัดน่าน ที่ชาวบ้านถูกมองว่าเป็นสาเหตุของ
การท�าลายป่า สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
หลายๆ ด้าน เพือ่ให้สงัคมได้รบัรูเ้รือ่งราวของชาวบ้าน 
อย่างน้อย 2 แห่ง คือ ที่ต�าบลโป่งค�า และต�าบล 
ดงพญา ว่าพวกเขาต้องใช้ความพยายามมากเพยีงใด
ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต จากการ 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นเกษตรผสมผสาน  
ทัง้ยงัขยายผลต่อไปถงึการดแูลป่ารกัษาต้นน�า้ จนถงึ
วันนี้ทั้งสองแห่งถือได้ว่าประสบความส�าเร็จในการ
เพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีว สร้างสขุภาวะท่ีดใีห้กบัชมุชน ทีส่�าคญั 
คือปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นอย่างได้ผล

-โป่งค�าโมเดล-
“เราไม่ได้เรียกร้องให้คุณมาช่วยคนน่านฟื้นฟูป่า  
แต่อยากได้ก�าลงัใจและแรงจูงใจให้กบักลุม่เกษตรกร
ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง” (ทิล บังเมฆ อดีตผู้ใหญ่
บ้านโป่งค�า)

“ตอนกลับมาอยู่บ้าน ผมไม่รู้ว่าจะท�าอะไร พ่อท�า
ข้าวโพดก็ชวนท�า ผมเลยลองท�าด ูปีแรกกจ็ดทกุอย่าง
เลยครับ ลงทุนไปเท่าไหร่ ค่าจ้างอะไรเท่าไหร่ ปีนึง
ก็ลงทุนไปประมาณ 60,000 บาท (ต่อปี) ตอนขาย
ได้ประมาณ 80,000 ท�าสองคน ได้ก�าไรประมาณ 

368



รางวัลชมเชย : ประเภทงานเขียน

ชุติมำ ซุ้นเจริญ
email : bibayva@gmail.com

ปริญญาตรี  :  ภาควิชามานุษยวิทยา  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : ภาควิชาวารสารสนเทศ  
คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การท�างาน : เริม่ต้นการท�างานด้วยการเป็น
นักข่าวประจ�าเซคช่ันจุดประกาย กรุงเทพ
ธุรกิจ มีผลงานเขียนที่เป็นบทความและ
สารคดีมากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ความ
สนใจกับประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิ
มนุษยชน ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการเซคชั่น
เสาร์สวัสดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

20,000 บาท มาคิดแล้วไหนเราจะต้องเจอกับสารเคมี 
สุขภาพก็ไม่ได้แล้ว พ่อก็แก่ลงทุกวัน ถ้าจะท�าต่อไป 
ต้องจ้างเขา ก็มาคุยกับพ่อว่าถ้าพ่อจะท�าต่อ ผมไม่ท�า
แล้วนะ ปีหน้าผมจะท�าเกษตรประณีต ผมไปดูงานมา
หลายที่ ในพื้นที่มีทุกอย่าง เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา 
ปลูกผักสวนครัว มีอาหารทุกอย่างในสวน” (อนุศิลป ์ 
อินต๊ะพันธ์ หนุ่มน่านที่ตัดสินใจหันหลังให้ กทม. 
กลับบ้านเกิดมาเป็นเกษตรกร)

-ดงพญาโมเดล-
“สิง่ท่ีพวกเราคดิคอื บ้านเราเป็นต�าบลทีเ่ป็นแหล่งต้นน�า้ 
ถ้าเราสนับสนุนการปลูกข้าวโพดก็จะเป็นปัญหากับ 
พี่น้องที่อยู่ในอีกหลายๆ อ�าเภอ อีกหลายๆ จังหวัด  
น�้าท่ีใช้อุปโภคบริโภคก็จะปนเปื้อนสารเคมี พอเรา 
มองเหน็ภาพอย่างน้ันก็เลยมกีารพูดคุยกันว่า ถ้าเราท�าอยู ่
ผลกระทบเกิดขึ้นไม่เฉพาะคนบ้านเรา แต่คนเกือบ 
ครึ่งประเทศไทยด้วย” 

“เขาบอกว่าคนดงพญานี่โง่ มีพ้ืนที่ดีๆ แต่ไม่ปลูก
ข้าวโพด ผมก็เลยบอกว่า ผมยอมเป็นคนโง่ในสายตา
ของพวกคุณ แต่สุขภาพของพี่น้องเราดี อันน้ีเขา 
กม็สีทิธว่ิา แต่เรากท็�าของเราไป ไม่จ�าเป็นทีใ่ครต้องมา
เหมือนเรา และก็ไม่จ�าเป็นว่าเราต้องไปเหมือนใคร” 
(เมธวัฒน์ พุทธธาดากุล นายก อบต.ดงพญา)
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รางวัลดีเด่น
ต้นหญ้าในเมืองใหญ่
โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง

รางวัลชมเชย 
ความสุขที่พอเพียง
โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู

พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู
โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง

ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรได้มากกว่าหินเหล็กไฟ
โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร

แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็กๆ ของฉัน
โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล

โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม
โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์

ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ

ประเภทเรียงความเยาวชน
ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2558-2559)

ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี
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ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง 

33 หมู่ 1 ต.ปากชม อ.ปากชม  
จ.เลย 42150

email : oom4704@gmail.com

ต้นหญ้ำในเมืองใหญ่

จากบ้านนอกก้าวสู่ในเมืองใหญ่
ด้วยจิตใจดวงหนึ่งซึ่งกล้าหาญ
มาร�่าเรียนตามแม่มาท�างาน
คิดถึงบ้านต่างจังหวัดที่แดนไกล
คิดถึงนา ดินน�้าป่า อันที่รัก
พึงประจักษ์ผูกพันกว่าที่ไหน
มีวิถีสิ่งแวดล้อมดีกว่าใคร
ส่งดวงใจคิดถึงไปพึ่งพิง

หนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่ตามแม่ที่มา
ท�างานมาร�า่เรยีนหนงัสือในอ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบรุ ีทีเ่ตม็ไปด้วยผูค้นมากมายอดัแน่นกนัไปหมด  
มีแต่ความวุ ่นวาย ควันรถยนต์คละคลุ ้งไปท่ัว  
หาต้นไม้ซกัต้นแทบจะไม่ม ีเหน็แต่ฝุ่นลอยในอากาศ  
คลองน�้าก็เต็มไปด้วยสีด�าลอยเต็มเกลื่อน อีกทั้ง 
ยังมีขยะมากมาย

แม่ต้องไปท�างานทกุวนัต้ังแต่เช้าตรู ่บางวนัหนตูืน่มา 
ยงัไม่เหน็หน้าแม่เลย จะพบกต็อนเยน็หลงัเลกิงาน  
หากมีโอทีแม่ก็จะอยู่ท�าต่อเพ่ือหาเงินมาเล้ียงหนู 
หนตู้องจากบ้านทีม่วีถิชีีวติ ส่ิงแวดล้อมอนัเป็นทีรั่ก 
จนมาถึงทุกวันนี้หนูคิดถึงเหลือเกิน เพราะนั่นคือ 
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อดีตที่สวยงาม ถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูอยากกลับไปอยู่บ้านนอก ที่อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย  
ทีน่ัน่มแีต่ผูค้นมนี�า้ใจ รกัใคร่สามคัค ีมลีกูหลานวิง่เล่นกนัอย่างสนกุสนาน รบัประทานอาหารพืน้บ้าน
ที่ท�ากันเอง ปลูกพืชผักไว้รับประทาน ไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ ปลูกตามธรรมชาติข้างริมฝั่งแม่น�้าโขง 
ที่กว้างใหญ่ มีน�้าใช้ตลอดปี ตอนน้ันหนูอาศัยอยู่กับป้าที่มีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 8 คน  
ถึงแม้จะมีสมาชิกเยอะแต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทกุวนัในตอนเช้าป้าจะตัดผกัทีป่ลกูไว้ข้างริมฝ่ังแม่น�า้โขงไปขายให้แก่แม่ค้าทีต่ลาด และจะน�ามาแบ่ง
ให้กับคนแถวบ้านน�าไปประกอบอาหารรับประทานกัน ป้าของหนูมีสวนไผ่ที่ปลูกมานานกว่า 8 ปี  
อุดมสมบูรณ์ทั้งดินและน�้า เม่ือถึงฤดูกาลปลูกข้าว ลุงและป้าจะน�าเมล็ดข้าวมาหว่านในนาข้าวที ่
อดุมไปด้วยวติามนิและแร่ธาตุ ผ่านไปสามเดือนต้นข้าวทีป่ลกูไว้กจ็ะงอกงามเหลอืงอร่ามออกรวงข้าว
ให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปรับประทาน ข้าวท่ีได้มาก็อร่อยเพราะได้รับการดูแลอย่างดี ทุกเย็นของ
แต่ละวันหนูจะเห็นลุงน�าเบ็ดหรือตาข่ายออกไปจับปลา ภาษาบ้านนอกเรียกว่า “ยามเบ็ดยามมอง”

ช่วงสงกรานต์น�า้ในแม่น�า้โขงจะลดลง ทีน่ีจ่ะมวีถีิชีวติอกีอย่างทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่คอื การร่อนทอง 
เป็นอาชีพที่ชาวปากชมสืบทอดมาช้านาน เป็นวิถีชีวิตที่หนูได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็ก อยู่อย่างเรียบง่าย  
พอเพียง และยังได้แบ่งปันความสุขทั้งกายและใจ

...หลังบ้านของหนูเป็นก�าแพงกั้นที่ว่างเปล่า แต่มีต้นหญ้าเล็กๆ ที่โผล่ออกมา หนูเห็นแล้วสุขใจ 
มันแสดงถึงความพยายาม มุ่งมั่นท่ีจะเกิดขึ้นแม้สถานที่จะแออัด เหมือนกับหนูที่เป็นเด็กตัวเล็กๆ 
ที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ แม้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป แต่หนูก็ยังรักธรรมชาติ รักดิน รักน�้า รักป่า
เหมือนดังเดิม
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ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู

โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)
หมู่ 7 บ้านนาไฮ อ.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ควำมสุขที่พอเพียง

เช้าวนันีอ้ากาศเยน็สบาย หลังจากมฝีนตกลงมาดบั
ความร้อน แม่พาฉันไปเลี้ยงควายที่ทุ่งนาตั้งแต่เช้า  
ท่ีทุ่งนามีผักหวานป่าหลายต้น แม่พาฉันไปเก็บ 
ผกัหวานป่าน�ามาเป็นอาหาร แม่บอกว่าผักหวานป่า 
มีประโยชน์หลายอย่าง ยอดอ่อนสามารถน�ามา
ท�าแกงป่า ลวกจิ้มกับน�้าพริก ย�า นึ่ง รสชาติอร่อย  
กรอบ หอม หวาน พอตกค�่าราว 5 โมงเย็น  
แม่ต้อนควายเข้าคอก แล้วรีบน�าผักหวานป่า 
มาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นให้พอดี ฉันก่อไฟ 
แล้วไปเกบ็ใบย่านางหลังบ้านมาค้ันใส่น�า้ แล้วไปเกบ็ 
เห็ดขอนที่ขึ้นตามขอนไม้ในสวนป่าเพื่อน�ามาแกง
ใส่ผักหวานป่า เป็นอาหารจานเด็ดที่อร่อยที่สุด 
ในครอบครัวของฉัน

ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ่อและแม่จะพา
ฉันไปหารังมิ้ม (ผึ้งตัวเล็กๆ) ในป่า ซึ่งอยู่ห่างจาก
หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร แม่น�าม้ิมมาท�าอาหารได ้
หลายอย่าง ก้อยรังม้ิม น�ารังมิ้มมาย่างไฟอ่อนๆ 
แล้วสับเป็นชิ้นๆ พอดีค�า น�าใส่ถ้วยแล้วใส่ข้าวค่ัว  
พริกป่น น�้าปลา มะนาว หอมแดง สะระแหน่  
แล้วคนให้เข้ากัน แกงใส่ผักหวาน น�าน�้าใส่หม้อ 
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แล้วตัง้ไฟ น�า้เดอืดจงึใส่ผกัหวาน รงัมิม้ น�า้ปลาร้า พรกิแห้งต�า เหยาะน�า้ปลา แล้วใส่ยอดผักส้มป่อยตาม   
หมกรังมิ้ม น�ารังมิ้มท่ีสับแล้วใส่ลงในใบกล้วย ใส่เกลือ ใบแมงลัก คนให้เข้ากัน ห่อเป็นหมก  
น�ามาตัง้ไฟอ่อนๆ เมือ่มีกลิน่หอมหรอืใบกล้วยเริม่ไหม้กร็บัประทานได้ อ่อมรงัมิม้ น�ากระทะมาตัง้ไฟ 
ใส่น�า้เลก็น้อย ใส่รงัมิม้ทีส่บัแล้ว เตมิน�า้ปลาร้า น�า้ปลา หอมแดงทีต่�าแล้ว เตมิใบหอมหนึง่ก�ามอื ผกัชลีาว 
หนึ่งก�ามือ คนให้เข้ากัน เมื่อสุกแล้วรับประทานได้ อาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่มาจากธรรมชาต ิ
ที่อุดมสมบูรณ์

เช้าวันเสาร์พ่อปลุกให้ฉันตื่นแต่เช้ามาช่วยท�าน�้ายาไล่แมลง โดยจะใช้เหล้าขาวผสมกับยาเส้นผสมน�้า
ฉีดพ่นพืชผักต่างๆ เพื่อไล่แมลงที่มาเกาะกินผลิตผลทางการเกษตรแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ประมาณ
สองสามวันจะใช้ครั้งหนึ่ง นอกจากจะลดรายจ่ายให้ครอบครัวแล้วยังช่วยรักษาสุขภาพผู้บริโภคด้วย

ในทุ่งนาตามคันนา แม่จะปลูกมะละกอ พริก มะนาว มะเขือเทศไว้เป็นอาหารในแต่ละวัน ส้มต�าเป็น
อาหารหลักของคนในหมู่บ้าน แม่จึงปลูกทุกอย่างท่ีน�ามาท�าส้มต�าเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว 
ถ้ากินไม่ทันก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน บางครั้งเพื่อนบ้านจะน�าปลา น�าผักมาให้เป็นการแลกเปล่ียน  
เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและมีความสุข
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ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย  
ต.เต่างอย  อ.เต่างอย จ.สกลนคร

bk.kaew@windowslive.com

พลอยรี่ กับกำรเดินทำงของหนู

ในความว่างเปล่าที่มืดมิด
มีดวงดาวเล็กๆ อยู่ในจักรวาล

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น
ก้อนหิน 1 ก้อน ล่องลอยอยู่ในนั้น

ที่นั่น ต้นไม้ สายน�้า แผ่นดิน
ก�าลังร้องไห้เพราะบาดเจ็บ
หนูอยู่ที่นั่นกับสีไม่กี่แท่ง
สีเหล่านี้คืออาวุธของหนู

...หนูอยู่ที่นี่
…………………………………………………….
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บ้านใหม่ของคนข้างบ้าน
ต้นไม้ 1 ต้น

ต้นไม้ 2 ต้น ต้นไม้ 3 ต้น
ต้นไม้ 4 ต้น ต้นไม้ 5 ต้น ต้นไม้ 6 ต้น

ต้นไม้ 7 ต้น ต้นไม้ 8 ต้น ต้นไม้ 9 ต้น ต้นไม้ 10 ต้น
จะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ไม้

ให้สีเขียว
ให้ชีวิต

ให้อากาศ
ให้อาหาร

ให้ที่พึ่งพิง ให้สมุนไพร ให้เสื้อผ้า
โอบกอดและดูแลเรา จะกี่ต้นก็คือพี่น้องเรา...
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ด.ญ.ปณิดา บุระพร

156/3 บ้านนาหว้า ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี 34340

ป่ำชุมชนภูหินเหล็กไฟ  
ให้อะไรได้มำกกว่ำหินเหล็กไฟ

ในป่าหรอืภูเขาของชุมชนหนมีูหนิทีพ่เิศษ สามารถ
ท�าให้เกิดประกายไฟได้ โดยน�ามาเสียดสีกับเหล็ก
แล้วใช้นุ่นหรือใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงก็จะท�าให้
เกิดไฟได้ เป็นที่มาของช่ือป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ 
และท่ีว่ามีอะไรดีกว่าหินเหล็กไฟ ก็คือของที่อยู่ใน
ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟนั่นเอง

ป่าชุมชนของหนูเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีของป่า
ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหลายอย่างหลายประเภท 
เช่น ประเภทเห็ดก็จะมีเห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดซี 
เห็ดละโงก เห็ดก่อ เห็ดขอน เห็ดผึ่ง ประเภทผัก
ก็จะมีผักหวาน ผักติ้ว ผักต้าว ผักเม็ก ผักกระโดน 
ผักหนาม ประเภทสมุนไพรก็จะมีต้นไข่เน่า ใช้
รักษาโรคท้องเสีย ท้องผูก ต้นเอี่ยนต่อน ใช้รักษา
ฝีหนอง เครอืคางควาย มะขามป้อม ประเภทแมลง
ก็จะมีแมงคับ แมงแคง แมงจีโนน แมงจีหล่อ แมง
กุดจี ประเภทสัตว์อื่นๆ ก็จะมีบ่าง งู นก กระรอก 
กระแต กิ้งก่า ที่ได้กล่าวมาล้วนเป็นของป่าทั้งนั้น

เวลาท่ีหนูกับแม่และคนอื่นๆ ขึ้นไปหาของป่า 
กร็ูส้กึภาคภูมใิจทีเ่รามป่ีาชมุชนทีอ่ดุมสมบรูณ์เป็น
แหล่งอาหารให้พวกเรา กลางวนัเราจะรวมกลุม่กนั 
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รับประทานอาหารกันใต้ร่มไม้ ได้อากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ อาหารก็เป็นอาหารจากป่า เช่น  
แกงหน่อไม้ แกงเห็ด แกงผักหวาน ก้อยไข่มดแดง หากของที่ได้จากป่าเหลือก็จะแบ่งขายเป็นรายได้
เล็กๆ น้อยๆ ของครอบครัวแต่ละครอบครัว

เมือ่ชาวบ้านรูว่้าป่าให้อะไรกบัพวกเขาได้มากมาย ผู้น�าของหมูบ้่านจงึจดัท�ากิจกรรมต่างๆ เพือ่อนรุกัษ์
ป่าไม้ไว้ เช่น กิจกรรมการท�าแนวกันไฟ กิจกรรมการจัดเวรยามเฝ้าดูแลป่าไม้ เพื่อไม่ให้ใครลักลอบ
เข้ามาตัดไม้ได้ กิจกรรมฟื้นฟูป่าโดยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านไปส�ารวจป่าว่าป่าตรงไหนที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น
หรือถูกไฟไหม้ เม่ือได้ข้อมูลแล้วผู้น�าชาวบ้านและนักเรียนก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน ต้นไม้ 
ที่ถูกท�าลายจะได้กลับมาเป็นร่มเงาและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่อไป

ป่ายังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของหนูกับเพื่อนๆ และชาวบ้านในหมู่อีกด้วย คุณครูให้พวกหนู
ขึ้นไปเรียนรู้ในป่าทุกๆ วันอังคาร เพราะอยากให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติและอยากให้เป็น
ผูส้บืทอดจากคณุพ่อคณุแม่ คณุลงุคณุป้า ในการดูแลรกัษาป่าชมุชนนี ้เพือ่ให้อยูก่บัชุมชนบ้านนาหว้า 
ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

สิ่งท่ีได้เรียนเกี่ยวกับป่าก็จะมีการพึ่งพาอาศัยกันของสัตว์ป่า ประโยชน์ที่ได้จากป่า เรียนเกี่ยวกับ 
ไม้คะล�าในป่า ซึ่งหมายถึงสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล ดังส�านวนที่ว่า “อย่าไปตัดไม้โกนมาเฮ็ดเฮือนเด้อ 
มันสิพังเพ เฮือนซานสิบ่ฮ่มเย็น” 

ถ้าหนูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หนูจะขอร่วมเป็นคณะกรรมการเป็นผู้น�าในการปกป้องคุ้มครองป่า

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)379



ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล

โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)
หมู่ 7 บ้านนาไฮ อ.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

แรงศรัทธำ แรงบันดำลใจ  
วิธีสร้ำงผืนป่ำในชุมชนเล็กๆ ของฉัน

ฉันเป็นหลานของปู่สอน กล้าศึก ปู่ของฉันเป็น 
นกัปลกูป่า คนทัว่ไปเรยีกปูฉ่นัว่า “ผีบ้าปลูกต้นไม้” 
หรือ “คนปลูกต้นไม้แห่งโนนเสลา” ตลอดระยะ
เวลาที่ฉันเกิดมาดูโลกใบนี้ เป็นเวลา 11 ปีเต็ม  
ฉันเห็นคุณปู่ท�างานด้วยความขยันขันแข็ง ไม่เคย
บ่นว่าเหน็ดเหนื่อย ทั้งเพาะต้นไม้ ทั้งไปหาต้นกล้า
ในป่ามาปลูกรวมกันตามที่สาธารณะ ติดตามดูแล
จนต้นไม้เจริญเติบโต ฉันรู้สึกว่าฉันมีบุญที่เกิดมา
เป็นหลานปู่ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคนอ�าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

“โลกใบนี้ต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้ ต้นไม้ไม่เคย 
ให้โทษแก่ใคร เขามีแต่ให้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่า 
กพ็จิารณาต้นไม้ตลอดเวลา พระองค์ได้ความรูจ้าก 
ป่าไม้หลายประการ คือ ต้นไม้สอนให้เราไม่โลภ 
ไม่โกรธ ไม่หลง ต้นไม้สอนให้เรามีใจเมตตากรุณา
ต่อผู้อื่น พลอยยินดีกับผู้ไม่อิจฉาริษยา ไม่รังเกียจ
ผู ้อื่นและสอนให้เราวางเฉย นอกจากต้นไม้ให้
ธรรมะแล้ว ต้นไม้ยังให้ประโยชน์แก่โลกใบน้ี  
ให้ความร่มเย็นเป็นสุขมากมายมหาศาล” คุณปู่
สอนเราพร้อมกับพาเด็กๆ ปลูกต้นไม้ไปด้วย



รางวัลชมเชย : ประเภทความเรียงเยาวชน 
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ฉันถามปู่ว่า “ที่ปู่ปลูกต้นประดู่ ต้นยางนาไว้เป็นหมื่นๆ ต้น เวลามีใครมาท�าลาย ปู่โกรธหรือหวง
ต้นไม้ไหมคะ”

ปู่ยิ้มแล้วตอบว่า “จะหวงท�าไม ก็ปู่ปลูกไว้ให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยู่แล้ว เขาได้ใช้ต้นไม้ 
ก็เพราะมีปู่ปลูกให้ ปู่ก็ได้บุญกุศล ถ้าลูกหลานไม่ช่วยปู่ปลูกแล้วใครจะมาปลูก ปู่มีความสุขมาก 
ที่ได้ท�าความดี ยิ่งท�ายิ่งสนุก”

ที่โรงเรียนมีชุมนุมนักอนุรักษ์น้อย ฉันเป็นหน่ึงในสมาชิกจากทั้งหมด 52 คน พวกเราได้ท�ากิจกรรม
จิตอาสา ได้ร่วมกันเพาะต้นไม้ ปลูกต้นไม้ รดน�้า ใส่ปุ๋ย พรวนดินให้ต้นไม้ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมง 
ถึง 4 โมงเย็นก่อนเลิกเรียน ส่วนวันหยุดพวกเราจะไปรักษาป่าต้นน�้าที่ภูเขาใกล้บ้าน โดยการท�า 
ฝายชะลอน�้า บวชป่า และปลูกป่า 

ฉนัตัง้ปณธิานว่า ปูค่อืประทปีส่องทางให้เดนิตามและปฏิบตัธิรรมะ ด้วยการลงมอืท�ากจิกรรมอนรุกัษ์
สิง่แวดล้อม ปลกูป่า และรณรงค์ให้ทุกๆ คนหนัมาใส่ใจดแูลรกัษาดนิ น�า้ ป่าในบ้านเราให้อดุมสมบรูณ์
เพื่อทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ฉันจะเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกคน

ฉันจะไม่ลืมค�าพูดของปู่ที่ว่า “การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนมีค่ามากกว่าการเป็นผู้ท�าเพื่อหวัง 
สิง่ตอบแทน ป่าไม้เป็นผูใ้ห้ทุกสิง่ทกุอย่างกบัเรา ขอให้ลูกหลานรกัต้นไม้ อย่าท�าลาย แต่ให้ใช้ประโยชน์
จากต้นไม้อย่างรู้คุณค่าและทะนุถนอม” เพียงคิดเท่านี้ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็จะอยู่เคียงคู่กับเรา
ตลอดไป

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)381



ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์

โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)
หมู่ 7 บ้านนาไฮ อ.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม

พ่อเล่าว่า ดิน น�้า ป่า มีความสัมพันธ์ต่อชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นใครอาชีพอะไร คน สัตว์ แมลง ทุกชีวิตต้อง
พึง่พาดนิน�า้ป่า ทกุคนมวีถิชีวีติผกูพนักบัสิง่เหล่านี้ 
ตั้งแต่เกิด หากไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีแผ่นดิน
ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีผืนน�้า ผืนป่า อากาศบริสุทธ์ิ 
มนุษย์ก็ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้

เมื่อไม่นานมาน้ี ผมได้มีโอกาสไปอบรมเก่ียวกับ
เกษตรปลอดสารเคมทีีจั่งหวดันครราชสีมา ผมและ
เพื่อนประทับใจมากจากการเรียนรู้เรื่องไส้เดือน 
ผมคิดว่าไส้เดือนเป็นสัตว์พิทักษ์โลกใบนี้อย่าง
แท้จรงิ มูลมจีลุนิทรย์ีและธาตอุาหารทีพ่ชืต้องการ 
ช่วยพรวนดินด้วยการชอนไชไปในดิน กินดิน 
กนิใบไม้และซากพชืทีเ่น่าเป่ือย เป็นสตัว์เล้ือยคลาน 
ใต้ดินชนิดเดียวของโลกที่มีจุลินทรีย์ในร่างกาย 
ทีช่่วยรกัษาสิง่แวดล้อม ผมอยากให้เกษตรกรเลกิใช้ 
สารเคมีในการท�าการเกษตร เพราะสารเคมี 
ฆ ่าไส ้เดือน ฆ่าจุลินทรีย ์ในดิน ท�าให้ดินเสีย  
ดินแข็ง ขาดความอุดมสมบูรณ์
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ผมชอบไปช่วยพ่อท�าสวนหลงับ้าน พ่อจะเตรยีมน�า้หมกัดาวเรอืง บอระเพด็ ยาฉนุ สะเดา ข่าแก่ พรกิ
และตะไคร้หอมไว้ส�าหรับฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผลทุกชนิด ป้องกันแมลงมาท�าลายต้นพืช พ่อจะพาผมท�า 
เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พ่อเขียนป้ายสวนป่า  
“สวนส�ามะปิ” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า สวนหลากหลายพืชพรรณ มีทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผสมผสาน

พ่อชอบแบ่งปันอาหารให้คนอื่นเสมอ ขณะเดียวกันคนที่เคยได้รับการแบ่งปันก็จะน�าสิ่งของมาให้พ่อ
เสมอเช่นกัน พ่อสอนให้เป็นคนขยัน ประหยัด ไม่ตระหนี่ ไม่ใช้เงินกับส่ิงที่ไม่จ�าเป็น การซื้อเสื้อผ้า 
มาใส่แบบทันสมัย ความทันสมัยไม่มีวันจบสิ้น ดังน้ันเราควรใช้แบบพอเพียง คุ้มค่า รองเท้า ถุงเท้า 
หมวกก็เช่นเดียวกัน ควรใช้ให้คุ้มค่าด้วยการรู้จักซ่อม ไม่ใช่รู้แต่ซื้ออย่างเดียว ถ้าเรารู้จักแต่ซื้อเราจะ 
เป็นแค่คนธรรมดา ถ้าเรารู้จักซ่อมเราจะเป็นมหาเศรษฐี ในหลวงของเราทรงเป็นแบบอย่างของ 
เศรษฐผีูใ้จบญุ พระองค์ทรงใช้สอยอย่างประหยดั หากเราท�าได้อย่างพระองค์ท่าน อย่างทีพ่่อพาท�าอยู่  
ความรวย ความมั่งมีศรีสุขก็อยู่แค่เอื้อม

ผมขยับเข้าไปใกล้ๆ พ่อ “พ่อไปเอาความรู้มาจากไหน ผมสนใจ ผมอยากรู้”

พ่อมองหน้าผมแล้วยิ้มพลางลูบศีรษะผมเบาๆ “ลูกเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ ใฝ่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์  
พ่อชอบอ่านหนงัสอื ชอบฟังข่าว ดทูวี ีเข้ารบัการอบรมบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ กจ็ะเกิดความคดิความเข้าใจ
นะลูก ลูกต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ลูกจะได้รับแต่สิ่งดีๆ ตามวิถีพอเพียงของพ่อหลวงของเรา”

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังท่ี 17 (พ.ศ. 2558-2559)383



ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
243 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น  
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 053 452 018

ศรัทธำควำมเชื่อ...  
เพื่อกำรอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

การอนุรักษ์ต้นน�้าของชุมชนของฉันใช้ประเพณี
การเล้ียงผีต ้นน�้า โดยมีความเชื่อว ่าเป ็นพิธี
ขอบคุณต่อเจ้าที่เจ้าดิน ผู ้ปกปักรักษาดิน น�้า 
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาป่าไม้ รักษาต้นน�้า
ของชุมชน ช่วยให้มีน�้าอุปโภคบริโภคตลอดปี พิธี  
“การเล้ียงผีต้นน�้า” เป็นพิธีกรรมที่กระท�าในทุกปี
ในเดอืน 9 (เหนอื) หรอืเดอืนกรกฎาคม พธิเีริม่จาก
ผูน้�าพธิจีะเป็นผูท้�าหน้าทีบ่อกกล่าว เพือ่ขออนญุาต
ท�าหน้าที่ถวายของเซ่นไหว้ ประกอบด้วย เทียน  
2 เล่ม ข้าวตอกดอกไม้ท�าเป็นกรวยดอกไม้ น�าไป
วางไว้ในศาลาเจ้าที่ เพื่อขออนุญาตท�าพิธีถวายหมู  
หลงัจากนัน้จะมกีารฆ่าหมทูีเ่ตรยีมไว้ แล้วน�าเลือด 
ของหมูไปป้ายที่ เสาของศาลาเจ ้าที่  จากนั้น 
จะท�าการต้มหมู เมื่อสุกแล้วจะน�าหัวหมูและ 
เครื่องในของหมูใส่ถ้วยที่ท�าจากใบตอง และเหล้า  
1 ขวดไปวางไว้ที่ศาลาเจ้าที่ ผู ้น�าในการท�าพิธ ี
เป็นคนอธิษฐานและกล่าวขอบคุณเจ้าที่ เจ้าดิน 
ผู้ปกปักรักษาดิน น�้า ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดูแล
รกัษาป่าไม้ให้มนี�า้อปุโภคบรโิภคตลอดปี จะท�าการ
อธิษฐานประมาณ 20 ที เป็นอันเสร็จพิธีกรรม 
การเลี้ยงผีต้นน�้าของชุมชนของเรา
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นอกจากการเลี้ยงผีต้นน�้าแล้ว ชาวบ้านในชุมชนของฉันยังได้ร่วมกัน “บวชป่า” ซึ่งเป็นพิธีห่มจีวร 
ให้กับต้นไม้ เช่นเดียวกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปลี่ยนไป นับเป็นการน�า 
ความเชือ่ทางศาสนามาประยกุต์ใช้ในการดแูลรกัษาป่าต้นน�า้ ฉันเข้าไปร่วมพธิกีรรมการอนรุกัษ์ป่านี้ 
ทกุคร้ังกับพ่อและแม่ ทกุขัน้ตอนเป็นพธิศีกัดิส์ทิธิท์ีป่ระทับตราตรงึในหวัสมองของฉนัไม่รู้ลมื ส�าหรบั
ขัน้ตอนและพิธกีารบวชป่า ฝ่ายสถานทีจ่ะใช้สายสญิจน์ล้อมอาณาบรเิวณทีจ่ะบวชต้นไม้ทัง้หมด และ
นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้านและต้นไม้ที่จะท�าพิธี หลังจากนั้นจึงน�าจีวร 
ที่เตรียมไว้ไปห่มให้กับต้นไม้เป็นอันเสร็จพิธี

การบวชป่าขึ้นอยู่กับความเชื่อและเจตนาของชุมชนเอง บวชได้ตั้งแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
แต่ส่วนมากจะเน้นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีพของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  
สิง่แวดล้อม แม้กระทัง่ต้นไม้ในป่าทีผ่่านการบกุรกุท�าลาย เพราะจะสามารถฟ้ืนคืนสภาพเป็นป่าสมบรูณ์ 
ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีถ้าไม่ถูกรบกวนอีก พ่อแม่และชาวบ้านในชุมชนของฉันเชื่อว่า ผืนป่าที่ผ่าน 
การบวชเป็นเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ตามก็ไม่อาจเข้าไปท�าลายต้นไม้ได้
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รางวัลดีเด่น
ดอนถั่วงอก...บอกเรื่องเล่า
โดย นายพิทักษ์ ล�าพูน 

วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน
โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย

รางวัลชมเชย 
ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น
โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกุฏ

เพียงคิดถึง
โดย น.ส.ชนัญชิดา ปวนตา

ผู้ให้ที่ “แท้จริง”
โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์

มรสุมเข้า 
โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
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มานิ วิถีของผู้แบ่งปันในป่าใหญ่
โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด

รวงข้าวสร้างชีวี 
โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม

วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า 
โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี

สวนสนุกธรรมชาติ 
โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ

สายใยผูกพัน ดิน น�้า ป่า เจ้าพ่อประตูผาและวิถีชีวิต 
โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา 

หมู่บ้านปลายคลอง 
โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมย์
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นายพิทักษ์ ล�าพูน 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

311 หมู่ 9 บ้านดอนมหาวัน ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ดอนถั่วงอก... บอกเรื่องเล่ำ

ข้าวซอยเชียงของต้องใส่ถั่วงอกถึงจะอร่อย และ 
มันจะอร่อยยิ่งขึ้นไปอีก หากใส่ถั่วงอกที่ปลูกบน
ดอนถั่งงอก อ�าเภอเชียงของ...

ผมยังจ�าได้ดีถึงภาพความทรงจ�าในวัยเด็ก มัน 
เป็นภาพของวิถีชีวิตผู้คนในชนบทที่ยังคงใช้ชีวิต
ประจ�าวนัยดึโยงผกูอยูก่บัธรรมชาตอิย่างแนบแน่น  
จนอาจเรยีกได้ว่าแทบทกุห้วงลมหายใจกว่็าได้ แถวๆ  
บ้านของผมเคยมีดอนอยู่แห่งหน่ึง ที่ดอนตรงน้ัน
ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ หากแต่ 
มันเป็นความผูกพัน เป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต... ผมเคยไปช่วยพ่อจับปลาที่นั่น  
เราเคยไปเล่นน�้า ด�าผุดด�าว่ายที่นั่น รอยเท้า 
รอยแล้วรอยเล่าของผมและเพื่อนๆ ที่ย�่าลงไปบน
ผนืแผ่นดนิแห่งชีวตินัน้ คงจะมากมายจนนบัเท่าไหร่ 
ก็นับได้ไม่หมด ถึงแม้ว่าวันนี้ที่ดอนแห่งนั้นจะ 
หายไปแล้ว แต่รอยแห่งความทรงจ�าของผมนั้น 
ยังคงอยู่ ...ชัดเจนและตราตรึง

...การผันผวนขึ้น-ลงอย่างรวดเร็วของแม่น�้าโขงใน
รอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อ
การเดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
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นิเวศทางน�้าและวิถีชีวิตการเพาะปลูกของชาวบ้านทั้งริมสองฝั่งโขงอีกด้วย ...ผมคิดว่าสาเหตุของ 
การขึ้น-ลงของแม่น�้าโขงที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ส่วนส�าคัญน่าจะเกิดจากการกักและปล่อยน�้าของ 
เขือ่นในประเทศจนีนีเ่อง ‘ปรากฏการณ์’ ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศของแม่น�า้โขงเป็นอย่างมาก  
วฏัจกัรน�า้ท่วมน�า้แล้งทีเ่คยเป็นไปตามธรรมชาตกิเ็ปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ พันธุป์ลาต่างๆ ทีผ่มเคยเหน็
ในตอนเด็กๆ ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ ลดจ�านวนลงจนผมเองยังรู้สึกได้

...ในลุ่มแม่น�้าโขงมีพันธุ์ปลามากถึง 1,300 ชนิด และร้อยละ 50 ของพันธุ์ปลาดังกล่าวก็พบได ้
เฉพาะที่แม่น�้าโขงเท่านั้น ผมจึงรู้สึกว่าความสูญเสียดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลย

...สภาพปัญหาต่างๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับสรรพชีวิตภายใต้การโอบเอื้อของแม่น�้าโขงในขณะน้ี  
จงึน่าจะเป็นประหนึง่การ ‘ล�าเลกิ’ ทีป่ราศจากเสยีงกว่็าได้ ผมคดิว่านัน่คอืเสยีงกระซบิซึง่ปราศจากเสยีง 
ที่ก�าลังจะบอกให้เราได้กลับไปคิดทบทวนว่า มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่พวกเราจะต้องลุกขึ้นมา 
ท�าอะไรสักอย่าง เพื่อแม่น�้าอันเป็นเสมือนมารดาบังเกิดเกล้าสายนี้

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป...

รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย  

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

255 ซอยประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ 1  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

email : lung_4848111@hotmail.com

วิถีควำมหวำน ตำลโตนดบ้ำนฉัน

กลิ่นไอหอมละมุนโชยมาจากลังถึงสามชั้นบนเตา 
อั้งโล ่ที่ เปลวไฟก�าลังแผดเผาลุกโชนถ่านฟืน 
เมื่อเปิดฝาครอบช้ันบนออก ปรากฏภาพสีเหลือง
ทองอร่ามของขนมตาลฟูล้นในกระทงยอดตาลอ่อน 
สีนวลยั่วยวนชวนล้ิมลอง ผิวหน้าของขนมตาล 
ปริแยกออกเป็นริ้วรอยบ่งบอกว่าขนมสุกได้ที่ 
พร้อมยกลงจากเตา น�ามะพร้าวทนึทกึทีขู่ดเป็นฝอย 
โรยด้านบนพอมีสีสันขาวสะอาดสวยงาม

วัน น้ี เป ็นอีกครั้ ง ท่ีฉันจะได ้ลิ้ มรสขนมตาล 
ของหวานแบบบ้านๆ จากฝีมอืตนเอง ทัง้พร้อมทีจ่ะ 
พกห่อลงตะกร้าไม้ไผ่สานไปฝากผู ้หลักผู้ใหญ่ 
และผองเพือ่นแถบละแวกบ้านใกล้เรอืนเคียง อนัเป็น 
วิถีวัฒนธรรมงดงามของชาวชนบทที่ถือปฏิบัติกัน
เสมอมา ณ ถิน่ฐานแห่งความหวานย่าน “พรบิพรี” 
เมืองเพชรบุรีดินแดนแห่งต้นตาล

แม้มิได้เป็นคนเพชรโดยก�าเนิด แต่ฉันมาแอบอิง 
พงิพกัอาศัยไออุน่ทีน่ีจ่นรูสึ้กว่าคือบ้านของฉนั และ
เนานานพอจนแทบจะออกส�าเนียงเหน่อเหมือน 
เจ้าบ้านเข้าไปทุกที อย่างหนึ่งที่ฉันชื่นชอบและ 
มองเห็นว่าที่นี่มีมรดกทางธรรมชาติที่ไม่เหมือน 



ที่อื่น นั่นคือแลไปทางไหนก็มีแต่ต้นตาลโตนดสุดสายตา ฉันเห็นเป็นไม้มหัศจรรย์ที่สวรรค์ประทาน
ให้คนที่นี่เพื่อใช้ยังชีพ สร้างคุณอเนกอนันต์ นับจากรากจนสุดยอดใบอ่อนล้วนน�ามาสร้างประโยชน์
ได้หลากหลาย และฉันรู้สึกมีความสุข สนุกกับการได้สัมผัสและเรียนรู้ต้นไม้ตระกูลปาล์มใบพัดนี้

เมื่อมองออกไปหน้าบ้าน ฉากเบ้ืองหน้าคือทุ่งนาและทิวตาลนับเรือนแสนต้น ใบเขียวขจีกลืนไปกับ
ภเูขาสงูตระหง่านอนัเป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาตะนาวศร ีปราการฝ่ังตะวนัตกจรดประเทศเพือ่นบ้าน 
ช่วงสายๆ ของวันนี้ฉันจะไปช่วย “ลุงผัน” ผู้เป็นเครือญาติเคี่ยวน�้าตาลที่ “เตาตาล” ฉันปั่นจักรยาน
ไปกลางทุ่งกว้างอันร่มครึ้มด้วยหมู่ต้นตาลสูงบ้างเต้ียบ้างเป็นระยะๆ ลัดเลาะไปตามถนนสายเล็กๆ  
ที่ชาวบ้านร่วมใจกันเสียสละที่ดินส่วนตัวสร้างกันข้ึนมาเพื่อใช้สัญจรท�ามาหากิน ตลอดเส้นทาง 
ฉันเห็นต้นตาลตั้งเป็นแถวแนวยาวไปตามหัวคันนา และบางส่วนก็อยู่กลางแปลงนา คละกันไป  
คนเมืองเพชรนิยมปลูกตาลโตนดไว้บนเนินสันคันนาและถือเป็นสมบัติของครอบครัว การปลูกฝัง
แนวคิดนี้มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ นาหลายแปลงจึงมีต้นตาลเป็นทิวแถวและถือเป็นอาณาเขตที่ดิน 
ไปในตัว 
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น.ส.ชนิสรา สุวรรณกุฏ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

41–43 ถนนเกษมสุข ต.วารินช�าราบ 
อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

email : sone.pkpk@gmail.com

ควำมมีตัวตนที่มองไม่เห็น

ลองจินตนาการว่า ในวันหนึ่ง...

คุณตื่นเช้าขึ้นมา แล้วมีสายลมโชยเอื่อยไปกระทบ
ยอดไม้ให้พัดปลิวไหวไปมา มองเห็นนกกาโผบิน
อยู่บนฟากฟ้าอย่างไม่ใส่ใจอะไรทั้งปวง นั่งจิบชา 
กาแฟ ดื่มด�่าไปกับเสียงธรรมชาติในยามเช้า แล้ว 
ออกไปสัมผัสกับแสงอ่อนๆ ให้ร ่างกายได้รับ 
วิตามิน D ไปเสริมสร้างกระดูกและฟัน ซ�้ายังได ้
สูดกลิ่นอายของความบริสุทธิ์ เข ้าไปเต็มปอด  
ไร้กลิน่ควนัรถ ไร้มลพษิใดๆ ท่ีคอยรบกวนโพรงจมกู 
ของคณุ ท�าให้สมองปลอดโปร่ง โล่งสบาย จากการที ่
ร่างกายได้รับออกซิเจนเข้าไปอย่างเต็มที่

เมื่อคุณได้อ่านข้อความน้ี คุณอาจจะไม่ได้รู ้สึก 
‘อิน’ มาก เผลอๆ คุณอาจจะนึกภาพตามไม่ออก
ด้วยซ�้า ว่าถ้าได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ  
จะเป็นอย่างไร



สายลมไปกระทบยอดไม้แล้วยังไงเหรอ... นกก็บินอยู่บนฟ้าอยู่แล้วนี่ ไปนั่งมองมันแล้วได้อะไรล่ะ 
เสียเวลาเปล่าๆ... จ�าเป็นด้วยเหรอที่ต้องตากแดดให้ผิวด�าเพื่อรับวิตามิน D สมัยนี้หาซื้อวิตามินรวม
ก็ร่างกายแข็งแรงได้แล้ว โธ่!

แน่นอนว่าฉันไม่โกรธหรอก ถ้าคุณหรือคนอื่นๆ ที่ได้อ่านข้อความเหล่าน้ี จะขาด ‘อารมณ์ร่วม’  
กน็ะ... ใครจะไปรูว่้าในขณะทีค่ณุก�าลงัอ่านข้อความของฉัน คุณอาจจะก�าลังกนิไปด้วย ท�างานไปด้วย  
คุยโทรศัพท์ไปด้วย ฉันก็เข้าใจนะว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบมัลติทาสก์ (multitasking lifestyle  
การใช้ชวีติทีต้่องท�าหลายอย่างพร้อมกนั) เหมอืนทีใ่ครหลายคนก�าลงัเป็น และฉนักไ็ม่ปฏเิสธหรอกนะ 
ว่าบางครั้ง (โอเค! หลายครั้งก็ได้) ฉันก็ท�าแบบนั้นเหมือนกัน ซ่ึงต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันมีปัจจัย
มากมายจากสังคมท่ีท�าให้ผู้คนในทุกวันน้ีต้องใช้ชีวิตแบบมัลติทาสก์ โดยเฉพาะการที่เรามีชีวิตอยู่
ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารสามารถหลั่งไหลไปได้อย่างไร้พรมแดน โลกที่หลายคนมักเข้าเว็บต่างๆ เพื่อด ู
ข้อมลูข่าวสารมากมาย ทัง้ข้อความ ภาพนิง่ ไปจนถงึวดิโีอ ซึง่มนักลายเป็นภาระทีผู่กตดิกบัชวีติประจ�าวนั 
ไปแล้ว

...บางครัง้ฉนักอ็ดสงสยัไม่ได้เหมอืนกนัว่าคนในสมยัก่อน พวกเขาใช้ชวีติอยูก่นัอย่างไร เขาไม่เงยีบเหงา
กันบ้างหรือที่เขาต้องผ่านการใช้ชีวิตในแต่ละวันไป โดยไม่มีการอัพสเตตัสหรือสอดส่องเรื่องราว 
ของผู้อื่นผ่านทางโซเซียลมีเดีย

รางวัลชมเชย : ประเภทความเรียงเยาวชน 
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น.ส.ชนัญชิดา ปวนตา

132/1 หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

email : puif_ii_e@hotmail.com

เพียงคิดถึง

แสงแดดอ่อนจากดวงอาทติย์ในยามเช้า ส่องให้เหน็ 
ม่านหมอกสีขาวลอยปกคลุมทั่วผืนฟ้า สลับกับ 
ดอยผาสีเขยีวจนสุดลูกหลููกตา ทัง้แว่วเสียงกระแส 
แม่น�า้ปายไหลกระทบฝ่ัง ยิง่ท�าให้บรรยากาศยามเช้า 
เย็นฉ�่าเข้าไปถึงขั้วหัวใจ และจะเป็นเช่นนี้ประจ�า
ในทุกๆ เช้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองในฝัน  
สวรรค์บนดอยของแผ่นดินไทย

ไม่ว่ายคุสมยัจะแปรเปล่ียนนานเท่าไหร่ บรรยากาศ
ที่นี่ก็ยังคงความเงียบสงบ จนแว่วยินเสียงนกบน
ท้องฟ้าส่งเสียงเรียกลูกน้อยออกหากิน บนท้องถนน 
มีรถแล่นผ่านน้อยคันจนแทบนับได้ กลุ่มหมอก 
สีขาวบริสุทธิ์กระจายตัวทั่วผืนฟ้าในยามเช้า  
ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว ฝน หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน 
สมค�าร�่าลือแล้วว่าเมืองหมอกสามฤดู

ในฤดูหนาว กว่าแสงอาทิตย์จะท�าให้เมฆหมอก 
จางตัวออกไป ก็ผ่านไปแล้วเกือบครึ่งวัน

ชาวแม่ฮ่องสอนยังคงวิถีชีวิตอยู ่กับธรรมชาติ 
ไม่เปลี่ยนแปลง สองข้างทางลาดยางขนานไปด้วย
ป่าผืนใหญ่ สลับกับกลุ่มหมู่บ้าน ไม่เคยเกิดปัญหา



รถติด ไม่ว่าถนนเส้นไหน เวลาใด หากมีชาวบ้านออกมาตีแบตบนถนนใหญ่ก็ไม่ถือเป็นภาพแปลกตา 
บางวันอาจมีเก้ง กวาง ค่าง ชะนี หรือสัตว์ป่า ออกมาวิ่งเล่นบนถนนให้ชาวบ้านแตกตื่นอยู่บ่อยครั้ง 
หรอืบางครัง้อาจจะพบได้ในบ้านของเราเสยีด้วยซ�า้ไป ไฟฟ้า ประปา สญัญาณโทรศพัท์และสญัญาณ
วายฟายคือร่องรอยของความเจริญที่มีให้เห็น เป็นผืนป่าใหญ่ที่ไม่ได้เป็นจุดกันดารของประเทศ 
เสียเลยทีเดียว กระแสโลกาภิวัตน์และธรรมชาติเข้ากันได้อย่างลงตัว

แต่ก็ไม่มีสิ่งใดท่ีดีไปเสียหมด ในฤดูร้อน เมืองแม่ฮ่องสอนร้อนจัดมาก ทั้งปัญหาหมอกควันและ 
ไฟป่า การอยูบ้่านปิดประตแูล้วเปิดแอร์ดเูหมอืนจะเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุในเวลานัน้ ยิง่สวนแห่งนีย้ิง่แล้วใหญ่  
นอกจากจะอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่ปกคลุมไปด้วยควันไฟแล้ว ยังไม่มีแม้แต่พัดลมซักตัว สองข้างทาง
ที่เต็มไปด้วยผืนป่า กลับกลายเป็นพื้นที่ร้อนระอุลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิง ไม่มีใครทราบเลยว่าส่ิงน้ี 
เกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติสร้าง

แม้แล่นรถบนถนนยังสัมผัสได้ถึงไอร้อนจากเปลวไฟ หมอกจางๆ ในยามเช้าอึมครึมเต็มผืนฟ้า  
จนไม่อาจแยกได้ว่า นั่นคือกลุ่มหมอกหรือกลุ่มควัน แล้วปัญหานี้ก็ไม่เคยไปเสียทีจนถึงทุกวันนี้
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น.ส.มัสติกา ใจรัตน์

39 หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก ต.เจริญศิลป์ 
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290

email : mattika7569@gmail.com

ผู้ให้ที่ “แท้จริง”

ในอดีตเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ผู้คน 
ในสมัยก่อนต่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แบ่งปันซึ่งกัน
และกัน และอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัย
กัน เรามีป่าไม้ที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ผลหมากรากไม้และสัตว์น้อยใหญ่ มีแหล่งน�้า 
ที่ใสสะอาด กุ้ง หอย ปู ปลามากมาย เราท�านา 
ปลกูผกัสวนครวั เล้ียงสัตว์ไว้เป็นอาหาร ปลกูผลไม้ 
ไว้ทาน ผู้คนอยู่แบบวิถีพอเพียง

บางรายที่ดินปลูกอะไรไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหา
ต่างๆ หลายอย่างจนท�าให้เกิดปัญหาความยากจน
ขึน้ ด้วยประชาชนขาดความรูใ้นการด�ารงชวีติ ท่ีดนิ
ท�ากินไม่ได้ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ฝนไม่ตกตามฤดู  
น�้าไม่พอเพียงต่อการเกษตร ป่าไม้ถูกท�าลายท�าให้
สญูเสยีระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ดนิ น�า้ ป่า 
เร่ิมทรุดโทรม แต่แล้วก็มีผู้ที่ห่วงใยความสุขของ
ปวงชนเป็นที่ตั้ง คือ องค์พ่อหลวงของเราทุกคน 
พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ความรู้และขจัดปัญหา
ต่างๆ จนหมดไป และท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง



กว่า 86 พรรษา ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่านทรงงานเพื่อปวงชน ทรง
พระปรีชาสามารถในการคิดค้นที่จะช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ของราษฎร เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยาก 
พระองค์ทรงเสด็จทรงงานในทุกๆ แห่งโดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ท่านทรงจัดตั้งโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนมีน�้าใช้ในการอุปโภคบริโภค โครงการแก้มลิง เป็นการ
ท�าพื้นที่หน่วงน�้าแก้ไขปัญหาน�้าท่วมต่างๆ โครงการการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันหน้าดินไม่ให้ 
พังทลายจากน�า้กดัเซาะตลิง่ และยงัเป็นการท�าให้ดนิมคีวามชุ่มชืน้และอุดมสมบรูณ์ โครงการแกล้งดิน  
เป็นการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด โดยการท�าให้น�้าขังในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยา
เคมี ท�าให้ดินเปรี้ยวจัดมากๆ แล้วระบายออก ฟื้นฟูด้วยปูนขาว จนดินดีพอเหมาะแก่การเพาะปลูก 
โครงการชั่งหัวมัน โครงการปลูกป่าและโครงการเขตป่าสงวนต่างๆ และอีกหลายโครงการที่ท่าน 
ทรงริเริ่มเป็นแบบอย่างที่ดี รวมไปถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชด�ารัสไว้ 
อันเป็นหนทางในการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและทรัพยากรต่างๆ ได้ดีมาก

พ่อหลวงของเรานี้ปรีชาชาญ ผู้ช�านาญกลยุทธ์วิชาศาสตร์
ด�ารัสท่านคอยอบรมบ่มนักปราชญ์ ให้เฉลียวฉลาดเป็นยอดคน
คุณของท่านยิ่งใหญ่กว่าพสุธา ที่น�าพาปวงประชาพ้นอับจน
นานาชาติเข้ามาต่างได้ยล ภูมิพล สร้างแบบอย่างในทางดี
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น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

496/4 หมู่ 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 
จ.น่าน 55140

มรสุมเข้ำ

...ความงดงามตระการตาของแสงสีจากดวงอาทติย์
ท่ีค่อยๆ เคล่ือนคล้อยลงลับขอบฟ้า เป็นความ
ประทับใจอย่างหนึ่งของฉันในการไปเที่ยวทะเล
แทบทุกครั้ง โดยเฉพาะครั้งน้ี ตอนมาถึงใหม่ๆ 
ประทับใจมาก คล้ายก้าวออกไปพบกับโลกกว้าง 
ผืนทรายทอดยาวจรดภูเขา มีมะพร้าวยืนต้น 
เรียงราย ห้วงน�้าสีครามเป็นประกายระยิบระยับ 
ถ้าไม่มีเรือไดหมึกจอดก่ายเกยอยู ่ตามริมหาด  
ฉันอาจเข้าใจผิดคิดว่าฝันไป

“ครอบครัวเราท�าประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ ฝากชีวิต 
ไว้กับทะเล” เสาวภาบอก...

“พ่อบอกว่าแต่ก่อนจะต่อเรือใหม่ ตะเคียนซา 
ต้นเดียวก็เหลือพอ”

ตะเคียนซาที่ เธอพูดถึงคือไม ้ยืนต ้นบนภูเขา  
เรือตังเกหาปลาส่วนใหญ่มีอายุใช้งานราว 30 ปี  
ล้มลงแล้วจะมีอีกต้นที่เติบใหญ่ ทันเวลาส�าหรับ
การต่อเรอืล�าใหม่แทนล�าเก่าพอด ีทว่านบัจากนีไ้ป 
หากจะต่อเรือล�าใหม่สักล�าคงต้องใช้เงินเป็นแสน



“มรสมุใกล้จะเข้าแล้วนะ” เพือ่นฉันพามาถงึบ้านค�า่แล้ว เกอืบไม่ทนัเหน็พ่อและพีข่นสมัภาระลงเรอื

“มรสุมมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไป” พี่ชายตะโกนตอบน้องพร้อมกับโบกมือให้ขณะบ่ายหัวเรือ 
ออกจากฝั่ง

เราสองคนยืนมองจนเรือแล่นลับหาย ทางมะพร้าวโดนลมพล้ิวไหว... ดังคล้ายฝนโปรยละออง  
เสียงอาซานจากมัสยิดแว่วมา อีกไม่นานจะถึงเวลาละหมาด เป็นเวลาที่ครอบครัวเธอจะได้ใกล้ชิด 
อัลเลาะห์ ได้ส�ารวจตรวจตราและขัดเกลาจิตใจของตน

ณ ที่ใดที่หนึ่ง อาจเป็นชายหาดบนเกาะร้างเล็กๆ หรือบนเรือล�าน้อยนั่น พ่อและพี่จะใช้ผ้าสะอาดปู 
แล้วคุกเข่าลงไป ท่ามกลางเสียงเกลียวคลื่นสาดซัดหัวเรือและเสียงเต้นของหัวใจ

เสาวภาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ครอบครัวของเธอมีความส�าคัญต่อชีวิตอย่างไร จนกระทั่งได้จากบ้าน 
ไปไกล แล้วหวนคืนมาหนุนนอนหมอนใบเก่าที่ตัวเองคุ้นเคย ห้องนอนของเธอเป็นโลกส่วนตัวเล็กๆ  
ในบางห้วงเวลาที่อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว เพื่อเหม่อมองดูเกลียวคล่ืนระลอกแล้วระลอกเล่า 
เคล่ือนตัวเข้าหาฝั่ง สดับเสียงสายลมแผ่วเบายามพาดผ่านทิวมะพร้าว โดยที่ปลายเท้าไม่จ�าเป็น 
ต้องแตะพื้นทราย

พ่ออาจจะมาพรุ่งนี้ ถ้าหากพายุยังไม่เข้า...
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น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด

170 หมู่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน  
จ.พัทลุง 93170

email : khwannapa.nup@gmail.com

มำนิ วิถีของผู้แบ่งปันในป่ำใหญ่

ชนเผ่ามานิ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนภูบรรทัด
มาเป็นเวลานานสืบทอดหลายสิบรุ่น มีวิถีชีวิต
ผูกพันกับผืนป่าและธรรมชาติได้อย่างสมดุล... 
พ่อแนะน�าให้ฉันได้รู ้จักกับเฒ่ายาว ซึ่งเป็นมานิ 
ท่ีสามารถพูดภาษาใต้ได้อย่างชัดเจนที่สุดในทับ 
เฒ่ายาวค่อนข้างจะสนิทกับผู้คนภายนอกได้ง่าย 
และไวมาก เขาไม่ค่อยกลัวชาวบ้านเหมอืนอย่างมานิ 
คนอืน่ๆ มคีนเล่าให้ฉนัฟังว่า เมือ่ตอนเฒ่ายาวยงัเดก็ 
น้ัน มีชาวบ้านขอไปเล้ียงดูและส่งให้เรียนหนังสือ
ท่ีโรงเรียนในตัวเมืองพัทลุง แต่ด้วยสัญชาตญาณ
ของมานินั้น การปรับตัวให้เข้ากับคนเมืองคงยาก
พอสมควร เกิดการเหยียดหยามด้วยชาติเกิดและ
รูปร่างลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันระหว่าง 
คนป่ากับคนเมอืง เฒ่ายาวจงึแอบหนกีลับเข้ามาอยู ่
ในป่า ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มของตนเช่นเดิม นับว่าเป็น 
การตัดสินใจที่เด็ดขาดมาก

บางทกีารทีเ่ขากลบัมาอยูใ่นป่านัน้ อาจจะดกีว่าอยู่
ในเมือง คงไม่มีใครอยากเป็นเพียงแค่มดตัวเล็กๆ 
ในเมอืงใหญ่ แต่เลอืกทีจ่ะเดนิกลับมาเป็นด่ังราชสห์ี



ในป่ากว้าง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แม้จะพลาดการฝึกการใช้ชีวิตในวัยเด็กไปบ้างเป็นบางช่วงก็ตาม  
แต่ก็คงไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่

หลายเสียงกล่าวหาว่ามานิเป็นผู้ท�าลายป่า ตัดไม้สร้างทับ ล่าสัตว์ป่ากินเป็นอาหาร ท�าให้สัตว์ในป่า 
ลดน้อยลง ตัง้ฉายาเรยีกชือ่พวกเขาว่า “เงาะป่า” ท�าให้เกดิความไม่พอใจส�าหรบัมาน ิเพราะพวกเขา 
ไม่ใช่เงาะท่ีอยู ่ในป่า ซ่ึงหมายถึงผลไม้ชนิดหน่ึง แม้จะมีลักษณะของเส้นผมที่คล้ายผลเงาะ  
แต่ต่างกันตรงที่ว่า ผลเงาะกินได้แต่พวกเขากินไม่ได้ บางพื้นที่เรียกว่า “ซาไก” ซึ่งแปลว่าขี้ข้า  
หรือทาส พวกเขาก็ไม่ชอบเช่นกัน

และถ้าถามว่าจะให้เรียกพวกเขาว่าอย่างไร จงเรียกพวกเขาว่า “มานิ” มนุษย์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในป่า 
เหมือนกับพวกเรา “ฮามิ” มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมือง

เราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่ที่อยู ่อาศัย มนุษย์เมืองไม่เคยรู้เลยว่า บุคคล 
ที่พวกเขากล่าวหาว่าท�าลายป่านั้น คือเจ้าป่าแห่งเทือกเขาบรรทัดตัวจริง เป็นผู้ที่สร้างความสมดุล 
ให้กับผืนป่า ดูแล พึ่งพาอาศัยกันและกัน
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รวงข้ำวสร้ำงชีวี

บ้านฉนัอยูจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ญาตพิีน้่องและ
ครอบครัวของฉันล้วนแต่มีที่นาท�ากินกันทั้งสิ้น  
มน้ีอยคนทีจ่ะซือ้ข้าวตามท้องตลาดกิน เวลาท�านา 
เป็นอีกช่วงเวลาหนึง่ทีท่�าให้ญาตพิีน้่องได้อยูด้่วยกนั 
อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมแรงร่วมใจกันช่วย
ท�านา แถวบ้านฉันจะท�านาสองครั้ง คือนาปรัง 
และนาปี โดยเริ่มจากการไถนาด้วยรถไถ

ตอนเด็กๆ ฉันเคยนั่งขับรถไถกับพ่อเวลาพ่อไถนา 
พ่อขับรถไถวนรอบที่นาเป็นพื้นที่กรอบส่ีเหล่ียม  
ไม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าท�าไมต้องวนไปวนมา ท�าไมไม่ไถ 
แค่รอบเดียวทั้งที่ เหลือพื้นที่นาอีกหลายพื้นที่  
ส่วนแม่มีหน้าที่หว่านข้าว โดยการน�าก้านมะพร้าว
มาปักเป็นแถวเป็นแนวแล้วแม่ก็เดินย�่าหว่านข้าว
เป็นช่องๆ ตามทีปั่กก้านมะพร้าว หลงัจากหว่านข้าว 
หน้าที่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพ่อที่คอยดูแลเรื่องน�้า  
เรื่องการใส่ปุ๋ย ตกเย็นถ้ามีเวลาว่างพ่อกับฉันจะ 
ใช้เวลาท่ีเหลือไปจับปลาหมอมาให้แม่แกงกับ 
หน่อไม้ แม่ของฉันชอบกินแกงปลาหมอนามาก 
เมือ่พ่อกบัฉนัท�านาเสร็จแล้ว แม่กับพ่อก็จะไปช่วย
บรรดาน้องๆ หว่านข้าว เพราะตั้งแต่การท�านา 



ครั้งแรกแม่กับพ่อฉันก็จะต้องรับภาระหว่านข้าวให้บรรดาน้องๆ ทุกคนของญาติฝ่ายแม่เป็นประจ�า
ทุกครั้ง พวกบรรดาพี่น้องก็แค่ไถนาไว้รอพ่อแม่ฉันมาหว่านข้าวให้

ช่วงเวลาหว่านข้าวเป็นช่วงท่ีฉันชอบมากท่ีสุดเพราะบรรดาหลานๆ จะมาพบปะสังสรรค์เล่นกัน 
ที่ในนา ฉันเป็นหลานคนโตของตระกูล ฉันมักชวนน้องๆ ไปเล่นวิ่งไล่จับกันในนา ฉันว่ามันสนุกดี  
วิ่งเล่นไล่จับในนามันวิ่งได้ช้าท�าให้ผู้แพ้เยอะกว่าผู้ชนะ ยิ่งเวลาใครคนใดคนหนึ่งวิ่งล้ม ตัวและเสื้อผ้า 
กจ็ะเป็นสขีีโ้คลนเลยแหละ พอเล่นกนัเสรจ็ฉนักจ็ะพาน้องไปล้างตวัทีห้่วยน�า้ตามนาเพือ่ล้างขีโ้คลนออก  
ไม่อย่างนั้นจะต้องโดนบ่นกันเป็นแถวแน่นอน พอเวลาพักเที่ยงเราก็จะมานั่งรวมตัวกันกินข้าว  
เอากบัข้าวของแต่ละบ้านมาแบ่งปันกินด้วยกัน กินข้าวเสรจ็กจ็ะแยกย้ายกนัไปนอนหลบัใต้ร่มไม้ต่างๆ 
ก่อนออกท�างานภาคบ่าย

เมื่อต้นข้าวก�าลังเติบโตฉันกับแม่ก็ต้องไปไล่นกไม่ให้ลงกินข้าวทุกปี มันเป็นอะไรที่ฉันเบื่อหน่าย 
มากที่สุดที่ต้องไปวิ่งเล่นไล่นก ว่ิงไปวิ่งมาทั่วนา แต่พอฉันได้ไปทุกๆ วัน ความเบื่อหน่ายที่ฉันเคยม ี
มนักลบักลายเป็นความรูส้กึทีอ่บอุน่ รูส้กึสบายใจ และน่าอยูม่าก บรรยากาศยามเยน็เป็นบรรยากาศ 
ที่บรรยายไม่ค่อยถูก ต้องให้ทุกคนไปสัมผัสเองแล้วทุกคนจะหลงรักพื้นที่นาและช่วยครอบครัว 
มาสร้างบ้านอยู่กลางนา อยู่แล้วท�าให้สบายใจ ร่มรื่น ลมพัดเย็น ไม่มีสารพิษ มีแต่ธรรมชาติล้วนๆ  
ไม่มีสิ่งวุ ่นวายใดๆ มารบกวน มีแต่เสียงนกเสียงกาที่เรียกลูกของมันบินกลับบ้านเป็นแถว 
เต็มท้องฟ้าไปหมด
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วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้ำ

กระผมเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆ อยู ่ห่างไกล 
ความเจริญมาก ไม่มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หรือแม้แต่คลื่นโทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยมี แต่บ้านของ
กระผมก็สามารถท�าให้กระผมเติบโตมาได้จนถึง 
ทกุวนันี ้ในหมูบ้่านทีช่ือ่ว่า โนนเคง็ ในจงัหวดัท่ี 77  
ของประเทศไทย ก็คือ จังหวัดบึงกาฬ นั่นเอง  
แต่ถ้าย้อนเวลาไปในอดีต หมู ่บ้านของกระผม 
ก็อยู่ในเขตของจังหวัดหนองคาย

ในหมู่บ้านของกระผม ถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมา 
หรือขับขี่ยวดยานพาหนะยังเป็นถนนดินแดง ที่ 
คนอีสานเรียกว่า “ขี้หินแห่” คือ ถนนลูกรังที่เวลา 
ขบัรถไปมาฝุ่นฟุง้กระจายเตม็ไปหมดในบรเิวณนัน้
คละคลุ้งไปด้วยฝุ่นสีแดง แต่สิ่งหนึ่งที่กระผมเห็น
ตั้งแต่จ�าความได้ ก็คือสีเขียวสบายตาของต้นไม้  
ป่าไม้ ทีอ่ยูล้่อมรอบหมูบ้่านของกระผม มนัเหมอืน
ป่าทบึขนาดใหญ่ ทีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั และใช้เป็น
ที่ท�ามาหากินของคนในหมู่บ้าน

ในช่วงหน้าร้อนต้นไม้เหล่านีค้อยให้ร่มเงาและเป็น 
ทีพ่กัผ่อนของครอบครวัของกระผมได้อย่างสบายๆ  
เพราะต้นไม้ในแถบนัน้เยอะมาก ยิง่ในช่วงหน้าหนาว 



อากาศที่ได้สัมผัสยิ่งท�าให้เกิดความสบายใจ ความเย็นหรือหนาวจนถึงขีดสุด... วิถีของชาวชนบท 
อย่างกระผมและคนในหมู่บ้าน ท่ีใครๆ หรือเพื่อนในมหาวิทยาลัย เรียกว่า “บ้านนอก” บางครั้ง 
เพื่อนคนนั้นอาจจะพูดติดตลก ข�าขัน หรืออาจจะล้อเลียนกันเล่น แต่กระผมก็ไม่รู้สึกโกรธเพื่อน 
เลยสักนิด แต่กลับรู้สึกว่าบ้านท่ีเป็นท่ีพักอาศัยของกระผมถึงจะห่างไกลความเจริญ “ไกลปืนเที่ยง” 
อย่างที่เขาว่ากัน แต่มันเป็นสิ่งท่ีท�าให้กระผมเติบโตมาได้ด้วยการเลี้ยงดูของครอบครัวที่อบอุ่น  
ในการอยูร่่วมกบัต้นไม้ ป่าเขา มห้ีวย หนอง คลอง บงึ เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ด้วยสตัว์นานาพนัธุ์ 
มาตั้งแต่จ�าความได้ มีโอกาสได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ ไม่เกิดการแย่งอากาศกัน

คนในหมู่บ้านกระผมมักพูดว่า “สิไปซ้ือเฮ็ดหยังผักในตลาดหน่ะ คือบ่ปลูกกินเอง บ่มีโรคบ่มีภัย  
แถมยังแซ่บละกะสะอาดพร้อม เด้อ”

ถ้าพูดถึงอาหารอีสานที่อร่อยและผมชอบกินเป็นพิเศษโดยเฉพาะฝีมือแม่ ยกตัวอย่างเช่น  
แกงหน่อไม้ภไูท เคลด็ลบัความอร่อยของแม่ทีก่ระผมจ�าได้ คอื แม่พูดว่า “เครือ่งปรงุหน่ะ ทีม่นัพเิศษ
บ่คือไผ กะคือ ปลา กับผักสะแงะ ขาดบ่ได้เลย จ�าไว้เด้อลูก” 
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สวนสนุกธรรมชำติ

บ้านของฉันอยู่ที่จังหวัดระนอง ซ่ึงมีผืนป่าที่อุดม
สมบูรณ์ มีแนวเขายาวตลอดทาง มีรถสัญจรไปมา 
ใครขับรถผ่านไปทางระนองต้องขับขึ้นเขาลงเขา
เลีย้วซ้ายเล้ียวขวาอย่าสนกุสนาน อกีท้ังยงัมแีม่น�า้
ท่ีเป็นแนวก�าหนดเขตแดนระหว่างชายแดนไทย 
กับชายแดนพม่า หมู่บ้านของฉันไม่ได้อยู่ในเมือง  
การใช้ชวีติของคนในหมูบ้่านกจ็ะสบายๆ ส่วนมาก 
มักจะใช้เวลาเดินในสวนมากกว่าการเดินใน 
ห้างสรรพสินค้า เด็กๆ จะไปเดินห้างได้ก็ต่อเมื่อ
ทางโรงเรียนจัดทัศนศึกษา หรือรอวันที่พ่อแม่ 
ว่างจากการท�าสวน เดก็ๆ พวกนีถ้งึจะไม่ได้ไปเทีย่ว 
แต่เดก็ทกุคนกไ็ม่ได้รูสึ้กน้อยใจพ่อแม่เลย อาจเป็น
เพราะเราถูกเลี้ยงมาแบบนี้ ธรรมชาติรอบตัวเรา 
สอนให้เราอยู่กับมันอย่างมีความสุข

เสียงไก่ขันดังขึ้นมาทั่วทุกทิศ เป็นสัญญาณเตือน 
ให้ฉันรีบลุกขึ้นจากที่นอน เพื่อไปดูส่ิงที่สวยงาม
ยามเช้าตรู่ ฉันรีบเดินขึ้นไปบนภูเขาอีกตามเคย  
ภาพทีเ่หน็วนันีแ้ตกต่างจากวนัทีผ่่านมา เพราะวนันี ้
สายหมอกที่ปกคลุมเหนือภูเขาลดน้อยลงกว่า
ทุกๆ วัน สายหมอกที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็น เป็น



สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกให้รู้ว่าหน้าหนาวก�าลังจะจากเราไป หน้าร้อนก�าลังจะมาเยือน เม่ือรู้สึกร้อน 
เรากเ็ดนิเล่นๆ ขึน้ไปบนภเูขาสงูทีม่ร่ีมเงาของต้นยางพาราปกคลมุทกุลูกเขา เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ
อนับริสทุธิ์ มองตรงไปขา้งหน้าเหน็ฝูงนกก�าลงัโบกปีกโบยบินไปมาปะทะกับแสงแดดที่ก�าลงัส่องแสง 
แผ่กระจายไปทัว่ผนืแผ่นดนิอนัเขยีวขจ ีต้นหญ้าทีป่กคลุมภูเขาต่างพากนัปลิวไหวตามสายลม ดอกหญ้า 
ทอดตวัลอยไปกบัสายลมไกลแสนไกล ภาพทีป่รากฏอยูต่รงหน้าท�าให้ฉนัไม่รูสึ้กเหนือ่ย แต่กลบัท�าให้
รู้สึกตื่นเต้นและอยากมาเห็นภาพแบบนี้อีกโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

เดือนกุมภาพันธ์ชาวสวนยางจะพักการกรีดยาง เพื่อบ�ารุงต้นยางช่วงยางพาราผลัดใบ ช่วงน้ีสายลม
ก็พัดพาใบยางปลิวล่องลอยอยู่บนอากาศ ใบยางจะตกไปตรงไหน แห่งหนใด ไม่มีใครคาดเดาได้  
ขึ้นอยู่กับสายลมที่พัดพาไป ผู้คนต่างเฝ้ารอให้ฝนตก แต่จังหวัดระนองไม่ต้องรอนานเป็นแรมเดือน  
ไม่นานสายฝนก็โปรยปรายลงมาให้ความชุ่มชื่น เพราะเมืองระนองได้ช่ือว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดส่ี  
เวลาล่วงเลยผ่านไปจนถงึต้นเดอืนกรกฎาคม ต้นไม้ท่ีต้องอยูโ่ดดเดีย่วมานานหลายเดอืนเริม่มใีบปกคลมุ 
และกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายปกคลุมให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมา

เมื่อพลังอันแรงกล้าของแสงอาทิตย์แผ่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ เสียงเปรี๊ยะๆ ดังขึ้น ไม่ต้องเดา 
ทีม่าของเสยีงทีเ่กดิขึน้เลย เงยหน้าขึน้บนปลายยอดสดุของต้นยางพารา นัน่คอืค�าตอบ เป็นเสยีงของ
ผลยางพาราที่ได้รับอายแดดยามเช้า เสียงเปรี๊ยะๆ เป็นเสียงที่บ่งบอกว่า ชาวสวนสามารถกรีดยาง 
ได้ตามปกติแล้ว
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นายสิทธิศักดิ์ บุญมา

นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

139 หมู่ 7 ต.บ้านร้อง อ.งาว  
จ.ล�าปาง 52110

email : sitthisak403@gmail.com

สำยใยผูกพัน ดิน น�้ำ ป่ำ  
เจ้ำพ่อประตูผำและวิถีชีวิต

พิธีบวชป่าของอ�าเภองาวที่จะจัดขึ้นเป็นประจ�า 
ทกุปี คอืพธีิบวชป่าทีห่ล่มภูเขยีว บ้านอ้อน อทุยาน
แห่งชาติถ�้าผาไท และสวนสักอนุรักษ์บริเวณ 
ค่ายฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา เฉพาะที่นี่ มักจะ 
ได้รบัความสนใจจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  
เป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นการน�าโครงการ 
เชิงอนุรักษ์มาบูรณาการเข้ากับพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว การบวชป่าบริเวณค่าย 
ฝึกรบพเิศษที ่3 ประตผูา ยงัถอืว่าเป็นการท�าสจัจะ 
อธิษฐานถวายแก่เจ้าพ่อประตูผาหรือเจ้าพ่อ 
ข้อมือเหล็ก ซึ่งเป็นวีรบุรุษของคนอ�าเภองาว 
อีกด้วย

ชาวอ�าเภองาวถือว่าผืนป่าตลอดสายถนนพหลโยธนิ 
ลงไปจนจรดเขตอ�าเภอแม่เมาะนั้น เป็นอาณาเขต
ในปกครองดูแลของเจ้าพ่อประตูผา หรือ “พระยา
มือเหล็ก” ตามต�านานกล่าวว่าท่านเป็นคนบ้านต้า  
(ปัจจุบันคือบ้านหวด) แต่เดิมเป็นเด็กก�าพร้า
บิดามารดา ต่อมาได้มีโอกาสไปบวชเรียนเป็น
ลูกศิษย์ของเจ้าอธิการวัดนายาง อ�าเภอแม่ทะ  
จังหวัดล�าปาง และได้ศึกษาวิชาอยู่ยงคงกระพัน  



จนสามารถใช้แขนของตนเป็นเกราะก�าบังแทนโล่ได้ หลังจากท่ีท่านได้ลาสิกขา ท่านก็ได้เป็นทหาร
เมืองเขลางค์ (ล�าปาง) ได้รับใช้เจ้าเมืองล�าปางซึ่งขณะนั้นคือเจ้าลิ้นก่าน (ลิ้นสีด�า) ด้วยลักษณะนิสัย
ที่กล้าหาญและมีฝีมือในการรบ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาข้อมือเหล็ก

ในเวลาต่อมาเมื่อพม่าได้ยกทัพมาตีเมืองเขลางค์ เจ้าล้ินก่านพร้อมด้วยทหารอีกจ�านวนหน่ึงรวมทั้ง 
พระยาข้อมือเหล็ก พากันหนีมาตั้งหลักอยู่ท่ีดอยประตูผา และฝ่ายพม่าได้ไล่ติดตามมาทัน แต่ 
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของดอยประตูผาเป็นหน้าผาสูงชัน มีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว พระยา 
ข้อมอืเหลก็จงึให้ทหารทีต่นไว้ใจพาเจ้าลิน้ก่านไปหลบอยูใ่นถ�า้ ส่วนตวัท่านได้ออกไปต่อสูก้บัทหารพม่า 
อย่างกล้าหาญ โดยใช้ดาบสองมอื ท�าให้ทหารพม่าล้มตายเป็นอนัมาก ในทีสุ่ดทหารพม่ากล่็าถอยกลับไป 
ไม่กล้าบุกต่อ ในขณะที่พระยาข้อมือเหล็กนั้นอ่อนแรงทั้งที่มือยังถือดาบ นั่งพิงหน้าผาคอยคุมเชิงอยู่
จนสิน้ใจ ฝ่ายพม่ากไ็ม่กล้าบกุเข้ามาเพราะนกึว่าเป็นกลอบุาย จงึล่าถอยกลับไป เมือ่เจ้าล้ินก่านออกมา 
จึงพบร่างพระยาข้อมือเหล็กสิ้นใจพิงหน้าผาอยู่ จึงได้ตั้งศาลเพียงตาและเชิญดวงวิญญาณของท่าน 
มาสงิสถติอยูเ่พ่ือเป็นอนสุรณ์ร�าลกึถงึความดแีละกล้าหาญไว้ให้บรรพชนรุน่หลังได้ร�าลึกถงึ โดยตัง้ช่ือว่า  
“ศาลพญาข้อมอืเหลก็” ซึง่ชาวบ้านโดยทัว่ไปนยิมเรยีกว่า “ศาลเจ้าพ่อประตผูา” มาจวบจนปัจจบุนั

ดังนั้น หากการท�าพิธีบวชป่าคราใดมีการ ‘อ้างถึง’ เจ้าพ่อประตูผาด้วย จึงมักจะได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนในแถบนี้เป็นพิเศษ
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น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมย์

39/3 หมู่ 1 ต.น�้าจืด อ.กระบุรี  
จ.ระนอง 85110

email : loveyouteesong@gmail.com

หมู่บ้ำนปลำยคลอง

หมู่บ้านปลายคลองของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มี
พืน้ทีอ่ยูต่ดิกบัล�าคลอง ตัง้อยูใ่นต�าบลน�า้จดื อ�าเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง บ้านปลายคลองพร้อมพรั่ง
ไปด้วยธรรมชาติ มีทั้งป่าเขา ต้นยาง ต้นปาล์ม
เรียงรายบนภูเขาและเต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่  
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่อยู ่ร ่วมกับ 
ชาวบ้านปลายคลอง ที่นี่แบ่งเป็น 3 หมู่ ข้างบนสุด 
จะเป็นป่าอนรัุกษ์ทีเ่ตม็ไปด้วยธรรมชาตแิละมนี�า้ตก 
ท่ีสวยงาม บางคนในพื้นที่ยังไม ่ เคยพบเห็น 
น�้าตกสายนี้เลยด้วยซ�้า

บ้านหลังใหม่แห่งความสุข... พ่อและแม่มาสร้าง
บ้านหลังใหม่ที่หมู่บ้านปลายคลองตั้งแต่สมัยถนน
ยงัเป็นดนิแดง ทางเข้ายงัยากล�าบาก บ้านของดฉินั
หน้าบ้านอยู่ติดกับถนน หลังบ้านติดคลอง รอบๆ 
บ้านพ่อกับแม่ปลูกผักไว้กินเอง ตอนนั้นดิฉันยัง
อยู่ ป.4 วันเวลาผ่านมาเรื่อยๆ ก็เริ่มมีต้นมะพร้าว 
ทุเรียน ขนุน ฝรั่ง มะกอก มะนาว ส้มแป้น มะกรูด 
กระเพรา โหระพา ผักบุ ้ง อย่างละต้นสองต้น 
พอได้กินกัน มีดอกไม้ประดับและใบบัว



ดิฉันเริ่มที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิต การอยู่กับธรรมชาติ ป่า แม่น�้าล�าคลอง สมัยนั้นคลองใสสะอาด 
มีทั้งปู กุ้ง ปลา หอย สัตว์เล็กสัตว์น้อย บ้านของเรายังไม่ได้ต่อท่อประปา ต้องอาศัยล�าน�้าปลายคลอง 
เป็นที่พึ่งพิง ทั้งอาบ ทั้งซัก ทั้งล้าง แต่จะไม่ลงไปล้างซักในคลอง เราจะตักน�้าขึ้นมาใส่โอ่งไว้ใช้  
เพราะเราพูดกันเสมอว่าน�้ายังให้ชีวิตเราต่อไปเรื่อยๆ น�้าขาดเราได้แต่เราขาดน�้าไม่ได้ เราจึงต้อง 
รักษาแม่น�้าล�าคลองให้อยู่คู่กับหมู่บ้านปลายคลองต่อไป

ปัจจุบันดิฉันเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 แล้ว หมู่บ้านปลายคลองหมู่บ้านเล็กๆ ของฉันเริ่มเติบโต 
ตามกาลเวลา และเริม่พฒันาไปเรือ่ยๆ ดฉินัอยูม่าสบิสามปีแล้ว จากสิง่เลก็ๆ ทีอ่ยูก่นัอย่างมคีวามสขุ 
จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยิ่งมีความสุข ไม่ใช่เพราะหมู่บ้าน แต่เป็นเพราะคนในหมู่บ้านที่ช่วยกันรักษา 
ธรรมชาติให้คงอยู่ รักษาต้นไม้ ภูเขา ผืนป่า แม่น�้าล�าคลอง ได้อย่างดีเหมือนอย่างที่เขาดูแลเรา  
เราดแูลเขา ถ้าวนันัน้เราไม่เริม่ทีจ่ะรกัษาป่า ต้นไม้ ภเูขา หรอืแม่น�า้ล�าคลองเหล่านีไ้ว้ วนันีเ้ราอาจจะ 
ไม่มีความสุขแบบนี้ รอยยิ้มแบบนี้ น�้าใจแบบนี้ ความสามัคคีแบบนี้ก็เป็นได้ เป็นเพราะเรารักษาดูแล
และเพาะเลี้ยงอบรมมาอย่างดี จึงมีผลดีๆ เข้ามา ชาวบ้านต่างมีความสุข กินอยู่พอเพียง ไม่ใช้ชีวิต 
แบบฟุ่มเฟือย ใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย แลกเปลีย่นเขาแลกเปลีย่นเรา ใช้จ่ายบ้างในบางเรือ่งแต่กใ็ช้จ่าย
อย่างพอประมาณ ธรรมชาตเิราสามารถทีจ่ะพึง่เขาได้ ถ้าเราไม่ไปท�าลายเขาก่อน เขากจ็ะไม่ย้อนกลบั 
มาหาเราเช่นกัน เรารักป่า ป่าก็รักเรา เรารักน�้า น�้าก็รักเรา เรารักดิน ดินก็รักเรา เท่านี้เราก็อยู ่
อย่างมีความสุขแล้ว
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รายการ “สามัญชนคนไทย”
รายการ “สามัญชนคนไทย” เป็นสารคดีที่กระตุ้น 
ให้ผู้ชมเกิดจิตส�านึก ร่วมกัน “มอง” ปัญหาสังคม 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีสะสม
มานาน จนหน่ายที่จะมองหาทางแก้ไข กลายเป็น
ความชินชา 

การสะท้อนภาพปัญหาและความสามารถของผูด้�าเนนิ
รายการที่ชวนหาทางออกที่มีหลากหลายวิธี ท�าให้
รายการสามัญชนคนไทยมีความน่าสนใจ จุดประกาย
ความคดิด้วยการเล่าเรือ่ง และช้ีให้เหน็ว่าปัญหาเรือ้รงั
ที่ใครต่อใครคิดว่าเป็นความเคยชินนั้น แก้ไขได้ด้วย
ความร่วมมือของผู้คนในสังคม 

ขอเพียงแค่ “สามัญชน” คนไทย ต้องไม่ปล่อยผ่าน  
ไม่มองข้าม เพราะคิดว่าเป็นแค่เรือ่งธรรมดา...ทีย่อมได้

รำยกำร “สำมัญชนคนไทย”

สร้างสรรค์และเผยแพร่โดย : 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

ออกอากาศ : 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์  
เวลา 21.10 – 22.00 น. (49 นาที)

ผลิตรายการโดย : 
บริษัท ธิงค์ คลับ จ�ากัด

ด�าเนินรายการโดย : 
มาโนช พุฒตาล
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เนื้อหาในรายการ
ดิน น�้า อากาศ รอบบ้าน เป็นของเรา ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า  
เปรียบเสมือนตู้กับข้าวของชุมชน แต่บางพ้ืนที่ ตู้กับข้าวแต่ละใบ
ถูกเซ้งโดยกลุ่มทุน ผ่านค�าสวยๆ ที่เรียกว่า “สัมปทาน” ตู้เย็นชุมชน 
บางแห่งก�าลังถูกยึดคืนเพื่อเปลี่ยนเป็นปล่องโรงงานหรือท่าเรือ 
บางพื้นที่ ตู ้เย็นชุมชนถูกผลาญกลายเป็นตู้เย็นที่พังและเป็นสนิม 
แม้แค่อยู่ใกล้ก็อันตรายและเป็นพิษ 

ขยะของเรา เคยคิดไหมว่าขยะที่เราทิ้งกันทุกวันเฉลี่ยคนละ 1.15 
กิโลกรัมต่อวัน หายไปไหน? แม้ภาครัฐจะทุ่มเงิน “จ�านวนมาก”  
แต่ดเูหมอืนจะไม่สามารถรบัมอืกบัจ�านวนขยะทีเ่พิม่มากขึน้ได้เลย ท�าให้ 
มีขยะสะสมหลายพันหลายหม่ืนตัน หรือเทียบกับตึกใบหยกสองถึง  
102 ตึก ประเทศไทยก�าลงัอยูบ่นทางสองแพร่ง ระหว่างการจดัการขยะ 
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศสวีเดน เกาหลี ที่เดินตามนโยบาย 
ซโีร่เวสต์ (Zero Waste) (ขยะเป็นศนูย์) หรอืเดนิตามประเทศเพือ่นบ้าน 
อาเซียนอย่าง ฟิลิปปินส์ ประเทศที่ประสบปัญหาขยะล้นเมือง

ป่าไทย ทุ่งใหญ่นเรศวร ผืนป่าที่สร้างระบบนิเวศ แหล่งอาหาร แหล่ง
ต้นน�้าของแม่น�้าหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน ถึงเวลาที่ต้องฉุกคิด
เร่ืองการใช้ชีวิตท่ีค�านึงถึงผืนป่าและปลูกค�าว่า “อนุรักษ์” ในใจของ
สามัญชนคนไทยทุกคน

คนไทยกนิทิง้กนิขว้าง ในแต่ละวนั มขียะจากอาหารเหลอืจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะหลังเวลาห้างสรรพสินค้าปิดบริการ อาหารบางอย่าง 
ถูกทิ้งเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่ห้างก�าหนดไว้คือ “สด ใหม่...ทุกวัน” 
ในแต่ละปีจึงมีขยะที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งประมาณ 26.77 ล้านตัน 
และจ�านวน 1 ใน 3 ของอาหารทั่วโลกถูกทิ้งเป็นขยะ หรือประมาณ 
1,300 ล้านตัน แต่ความจริงก็คือ ยังมีประชากรทั่วโลกกว่า 900 ล้าน
คนที่ขาดแคลนอาหาร
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คนไทยกนิป่าเป็นอาหาร คนไทยบรโิภคไก่โดยเฉลีย่ปีละ 14.9 กโิลกรมั 
แปลว่าต้องใช้อาหารเล้ียงสัตว์จ�านวนมาก สถิติของสมาคมผู้ผลิต 
อาหารสัตว์ไทยในปี 2555 ระบุว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์
ประกอบไปด้วยข้าวโพดถงึ 53% คดิเป็น 6.2 ล้านตัน สามญัชนคนไทย 
ได้สร้างวงจรการท�าลายป่าต้นน�้าอย่างไม่รู้ตัว ผ่านห่วงโซ่อุปทาน  
จากป่าต้นน�้ากลายเป็นทุ่งข้าวโพด โดย 90% เข้าสู่อุตสาหกรรม 
อาหารสัตว์ ท�าให้เรา “กินป่าเป็นอาหาร” โดยไม่รู้ตัว

ชีวิตติดแร่ เหมืองแร่ หรือการสัปทานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ปิโตรเลียม เกิดข้ึนพร้อมเสียงคัดค้าน สามัญชนคนไทยจะปฏิเสธ 
เหมืองแร่ได้อย่างไรในเม่ือชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องใช้สินแร่ต่างๆ  
ในชีวิตประจ�าวัน 

เมอืงไทย ไม่แล้งก็ท่วม “หยาดเหงือ่ เมด็ฝนกบัหยดน�า้ตา ทัว่พืน้พสธุา
คอยฟ้าคอยฝน นางแมวนางหมา พี่ ป้า น้า อา ทั่วท้องทุ่งนาชะเง้อ 
คอยฟ้าคอยฝน ฝนเอ๋ยท�าไมไม่ตก กบร้องจนคอแทบแตก ท้องฟ้าท�าไม
มีแต่แดดแผดเผา ข้าวยืนต้นตาย เพลงนี้ไม่มีค�าตอบ ค�าตอบอยู่ไกลถึง
ขอบฟ้า ข้าเองก็คนเดินดิน คืนนี้คงต้องกินน�้าตา” บทเพลงที่กลั่นจาก
ความรู้สึกของ “มาโนช พุฒตาล” จากประสบการณ์การเดินทางที่ 
พบกับความยากไร้ของชาวนาในลุ่มน�้าเจ้าพระยาที่ประสบภัยแล้ง 
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดค�าถามว่า “ภัยแล้ง” เป็นชะตากรรม
หรือการบริหารจัดการน�้าที่ไร้ทิศทาง

แผ่นดนิไทยทีห่ายไป คนชายฝ่ังก�าลงัเผชิญชะตากรรมเรือ่งการกดัเซาะ 
ชายฝั่งที่รุนแรง ท่ีล้วนสร้างความสูญเสีย ทั้งที่ดินท�ากิน ผลกระทบ 
เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากภัยทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นเพราะ
การกระท�าของมนุษย์ด้วย
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มนุษย์ถุงพลาสติก คนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ  
8 ใบต่อวัน หรือถ้าเอาทั้งหมดมาพันรอบโลกก็จะ
สามารถพันได้ถึง 4 รอบ กว่าจะได้ถุงพลาสติกมา 1 ใบ  
ต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการผลิต 
ถุงพลาสติกยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จะดีกว่าไหม  
ถ้ารู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้พิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก คนพิทักษ์ป่าก็เหมือนทหาร 
ต�ารวจ แต่คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ แตกต่างกับ
ต�ารวจ ทหารอย่างสิน้เชงิ สมัผัสชีวติของคนพทิกัษ์ผนืป่า  
ทีไ่ม่เคยเรยีกร้องเรือ่งอาหารหรอืความเหน็ใจ แต่กค็วร 
ได้รับศักดิ์ศรีและสวัสดิการ ให้สมกับภารกิจที่ท�า 
เพื่อคนทั้งชาติ

เที่ยวกระทบไทย นักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้สร้างขยะ 
บางแห่งถึงวันละ 2-3 แสนตัน อย่างเช่นบนเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎ์ธานี ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นตามตัวเลข 
นักท่องเที่ยว โดยขาดระบบจัดการและส่งผลกระทบ 
ทั้งมลภาวะทางกลิ่นและทางน�้า สร้างความเดือดร้อน 
ต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เป็น
ปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังภาพความสวยงาม

คนไทยคนืป่า คนือาหาร ทกุๆ หนึง่ชัว่โมง ป่าเมอืงไทย 
ถูกท�าลายเทียบเท่ากับสนามบอล 26 สนาม และ 
ถ้ายังมีอัตราการท�าลายป่าคงที่แบบนี้ อีก 100 ปี  
เราจะไม่เหลอืผนืป่าอกีเลย สามญัชนคนไทยต้องลกุขึน้มา 
รวมพลังในการปกป้องผืนป่าที่เหลือน้อยนิด ให้คงอยู่
และร่วมกันฟื้นฟู ก่อนทุกอย่างจะสายไปกว่านี้
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ประเภทชุมชน : 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ จ.ยะลา “รูปแบบการจัดการป่าโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน”
รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 3 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย “ธรรมชาติคือวิถีแห่งชีวิต”
• กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด  

“ฟันฝ่าวิกฤติ พลิกฟื้นผืนป่า สร้างชีวิตชุมชน”
• ชุมชนป่าโคกใหญ่ จ.มหาสารคาม “พลังชุมชน 20 หมู่บ้าน 5 ต�าบล”

ประเภทบุคคล : 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 
• นายพงศา ชูแนม จ.ชุมพร “การจดัการชมุชนป่าต้นน�า้ ตามแนวทางคนอยู ่ป่ายงั”
• นายพยงค์ ศรีทอง จ.สุพรรณบุรี “สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนด้วยภูมิปัญญา”
รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล
• นางฤทธิ์ บุญประกอบ จ.อุบลราชธานี “หญิงนักสู้แห่งผืนป่าดงขุมค�า”
• นายสอน กล้าศึก จ.ชัยภูมิ “คนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนเสลา”

ประเภทงานเขียน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• บทความวิชาการ “ดอนปู่ตา : ป่าวัฒนธรรมอีสาน”  

โดย รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ จ.มหาสารคาม
รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล
• สารคดี “พรุคันธุลี ลมหายใจแห่งผืนป่าชุ่มน�้า” โดย “เหลือง แหลมทรายขาว”  

นายสมชัย อาศัยบุญ จ.สุราษฎร์ธานี
• สารคดี “คนกวาดใบไม้บนสันดอย รักษาป่าต้นน�้า” โดย “เบญจา ศิลารักษ์”  

นางนันทา เบญจาศิลารักษ์ จ.เชียงใหม่

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 
ประจ�าปี พ.ศ. 2542 จ�านวน 11 รางวัล
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ประเภทชุมชน : 5 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี “บทพิสูจน์ศักยภาพชุมชนคนต้นน�้า”
• เครือข่ายป่าชุมชนดงนาทาม จ.อุบลราชธานี “ร่วมมือสร้างพลังรักษาผืนป่าริมล�าน�้าโขง”
รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 3 รางวัล
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน “จากองค์กรระดับรากหญ้าสู่ประชาคมต�าบล”
• ชุมชนบ้านสวนพลู-พุต่อ จ.อุทัยธานี “พุก่าง สายน�้าผู้รักษาผืนป่า”
• ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จ.ตรัง “ความมั่นคงของหมู่บ้าน ความมั่นคงด้านอาหารของสังคม”

ประเภทบุคคล : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 
• พระครูมานัสนทีพิทักษ์ จ.พะเยา “พระผู้พิทักษ์สายน�้าและผืนป่า”
รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล
• นายมือลี เจ๊ะหลง จ.ยะลา “นักสู้เพื่อคนยากแห่งลุ่มน�้าสายบุรี”
• นายเล็ก กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร “สร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อชีวิต”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• กลุ่มรักษ์ดอยอินท์ จ.ล�าพูน “หน่ออ่อนที่แข็งแกร่ง ภูมิคุ้มกันแห่งชุมชน”
รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล
• ชมรมอนุรักษ์นกปากห่างและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี “จิตส�านึกของเด็กเมือง ร่วมรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ”
• ชมรมลิเกเพื่อการศึกษาสู่ศักยภาพ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพฯ “มิติใหม่แห่งการบูรณาการ”

ประเภทงานเขียน :  ไม่มีผลงานได้รับรางวัล

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 
ประจ�าปี พ.ศ. 2543 จ�านวน 11 รางวัล
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ประเภทชุมชน : 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2  รางวัล
• ชุมชนบ้านล�าใน จ.พัทลุง “ต้นแบบป่าชุมชนชายเขา”
• องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จ.มหาสารคาม “ป่าชุมชน โดยองค์กรชุมชนเพื่อชุมชน”
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย-บ้านแม่ป่าเส้า จ.เชียงใหม่ “รักษาผืนป่าด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญา”
• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จ.เพชรบุรี “ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ก้นอ่าวไทย”

ประเภทบุคคล : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 
• นายปั๋น อินหลี จ.น่าน “ต�านานนักสู้สามัญชน คนหวงแผ่นดิน”
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน จ.เชียงใหม่ “ตรรกะแห่งชีวิต นักคิดแห่งชุมชน”
• น.ส.บุบผาทิพย์ แช่มนิล จ.ระยอง “แม่แบบนักอนุรักษ์รุ่นใหม่”

ประเภทกลุ่มเยาวชน :  3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• ชุมนมุอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โรงเรยีนสวสัดิรั์ตนาภมิขุ จ.ตรงั “ต้นกล้านกัอนรุกัษ์จากปักษ์ใต้”
• นกัอนรัุกษ์น้อยภผูายา โรงเรยีนบ้านไร่ จ.หนองบวัล�าภู “ตวัเลก็ เสียงดงั เมลด็พนัธุแ์ห่งความหวงักลางพงไพร”
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
• นกัวิทยาศาสตร์น้อยแห่งป่าชายเลน โรงเรียนวดัแสมด�า กรงุเทพฯ “หน่วยพทิกัษ์ป่าชายเลนชายขอบเมอืงหลวง”

ประเภทงานเขียน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• สารคดี “คนไม้ขาว เต่ามะเฟือง” โดย นายวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• สารคดี “สวนของคนขี้เกียจ” โดย “หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง” นายสุวิชานนท์ รัตนภิมล จ.เชียงใหม่
• บทความ “วิกฤตคิวามคิดและการศกึษากบัปัญหาการเยยีวยาธรรมชาต”ิ โดย นายสวุทิย์ นามแสง จ.ขอนแก่น

รางวัลเกียรติยศ : 2 รางวัล
• พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงส์) จ.สุรินทร์ “พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม”
• เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน “พลังแห่งคนรักป่าเมืองน่าน”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3  
ประจ�าปี พ.ศ. 2544 จ�านวน 15 รางวัล

421 รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ประเภทชุมชน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• ชุมชนบ้านทาป่าเปา (ป่าห้วยทรายขาว) จ.ล�าพูน “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยวิถีแห่งศรัทธา”
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• ชุมชนบ้านย่าหมี จ.พังงา “กลุ่มพลังแห่งห้วงน�้าอันดามัน”
• ชุมชนบ้านนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา “แบบอย่างชุมชนกู้วิกฤต”

ประเภทบุคคล : 7 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• พระอธิการเอนก จนฺทปญฺโญ จ.เชียงใหม่ “พระนักสู้แห่งเมืองฝาง”
รางวัลชมเชย 6 รางวัล
• นางอ�าไพ ศรีลาเลิศ จ.อุบลราชธานี “ผู้หญิงเก่งแห่งบ้านชาด”
• นายศิลา ปัดโรคา จ.ตราด “ต้นกล้าหัวใจแกร่งแห่งอ่าวกูด”
• นายนรินทร์ โพธิ์แดง จ.ระยอง “นักสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยชีวิต”
• นายละเมียด ครุฑเงิน จ.ปทุมธานี “เกษตรกรผู้เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การอนุรักษ์”
• นายสุทธิพันธ์ ชูคันหอม จ.อุดรธานี “พ่อพิมพ์ผู้สร้างป่าสร้างชีวิต”
• นายดาบต�ารวจวิชัย สุริยุทธ จ.ศรีสะเกษ “คนปลูกต้นไม้แห่งปรางค์กู่”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนคนรักโนนใหญ่ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ 

“สร้างโครงงาน สานสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• ชมรมพิทักษ์พันธุ์นกก�าแพงแสน จ.นครปฐม “พลังคนหนุ่มสาวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
• กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งค�า จ.น่าน “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นเยาว์”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4  
ประจ�าปี พ.ศ. 2545 จ�านวน 24 รางวัล
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ประเภทงานเขียน : 3 รางวัล 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
• กวีนิพนธ์ “คนรักป่า” โดย “กุดจี่” นายพรชัย แสนยะมูล กรุงเทพฯ
• บทความ “บ้านป่าสวนผสม ระบบวนเกษตรทางเลือกตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ไร้สารพิษ  

เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม” โดย นายสุทธิคมน์ สุกสีเหลือง กรุงเทพฯ
• สารคดี “เลียบดอยยาว เล่าชีวิตคนเมี่ยง และป่าภูสัน” โดย นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง กรุงเทพฯ

ประเภทความเรียงเยาวชน :  8 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• บ้านสวนของยาย โดย ด.ช.เรวัตร ทองเชิด จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชย 6 รางวัล
• ป่าชุมชนที่ผมรู้จัก โดย ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด กรุงเทพฯ
• เด็กฮักถิ่น โดย น.ส.จุฬารัตน์ ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร
• Big Mass เจ้าป่า...แห่งแหลมตะลุมพุก โดย ด.ญ.ฐณัฐฐา คงแก้ว จ.ปัตตานี
• ค่ายป่าหาความรู้ โดย นายอาทิตย์ อังครา จ.ตรัง
• สิ่งแวดล้อมในโลกของผม โดย ด.ช.กฤษฎิ์ อุ่นพงค์ จ.นครราชสีมา
• ประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับสมาคมอนุรักษ์นกและการตั้งชมรมครั้งแรก 

โดย น.ส.ภควดี วรรณพฤกษ์ จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชยพิเศษ 1 รางวัล
• ลูกโลกสีเขียว โดย ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์ จ.อุทัยธานี

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4  
ประจ�าปี พ.ศ. 2545 จ�านวน 24 รางวัล

423 รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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ประเภทชุมชน : 5 รางวัล
• ชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่ “ผู้พิทักษ์ป่าต้นน�้าแม่ปิง”
• ชุมชนบ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่ “ประชาคมปกป้องชายฝั่งกระบี่”
• ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี “นักอนุรักษ์ระบบนิเวศแห่งเขาหินปูน”
• ชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์ “ผู้พิทักษ์ป่าทามแห่งล�าน�้าชี”
• ชุมชนบ้านวังอ้อ จ.อุบลราชธานี “พลิกดงเผาถ่านเป็นผืนป่าแหล่งทัศนาจร”

ประเภทบุคคล : 5 รางวัล
• พระครูประโชติธรรมาภิรม จ.ระยอง “ภิกษุผู้คืนชีวิตให้ผืนป่า”
• นายฉล�่า โนปิง จ.ล�าปาง “นักสู้ผู้ยืนหยัดปกป้องผืนป่าสัก”
• นายถนอม ช่วยงาน จ.นครสวรรค์ “นักประสานงาน พัฒนาแบบบูรณาการ”
• พันเอก (พิเศษ) พิเชษฐ์ วิสัยจร จ.ร้อยเอ็ด “นายทหารนักพัฒนา”
• * นายเข็มทอง-นางอาริยา โมราษฎร์ จ.สุรินทร์ “ดวงประทีปแห่งพงไพร”

ประเภทกลุ่มเยาวชน :  5 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนบ้านแม่แปง จ.แพร่ “รวมพลังคนหนุ่มสาวพิทักษ์ป่า”
• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและสิ่งแวดล้อมอ�าเภอปะทิว จ.ชุมพร “เยาวชนผู้พิทักษ์ทะเลชุมพร”
• กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม “ต้นกล้าผู้ปกป้องล�าน�้าแม่กลอง”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จ.ตราด “นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แห่งเมืองตราด”
• กลุ่มเยาวชน “บ้านในป่า ป่าในโรงเรียน” โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  

“ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างหัวใจนักอนุรักษ์”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 
ประจ�าปี พ.ศ. 2546 จ�านวน 21 รางวัล
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* คืนโล่รางวัลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

ประเภทงานเขียน : 3 รางวัล 
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• * สารคดี “นกแต้วแร้วท้องด�า...บนเส้นทางแห่งการสูญพันธุ์” โดย นายเพชร มโนปวิตร กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• นวนิยายเพื่อเยาวชน “ภาพอาถรรพณ์” โดย นางภาณุมาศ ภูมิถาวร กรุงเทพฯ
• หนังสือท�ามือเพื่อเยาวชน “ผีเสื้อน้อย ผู้หงอยเหงา” โดย นางนุชน้อย นารถเหนือ จ.ขอนแก่น

ประเภทความเรียงเยาวชน :  3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• สู่โลกกว้างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ด.ญ.ประภัสสร ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• ผู้คุ้มครองป่า โดย นายวิทยา ปันทองมา จ.น่าน
• ตามรอยบรรพบุรุษ...ที่ป่าแสม โดย ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด กรุงเทพฯ 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 
ประจ�าปี พ.ศ. 2546 จ�านวน 21 รางวัล
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ประเภทชุมชน : 8 รางวัล
• บ้านห้วยโผ จ.แม่ฮ่องสอน “บริหารจัดการป่าชุมชนด้วยวนวัฒนวิธี”
• เครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมอ�าเภอเสริมงาม จ.ล�าปาง “พลังเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนประชาสังคม”
• ชุมชนบ้านถ�้าผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี “สร้างความเข้มแข็งด้วยกลยุทธ์ “บริการลูกโซ่”
• ชมรมอนรุกัษ์ธรรมชาตบ้ิานวงัลงุ จ.นครศรีธรรมราช “แบบอย่างความร่วมมอืระหว่างชมุชนกับภาครฐั”
• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง จ.ระยอง “ชุมชนผู้รักษาป่า...รักษาน�้า”
• ชุมชนบ้านมอสวรรค์ จ.นครสวรรค์ “พลังแห่งศรัทธา สู้...เพื่อป่า สู้...เพื่อน�้า”
• กลุ่มราษฎรอาสาสมคัรพทัิกษ์ป่าต�าบลหนองแหน จ.ยโสธร “จากสองแรง...สูค่วามแข็งแกร่งของชมุชน”
• ป่าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร “กระบวนการสร้างความชอบธรรม น้อมน�ามาสู่มิตรภาพอันยิ่งใหญ่”

ประเภทบุคคล : 9 รางวัล
• พระสมคิด จารณธฺมโม จ.น่าน “ผู้บูรณาการความรู้ด้วยเมตตาธรรม”
• นายตั๋น มณีโต จ.เชียงใหม่ “นักคิดผู้พลิกวิถี”
• พระโสภณ อตฺตสาโร จ.พังงา “ภิกษุนักพัฒนา”
• นายหยี เพ็งหมาน จ.สงขลา “ต�านานแห่งป่ากราด”
• พระอธิการพรหมมา ธมฺมาภิรโม จ.ตราด “ผู้สร้างป่า เป็นต�าราแห่งความพอเพียง”
• นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง จ.ระยอง “สร้างความเคลื่อนไหวด้วยแนวคิดสร้างสรรค์”
• นายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ จ.สมุทรสงคราม “ผู้สร้างต�านานปลูกป่าบนผืนน�้า”
• นางวิไลพร บุญตาโลก จ.ศรีสะเกษ “ทวงสิทธิ์แห่งความชอบธรรม”
• นางประมวล เจริญยิ่ง จ.บุรีรัมย์ “พลิกชีวิตเพื่อรักษาป่าชุมชน”

ประเภทกลุ่มเยาวชน :  5 รางวัล
• ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน...แม่ของแผ่นดิน”
• กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าเขาพระทอง จ.นครศรีธรรมราช “ต้นกล้า...นวัตกรรมของชุมชน”
• กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง “นักรบแห่งกองทัพธรรม”
• กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี “เยาวชนผู้สืบสานภูมิปัญญา ด้วยส�านึกรักบ้านเกิด”
• นักอนุรักษ์น้อยภูผานาบอน โรงเรียนบ้านนาบอน จ.กาฬสินธุ์ “วิสัยทัศน์ชัดกระจ่างของคนตัวเล็ก”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 
ประจ�าปี พ.ศ. 2547 จ�านวน 40 รางวัล
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ประเภทงานเขียน :  4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• สารคดี “ไร่หมุนเวียนในวงจรชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ” โดย “บือพอ” นายถาวร กัมพลกูล จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
• กวีนิพนธ์ “นิยายของน�้าหยดหนึ่ง” โดย นายชัยพร ศรีโบราณ จ.ขอนแก่น
• เรื่องสั้น “ป่าเห็ดของแม่” โดย นายสมชัย ค�าเพราะ จ.ขอนแก่น
• เรื่องสั้นส�าหรับเยาวชน “บ้านไร่ชายป่า” โดย นายท�านุ อ้นประเสริฐ จ.สระบุรี

ประเภทความเรียงเยาวชน :  14 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• การเดินทางสู่อนาคต โดย น.ส.ภควดี วรรณพฤกษ์ จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย 13 รางวัล
• วีรบุรุษของผม โดย นายพงษ์อาระยะ บุตรจันทา จ.ฉะเชิงเทรา
• ร่วมทางสายเดียวกัน ตามหาฝันคนเมือง โดย น.ส.นุสรา แซ่โค้ว จ.ตรัง
• หลังตุงมุ่งหล่างตาง โดย นายสุรเดช คล้องมงคล กรุงเทพฯ
• รักษ์ป่า แม่จองไฟ รักน�้า โดย นายเอกชัย ต๊ะต๋อม จ.แพร่
• เรียนรู้คู่ธรรมชาติ โดย นายฉัตรชัย ชูทิพย์ จ.ตรัง
• เรื่องเล่าจากนักอนุรักษ์ โดย ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์ จ.อุทัยธานี
• นักอนุรักษ์ เด็กฮักถิ่น โดย นายเชาวลิต กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร
• ท่องโลกสีเขียว โดย ด.ญ.ประภัสสร ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร
• ป่า น�้า และวัฒนธรรม โดย น.ส.จินตหรา ชุมปา จ.สกลนคร
• สวนป่าของพ่อ สวนป่าของเรา โดย น.ส.อนุสรา เรือริรักษ์ จ.สกลนคร
• กิจกรรมการอนุรักษ์ของลูกกับการกลับใจอนุรักษ์ของพ่อ โดย นายวิทยา ปันทองมา จ.น่าน
• วิถีชีวิตกับป่าของฉัน โดย น.ส.สุดารัตน์ ขาวพล จ.แพร่
• ธรรมชาติและความผูกพันกับชีวิตฉัน โดย ด.ญ.บุษบา พรมไชย จ.น่าน 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 
ประจ�าปี พ.ศ. 2547 จ�านวน 40 รางวัล
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ประเภทชุมชน : 7 รางวัล
• บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก “ป่ากับคน...การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและพอเพียงของชาวเฌเล”
• บ้านห้วยปูเลย จ.แม่ฮ่องสอน “ตัวตนของคนกับป่า...คนปกาเกอญอ”
• บ้านทุ่งทอง จ.ตรัง “จากการต่อสู้...สู่ป่าชายเลนสาธิตแห่งแรกของประเทศ”
• กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ จ.พังงา “พลวัตของชุมชนแห่งอันดามัน”
• บ้านร่มโพธิ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา “เส้นทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน”
• บ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี “ใช้ป่าชุมชนเป็นสะพานสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”
• องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง จ.ชัยภูมิ “แบบอย่างในการพัฒนาที่ใช้ป่าเป็นที่พึ่ง”

ประเภทบุคคล : 9 รางวัล
• นายสมบัติ แก้วทิตย์ จ.น่าน “ครูและศิลปินนักอนุรักษ์แห่งลุ่มน�้าน่าน”
• นายจ�านงค์ ประวิทย์ จ.สุราษฎร์ธานี “วิถีนักสู้แห่งลุ่มน�้าคลองยัน”
• นายนุกูล รัตนดากุล จ.ปัตตานี “ผู้สร้างความสมานฉันท์แห่งดินแดนด้ามขวาน”
• นางมิยะ หะหวา จ.ตรัง “คนรากหญ้าแห่งทะเลตรัง”
• พระศราวุธ เตชะธรรมโม จ.สระแก้ว “ประทีปธรรมแห่งบ้านช่องกุ่ม”
• นายสงัด อินมะตูม จ.พิษณุโลก “ต�านานคนปลูกป่าแห่งพรหมพิราม”
• นางทิวาพร ศรีวรกุล จ.กาญจนบุรี “หญิงแกร่งแห่งผืนป่าตะวันตก”
• พระลัน ธมฺมรโส จ.ศรีสะเกษ “เชื่อมประสานความเข้าใจ ด้วยแนวทางสันติวิธี”
• นายแหล่ อาบสุวรรณ์ จ.ชัยภูมิ “นักประสานสิบทิศ มิตรแท้ของชุมชน”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 8 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย “หน่ออ่อนผู้สืบสานวิถีดั้งเดิมปกาเกอญอ”
• * กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครปางแฟน จ.เชียงใหม่ “งานอาสาปลูกต้นไม้ในใจคน”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่ จ.ตรัง “นักสืบน้อยผู้ค้นหาสายน�้า”
• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี “เรื่องราวยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็ก”
• ชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก จ.จนัทบรุ ี“นกัปลกูป่า...ผูร้กัษาทะเลขลงุ”
• กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี “พลังการอนุรักษ์ที่ขับขานผ่านบทเพลง”
• กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งต�าบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

“นักวิจัยน้อยแห่งชุมชน”
• ชมรมเด็กรักนก จ.ชัยภูมิ “ยุทธศาสตร์แห่งการสร้างผู้น�า”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7  
ประจ�าปี พ.ศ. 2548 จ�านวน 41 รางวัล
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ประเภทงานเขียน : 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• สารคดี “ป่าชุมชนของคนรากหญ้า” โดย นางสาวเกษร สิทธิหนิ้ว กรุงเทพฯ
• รวมบทความ “เสียงจากรากหญ้า” โดย “เป๊าะจิ” นายดือราแม ดาราแม จ.นราธิวาส
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• กวีนิพนธ์ “แมลงกินสัตว์” โดย “ก่องแก้ว กวีวรรณ” นายอ�านวย ช�านาญ จ.ระยอง
• งานวิจัย “วิถีคนอยู่ป่าเขา : พลังแห่งกฎจารีตกับทางเลือกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

กรณีศึกษาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง จังหวัดเชียงใหม่” โดย นายอะภัย วาณิชประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่

ประเภทความเรียงเยาวชน : 10 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• ความผูกพันของพ่อลูก...สู่การอนุรักษ์ด้วยสองมือ โดย น.ส.น�้าค้าง ค�าแดง กรุงเทพฯ
• บันทึกเล่มแรก โดย น.ส.สุกัญญา เพชรเพ็ง จ.พังงา
• ครูหนูชื่อสึนามิ โดย น.ส.นุสรา แซ่โค้ว จ.ตรัง
รางวัลชมเชย 7 รางวัล
• บ้านของฉัน ต้นไม้กับธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ด.ญ.ใบฝ้าย กาเจริญ กรุงเทพฯ
• คน น�้า ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน โดย นายทวีวัฒน์ วงค์วิชิต จ.สกลนคร
• คน น�้า ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน โดย ด.ญ.นริศรา ค�ามัน จ.อุทัยธานี
• ดั่งนกคืนรัง โดย ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ห้องเรียนใหม่ของฉัน โดย น.ส.อนุสรา เรือริรักษ์ จ.สกลนคร
• ป่าไม้ในใจฉัน โดย น.ส.เพ็ญพร โคสุวรรณ จ.สกลนคร
• จิตส�านึก จิตวิญญาณ โดย สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์ จ.ตราด

ประเภทสื่อมวลชน : 1 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” : 2 รางวัล
• บ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย
• ชุมชนบ้านเปร็ดใน (กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน) จ.ตราด

* คืนโล่รางวัลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556
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ประเภทชุมชน : 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านหลังเมือง จ.เชียงใหม่ “หุบเขาแห่งจิตวิญญาณ”
• เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต�าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี  

“งานอนุรักษ์จากหมู่บ้านต้นแบบ สู่เครือข่ายต�าบล”
• ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล “คนและชุมชน บนหนทางพอเพียง”
• ชุมชนวัดอมรทายิการาม กรุงเทพฯ “ต้นแบบชุมชนเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม”
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด จ.ลพบุรี “ศูนย์รวมของการอนุรักษ์”
• เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ�้า ภูกระแตและบึงละหานนา จ.ขอนแก่น  

“ต่อสู้ให้ได้มา...เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานต่อไป”
• กลุ่มอาสาสมัครรักษาป่าและไฟป่าภูพานน้อย-ถ�้าสิงห์ จ.อุดรธานี “รักษาป่าด้วยประชาอาสา”

ประเภทบุคคล : 7 รางวัล
• นายธนา ยะโสภา จ.ล�าพูน “ส�านึกของคนท้องถิ่นที่มีต่อฐานทรัพยากรฯ”
• นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา จ.เชียงราย “ลูกชายของสายน�้า ในอ้อมกอดของแม่”
• นายวริสร รักษ์พันธ์ จ.ชุมพร “ชายหนุ่มผู้กล้าสร้างกระท่อมในหอประชุม”
• พระครูวินัยธร บุญชัย จิตตฺปาโล จ.ฉะเชิงเทรา “พระ NGO ของคนอนุรักษ์”
• * นายสุรจิต ชิรเวทย์ จ.สมุทรสงคราม “ผู้สร้างประชาสังคมแห่งเมืองแม่กลอง”
• พระอาจารย์ปริญญา สุปริญโญ จ.สระบุรี “นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้า”
• พระอธิการเอนก ยฺสทินโน จ.อุบลราชธานี “พระผู้พลิกฟื้นผืนดินสู่ผืนป่า”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 5 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านแหลม จ.ตรัง “นักอนุรักษ์หอยนางรมแห่งทะเลตรัง”
• ชมรมรวมพลคนสร้างฝัน โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา “ฝันใกล้ๆ ไปช้าๆ”
• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  

“หน่ออ่อน ผู้ใช้โอกาสเรียนรู้อาชีพตามวิถีพอเพียง” 
• ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด “เด็กบ้า EM”
• เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น�้าสงคราม จ.นครพนม “เครือข่ายสายน�้าที่ท�าให้เกิดสายใจ”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 
ประจ�าปี พ.ศ. 2549 จ�านวน 38 รางวัล
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ประเภทงานเขียน : 3 รางวัล
รางวัดดีเด่น 1 รางวัล
• หนังสือส�าหรับเด็ก “ต้นเอ๋ย ต้นไม้” โดย นายจารุพงษ์ จันทรเพชร กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• สารคดี “นักค�านวณความสุข” โดย น.ส.สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ จ.เชียงใหม่
• นวนิยาย “ลูกไม้แห่งบ้านดงตะเคียนงาม” โดย นายณัฐวัฒน์ อุทธังกร จ.เชียงใหม่

ประเภทความเรียงเยาวชน : 11 รางวัล
• สะพานดอกปีบ โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน จ.เพชรบุรี
• 8 ปีกับการเรียนรู้ กับวิถีชีวิตของการพึ่งพาแบ่งปัน สู่การอนุรักษ์ โดย น.ส.สุกัญญา ล่องเสือ จ.ชุมพร
• สายใยแห่งความผูกพัน วัด ป่า ชุมชนและเยาวชน โดย นายดนัยพัฒน์ พรมปา จ.น่าน
• ความพอเพียงที่เพียงพอ โดย นายกล้าณรงค์ ดีรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
• จากภูพานถึงน�้าอูน โดย น.ส.นิตยา พรมพินิจ จ.สกลนคร
• ธรรมชาติที่เพียงพอกับชีวิตที่พอเพียง โดย ด.ญ.มณีรัตน์ วาริคิด จ.สกลนคร
• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า โดย ด.ช.ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ จ.สุพรรณบุรี
• ตามรอยพระราชด�าริ โดย น.ส.อริสา ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร
• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า โดย น.ส.ทิพย์นภาภรณ์ หมวดใหม่ จ.ตรัง
• นักอนุรักษ์น้อย โดย ด.ญ.มลฤดี พงษะพัง จ.ชัยภูมิ
• ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดย สามเณรวัชรา ค้าขาย จ.พะเยา

ประเภทสื่อมวลชน : 3  รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• นิตยสารสารคดี
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• * นิตยสารโลกสีเขียว
• * รายการเปิดโลกสีเขียว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” : 2 รางวัล
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี

* คืนโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
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ประเภทชุมชน : 12 รางวัล
• เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน�้าแม่ปิงอ�าเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ “ชุมชนต้นน�้ากับการดูแลรักษาป่า”
• ชุมชนบ้านดงผาปูน จ.น่าน “ต้นแบบการจัดการทรัพยากรอย่างยุติธรรม”
• ชุมชนบ้านกลาง จ.ล�าปาง “การปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง”
• เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก จ.สงขลา “ยุทธศาสตร์งานด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน”
• ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอ�าเภอนาโยง จ.ตรัง “ฟื้นคืนสายธาร ผูกโยงสายใยชีวิต”
• ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพฯ “ผู้ต่อลมหายใจให้สายน�้า”
• ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ�้าบ้านคลองแสง จ.ตราด “สัมพันธภาพ คนกับป่า”
• ชุมชนบ้านแก่งทุ่ง-บ้านป่าปอบิด จ.พิษณุโลก “การจัดการป่าต้นน�้าโดยชุมชน”
• เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน�้าชมภู จ.พิษณุโลก “การเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุด”
• เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ภูผาขาว จ.เลย “เชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อรักษาแหล่งอาหารของชุมชน”
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน-ดงภูแดง จ.ศรีสะเกษ “ต�านานต่อสู้จากลุ่มน�้ามูล”
• ชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ “ผืนป่าแห่งชีวิต”

ประเภทบุคคล : 8 รางวัล
• * นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ จ.เชียงใหม่ ผู้เปิด “ประตู” โลกธรรมชาติให้กับเยาวชน
• ว่าที่ ร.ต.ไสว แสงสว่าง จ.ชุมพร “ผู้จัดการ ‘ธนาคารต้นไม้’ คนแรกของโลก”
• นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร กรุงเทพฯ “ผู้บุกเบิกเครือข่ายแห่งความพอเพียง”
• นางสายชล พวงพิกุล จ.ชัยนาท “สร้างแนวร่วม เพื่อรวมพลัง”
• นายกล โฉมคุ้ม จ.สุโขทัย “นักวิชาการเท้าเปล่า...แห่งชุมชนบ้านกว้าว”
• นายพิทักษ์ โตนวุธ จ.พิษณุโลก “วีรบุรุษป่าเขตฝน”
• พระครูจันทร ปัญญาภรณ์ จ.หนองคาย “แสงทอง...ของวัดภูนกกระบา”
• แพทย์หญิงทานทิพย์ และนายแพทย์อภิสิทธิ์ ธ�ารงวรางกูร จ.ขอนแก่น  

“สองนักพัฒนา...ผู้ใช้หลักธรรมน�าชีวิตพอเพียง”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 
ประจ�าปี พ.ศ. 2550 จ�านวน 48 รางวัล

* คืนเงินรางวัลและโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
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ประเภทกลุ่มเยาวชน : 7 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนชมรมคนรักษ์ป่า โรงเรียนบ้านห้วยโผ จ.แม่ฮ่องสอน “การสืบทอดของคนรุ่นที่ 4”
• กลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรรักหาดส้มแป้น จ.ระนอง “เชือ่มร้อยวฒันธรรมพืน้บ้าน สูก่ารอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม”
• กลุ่ม ว.ส.รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง “ผู้ปกป้องแม่น�้าประแส”
• กลุ่มเยาวชนอนรัุกษ์ป่าชุมชน โรงเรยีนบ้านเขาชะโงก จ.เพชรบรูณ์ “เมลด็พนัธุค์นรุน่ใหม่เพือ่การอนรุกัษ์”
• กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและป่าไม้บ้านหนองหลักศิลา จ.นครราชสีมา  

“สานสายใยต้นกล้า สืบสานงานป่าชุมชน”
• กลุ่มเยาวชนเสนางคนิคมสัมพันธ์ (บ้านหนองทับม้า-บ้านนาสะอาด) จ.อ�านาจเจริญ  

“ต้นกล้าผู้ขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมของชุมชน”
• ชมรมดอกติ้วรวมพลังสร้างโลกสีเขียว โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จ.ยโสธร “ต้นกล้าคุณธรรมในอ�าเภอป่าติ้ว”

ประเภทงานเขียน : 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• สารคดี “แก่งคอย ผู้คน สายน�้า ขุนเขา ใต้เงาหมอกควัน” โดย นายสุเจน กรรพฤทธิ์ กรุงเทพฯ 
• ** สารคดี “เขา ป่า นา เล บันทึกที่หล่นหายในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา” 
 โดย น.ส.แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา กรุงเทพฯ 
• สารคดี “สวนดูซน” วิถีมุสลิมในมรสุมการเปลี่ยนแปลง” โดย น.ส.สุพัตรา ศรีปัจฉิม จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
• วรรณกรรมเยาวชน “ผีเสื้อและสายรุ้ง” โดย “ญิบ พันจันทร์” นายจรัล พากเพียร กรุงเทพฯ
• เรื่องสั้น “เชวาตัวสุดท้าย” โดย “โถ่เรบอ” นายสมศักดิ์ สุริยมณฑล จ.เชียงใหม่
• วรรณกรรมเยาวชน “พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี” โดย นายสมคิด สิงสง จ.ขอนแก่น
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ประเภทความเรียงเยาวชน : 11 รางวัล
รางวัลดีเด่น 4 รางวัล
• สวนยางที่รก โดย นายอัตฟาล อาหามะ จ.ยะลา
• ชีวิตบนสายน�้า โดย น.ส.ทรายแก้ว ย่าแหม จ.พัทลุง
• การพึ่งพาที่ยั่งยืน โดย น.ส.อธิจิต วาจาสุวิมล กรุงเทพฯ 
• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า โดย น.ส.คนิตตา พวงบุตร จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชย 7 รางวัล
• ประสบการณ์สร้างส�านึก โดย นายณัฐพงศ์ บัวแก้ว จ.ชลบุรี
• การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย น.ส.กาญจนา บุญเลิศ จ.พิษณุโลก
• ลูกรัง...ทางชีวิต โดย นายจักรเพชร วรสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
• ป่าไม้คือบ้านฉัน โดย ด.ช.ธีระชาติ โขนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
• ชีวิตที่พอเพียง โดย ด.ญ.วารุณี กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร 
• ตัวอย่างที่มีค่ากว่าค�าสอน โดย ด.ญ.พิมพกานต์ ศรีสุนนท์ จ.สกลนคร 
• โรงเรียนกลางป่า ปรัชญาแห่งชีวิต โดย นายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทสื่อมวลชน : 2 รางวัล 
• วารสาร “ผลิใบ” สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพฯ
• ** หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือรายสัปดาห์ จ.เชียงใหม่

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” : 2 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย-บ้านแม่ป่าเส้า จ.เชียงใหม่ 
• เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม จ.อุบลราชธานี

** คืนโล่รางวัลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556
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ประเภทชุมชน : 12 รางวัล
• ชุมชนบ้านโปง จ.เชียงใหม่ “จากผืนดินโคลน...กลายเป็นแผ่นดินทอง”
• ชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง “ส�านึกของคนต้นน�้า”
• ชุมชนบ้านปี้ จ.พะเยา “วันสิ้นเสียงระเบิด”
• ชุมชนบ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี “การเชื่อมต่อผืนป่าท่ามกลางสวนยาง”
• ชุมชนต�าบลวังตะกอ จ.ชุมพร “วิถีวัฒนธรรม...ริมสายน�้าหลังสวน”
• เครือข่ายชุมชนป่าเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท “นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชน และฟู้ดแบงค์ที่ยั่งยืน”
• ชุมชนบ้านบ่อหิน จ.ระยอง “สาวงามที่บ้านบ่อหิน”
• ชุมชนบ้านช่องแคบ จ.กาญจนบุรี “สร้างป่ากันชน บนความสามัคคี”
• กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ จ.เพชรบูรณ์ “นักรบชาวบ้าน”
• ชุมชนต�าบลเขิน (ป่าดงบก) จ.ศรีสะเกษ “ผืนป่าในร่มเงาแห่งธรรม” 
• ชุมชนบ้านเขวาโคก-บ้านเขวาพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด “เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ...เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด”
• ชุมชนป่าดงกระแสน จ.นครพนม “แรงขับเคลื่อนจากดอกไม้งาม”

ประเภทบุคคล : 9 รางวัล
• นางภาคี วรรณสัก จ.ล�าพูน “แม่...ของคนบ้านทุ่งยาว
• หลวงพ่อผาด อติพโล จ.กระบี่ “เทศนาธรรมเพื่อรักษาธรรมชาติ”
• นางฉลวย กะเหว่านาค จ.ปทุมธานี “ความเพียรที่คลองบางปรอก”
• นายสมยศ มณีโชติ จ.เพชรบูรณ์ “นักทดลองแห่งเมืองชนแดน”
• นางลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล จ.กาญจนบุรี “พุทธวิถีเพื่อการรู้แจ้ง”
• พระครูถาวรพัฒนกิจ จ.ขอนแก่น “งานพัฒนาภายใต้ต้นทุน 3 ประการ”
• นางสวิงทองและนายหมอก กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร “งานปลกูป่า ‘ส�าปะปิ’ ของคูชี่วติแห่งบ้านค้อน้อย”
• นางสี สานาผา จ.นครพนม “หญิงนักสู้แห่งป่าดงกระแสน”
• พระประจักษ์ ธัมมปทีโป จ.หนองคาย “วีรบุรุษแห่งป่าดงใหญ่”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 
ประจ�าปี พ.ศ. 2551 จ�านวน 49 รางวัล
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ประเภทกลุ่มเยาวชน : 5 รางวัล
• เก่อญอโพพิทักษ์สายน�้า จ.เชียงราย “ชีวิตใหม่ในสายน�้าแม่ยาว”
• ชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย “วันที่ ‘ดอกหญ้า’ บานเต็มทุ่ง”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา โรงเรียนเทพประทาน จ.นราธิวาส “ส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จ.ภูเก็ต “สื่อ ‘รักษ์’ บ้านเกิด”
• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น “นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์”

ประเภทงานเขียน : 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• สารคดี “ผองชีวิตในป่าทาม: ป่าชายเลนน�้าจืดของแผ่นดินอีสาน”  

โดย นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง กรุงเทพฯ
• สารคดี “โลกร้อนสุดขั้ว : วิกฤติอนาคตประเทศไทย”  

โดย รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล กรุงเทพฯ
• วรรณกรรมเยาวชน “หางบ่วง: เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า” โดย นายมงคล แท้สูงเนิน จ.พิษณุโลก
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
• วรรณกรรมเยาวชน “เด็กชายกับใบโพธิ์” โดย นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร กรุงเทพฯ
• วรรณกรรมเยาวชน “แปดขาหัวใจมนุษย์” โดย นายชัยกร หาญไฟฟ้า กรุงเทพฯ
• ความเรียง “เพราะคิดถึง” โดย น.ส.สร้อยแก้ว ค�ามาลา จ.เชียงใหม่

ประเภทความเรียงเยาวชน 13 รางวัล
รางวัลดีเด่น 4 รางวัล
• ความสุขที่แบ่งปัน  โดย ด.ญ.อันชรี สานันต์ จ.ขอนแก่น
• ชีวิตคือพอเพียง โดย น.ส.คือพอ สวงค์ จ.ราชบุรี
• บ้านในฝัน โดย ด.ญ.ณหทัย อึ๊งเจริญสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์
• วัฎจักรแห่งชีวิต โดย น.ส.ณัฐกานต์ น�าศรีสกุลรัตน์ กรุงเทพฯ

436



รางวัลชมเชย 9 รางวัล
• การจากไปของกุหลาบดอกหนึ่ง โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ จ.เชียงใหม่
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง โดย สามเณรค�าสะหวาด พิลาวง จ.เชียงใหม่
• แค่ขยับเท่ากับพิทักษ์โลก โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก จ.อุบลราชธานี
• ครอบครัวเข้มแข็ง ผูกพันธรรมชาติ ก้าวแรกแห่งเส้นทางรณรงค์ รัก ดิน น�้า ป่า 

โดย น.ส.ศุภณัฏฐ์ วงษ์กุหลาบ กรุงเทพฯ
• ชุมชนปกาเกอญอรักป่าคือชีวิต โดย นายทวี ค�าหมื่น จ.เชียงใหม่
• แม้สายลมจะเปลี่ยนทิศแต่จิตอนุรักษ์มิแปรเปลี่ยน โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ จ.ปทุมธานี
• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น�้า ป่า โดย ด.ช.รีบูวัน ยูโซะ จ.ยะลา
• วิถีชีวิตที่พอเพียง กับวิถีวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาคลองลาน โดย นายเศรษฐชัย ปานศรี จ.พิจิตร
• หยาดน�้าตาของสายฝน โดย น.ส.จารุจันทร์ บัวภา จ.นครราชสีมา

ประเภทสื่อมวลชน : 3 รางวัล
• คอลัมน์ “คติชน” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
• รายการทุ่งแสงตะวัน
• วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” : 1 รางวัล
• เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน
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รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 
ประจ�าปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 54 รางวัล

ประเภทชุมชน : 9 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่หมี จ.ล�าปาง “ชีวิตเหนือกาลเวลา”
• ชุมชนบ้านสระแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี “ผืนป่าที่ราบต�่า ท่ามกลางพืชเชิงเดี่ยว”
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี “พลังชุมชนเพื่อรักษาท้องทะเล”
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต “การต่อสู้กับมือที่มองไม่เห็น”
• เครือข่ายองค์กรชุมชนต�าบลบางสระเก้า จ.จันทบุรี “4 ยุทธศาสตร์เพื่อการกู้วิกฤต”
• เครือข่ายลุ่มน�้าประแสร์ 5 ต�าบล จ.ระยอง “การรวมตัวของผู้ไม่ยอมแพ้”
• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี “ชุมชน...คนสร้างเมฆ”
• กลุ่มอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมป่าชมุชนรมิฝ่ังล�าช ีจ.บรีุรมัย์ “ผูพ้ทิกัษ์มรดก...ซ่งผบ้ีา”
• องค์กรป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม-บ้านนาเจริญ จ.เลย “ป่าศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนไทลื้อ”

ประเภทบุคคล : 10 รางวัล
• * พระยงยุทธ ทีปโก จ.แพร่ “รอยทางธรรม”
• นายสมชัย-นางอารียา วินัยโกศล จ.ล�าปาง “สองนักบุกเบิก แห่งป่าแม่พริก”
• นายไพโรจน์ ชูวงศกร จ.นครศรีธรรมราช “สวนพ่อเฒ่ารุ่นใหม่
• พระสุวรรณ คเวสโก จ.นครศรีธรรมราช “ฟื้นฟูชุมชน...สร้างคนให้เป็นนายตัวเอง”
• * นายธนกร ฮุนตระกลู และนางสายสริิ ชมุสาย ณ อยธุยา จ.สรุาษฎร์ธาน ี“สร้างมรดกให้แก่เกาะสมยุ”
• นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ จ.ระยอง “สร้างสังคมอุดมคติ”
• นายวินัย สะมะอุน กรุงเทพฯ “สัปบุรุษแห่งคลองแสนแสบ”
• นายเอี่ยม ศรีพนมวรรณ์ จ.ราชบุรี “มิตรแท้ที่เขาขลุง”
• พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม จ.ยโสธร “ธรรมสัมพันธ์...ประสานสิบทิศ”
• พระนิรันดร์ คุณธโร จ.กาฬสินธุ์ “ศรัทธาที่สร้างความส�าเร็จ”

ประเภทกลุ่มเยาวชน :  9 รางวัล
• กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอ�าเภออุ้มผาง จ.ตาก “เมื่อ ‘ดอกเสี้ยว’ ผลิบาน”
• กลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่ “มดขยันแห่งแม่อาย”
• โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 จ.นราธิวาส “บูรณาการงานอนุรักษ์เข้าสู่ชั้นเรียน”
• โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ว “จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน”
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• เครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด “พี่สอนน้อง...น้องสอนเพื่อน”
• กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ “อุดมการณ์ของเจ้ากระเต็น”
• กลุ่มรักษ์น�้าคานโรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด รักษ์ท้องนา รักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านกันตรง จ.สุรินทร์  

“เติมภูมิคุ้มกันด้วยการพึ่งตนเอง”
• กลุ่มเยาวชนอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมต�าบลวังตามัว จ.นครพนม “การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี”

ประเภทงานเขียน :  4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
• * วรรณกรรมเยาวชน “อาณาจักรขยะหรรษา” โดย น.ส.พิณประภา ขันธวุธ กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
• สารคดี “ซีอีโอ ท้องทุ่ง” โดย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กรุงเทพฯ
• สารคดี “ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่คือการอยู่ร่วม” โดย นางรวิวาร โฉมเฉลา ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ กรุงเทพฯ
• วรรณกรรมเยาวชน “หิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน�้าใส” โดย น.ส.อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์

ประเภทความเรียงเยาวชน :  12 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น�้า ป่า โดย นายปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม จ.ตาก
• ดอกหญ้าในนาคร โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ จ.ระยอง
• ดอกฝ้าย โดย ด.ญ.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน
รางวัลชมเชย 9 รางวัล
• แนวคิดที่หลากหลาย ; แต่เป้าหมายคือการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน  

โดย นายธนภัทร แสงหิรัญ จ.สกลนคร
• เกิดอะไรขึ้นที่ปลายทาง โดย น.ส.ณัฐกานต์ น�าศรีสกุลรัตน์ กรุงเทพฯ
• คนปลูกดอกไม้แห่งดาวเคราะห์สีฟ้า โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ จ.เชียงใหม่
• เส้นทางฝันสู่บ้านหมันขาว โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก จ.อุบลราชธานี
• หน่อไม้บ้าน ผักหวานป่า โดย ด.ญ.จ�าเริญลักษณ์ ทองล้วน จ.เพชรบุรี
• ด้วยเหตุเพราะ...รักษ์บ้านเกิด โดย น.ส.สุวภัทร วิริยะวงศานุกูล จ.ประจวบคีรีขันธ์
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• ฤาเพราะเรา...ท�าร้ายตัวเอง โดย น.ส.สุภาวดี ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม
• วิถีพอเพียง ผูกพัน ดิน น�้า ป่า ที่ป่าพรุแม่ร�าพึง โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร จ.ประจวบคีรีขันธ์
• วิถีคน วิถีไพร ในแดนดอย โดย นายวีรยุทธ น้อยพรหม จ.ศรีสะเกษ

ประเภทสื่อมวลชน :  4 รางวัล
• * นิตยสาร “มนต์รักแม่กลอง” จ.สมุทรสงคราม
• เว็บไซต์ www.trekkingthai.com
• รายการ “ข่าว 3 มิติ” โดย ฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัท ฮอตนิวส์ จ�ากัด
• รายการ “ทีวีไทยสุดสัปดาห์” โดย ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” :  5 รางวัล
• ชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่
• ชุมชนบ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่
• ชุมชนบ้านย่าหมี จ.พังงา
• ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี
• ชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์

รางวัลพิเศษ : 1 รางวัล
• หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าห้วยแม่พริก จ.ล�าปาง

* คืนโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
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ประเภทชุมชน : 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย “วิถีคนใจงาม ริมฝั่งล�าน�้าอิง”
• ชุมชนบ้านบางประ จ.สุราษฎร์ธานี “ป่าชุมชนที่เกิดจาก ‘ศาสตร์’ แห่งการประสาน”
• เครือข่ายรักษ์ลุ่มน�้าพระปรง จ.ปราจีนบุรี “เวทีนี้ไม่มีเจ้านาย”
• กลุ่มอนรุกัษ์และชมรมน�าเทีย่วพืน้บ้านสลกัคอก จ.ตราด “ใช้การท่องเท่ียวเป็นเกราะคุม้กันป่าชายเลน”
• ชุมชนบ้านดง จ.พิษณุโลก “จากเครือญาติถึงการสร้างเครือข่าย”
• ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จ.ลพบุรี “อนุรักษ์แบบมีหลักการ ใช้งานวิชาการรองรับ”
• เครือข่ายป่าชุมชนต้นน�้าพอง จ.เพชรบูรณ์ “เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อรักษาต้นน�้า”
• กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์ “รวมพลังสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ”

ประเภทบุคคล : 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 5 รางวัล 
• นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว จ.เชียงราย “ครูตี๋ ผู้ปลุกพลังรักษ์แม่น�้าโขง”
• พระพุทธิญาณมุนี จ.เชียงราย “ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้คนเข้าถึงแก่นธรรม”
• พระครเูกษมธรรมรงัษี (ถาวร เขมร�สโิย) จ.สรุาษฎร์ธาน ี“เสาหลกัของนกัอนรัุกษ์ป่าต้นน�า้อ�าเภอไชยา”
• นายวิฑูร หนูเสน จ.พัทลุง “ฟื้นป่ายาง…สู่การอนุรักษ์ดิน น�้า ป่า”
• พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ (พระสงกรานต์ สุทธธัมโม) จ.เลย “สร้างป่า  เพื่อน�้า”
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
• นายวีระพันธ์ จันทรนิภา จ.ชลบุรี “ห้องทดลองในสวนป่า”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 6 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง จ.ล�าปาง “สร้างตน เพื่อสร้างคน สร้างชุมชนท้องถิ่น”
• กลุ่มเก่อญอโพ บ้านแม่ขะปู จ.เชียงใหม่ “การเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ”
• โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) จ.ยะลา “มือสีขาว…สร้างโลกสีเขียว”
• ชมรมขรรค์ชัยรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สงขลา “พลังเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองอู่ตะเภา”
• กลุ่มเยาวชนคนรัก (D) โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม จ.ระยอง “ผู้สืบทอดกระบวนการท�าดี”
• กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าต�าบลดงมอน จ.มุกดาหาร “ก่อเกิดโดยธรรม น้อมน�าโดยวิถีผู้ไท”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 
ประจ�าปี พ.ศ. 2553 จ�านวน 43 รางวัล
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ประเภทงานเขียน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• สารคดี “นักล่าแห่งท่าลิงลม” โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ จ.เพชรบุรี
• สารคดี “ลมหายใจของแผ่นดิน” โดย นายสิทธิเดช กนกแก้ว กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
• นวนิยาย “ดินแดนซาเลา” โดย นายวิภู ชัยฤทธิ์ จ.พัทลุง

ประเภทความเรียงเยาวชน : 12 รางวัล 
อายุ 9-16 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• โลกที่ฉันรัก โดย ด.ญ.อานีซะ มะสะแต จ.ยะลา
• ระบายสีโลก โดย น.ส.บุษกร ไชยราช จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
• พ่อของฉันเปลี่ยนไป โดย ด.ญ.มลธิญา อ่อนสด จ.นครปฐม
• การเปลี่ยนแปลง...การผันผ่าน...บ้านของผม โดย นายศราเทพ กันหมุด จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ทุนชีวิตกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน�้าคลองอู่ตะเภา  

โดย นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี จ.สงขลา
อายุ 17-25 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• ใต้ร่มชมนาด โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน จ.เพชรบุรี
• ณ บ้านป่า โดย น.ส.คอดีย๊ะ ยูฮันนัน จ.สตูล
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
• ป่าชายเลนถูกท�าลาย อย่าดูดายเร่งอนุรักษ์ โดย นายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร จ.สมุทรปราการ
• จดหมายจากคนชายขอบ โดย นายกล้าณรงค์ ดีรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
• โลกสีเขียว ฟ้าสีคราม บ้านของเรา โดย น.ส.มานิตา โพธิ์วัง จ.นครปฐม
• ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นวันพรุ่งนี้ ตอน “เรื่องเล่าจากขุนเขา ผูกพันเรา ดิน น�้า ป่า”
 โดย นายปริญญา สามารถ จ.เชียงใหม่
• สัมพันธภาพแห่งการด�ารงอยู่คู่ธรรมชาติ โดย นายเกียรติศักดิ์ ค�าสี จ.ร้อยเอ็ด
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ประเภทสื่อมวลชน : 2 รางวัล
• สารคดีส่วน “จุดประกาย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
• รายการสารคดีโทรทัศน์ “เนวิเกเตอร์”

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” : 6 รางวัล
• บ้านถ�้าผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี
• ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง จ.นครศรีธรรมราช
• กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต�าบลหนองแหน จ.ยโสธร
• ชุมชนบ้านมอสวรรค์ จ.นครสวรรค์
• ชุมชนบ้านวังอ้อ จ.อุบลราชธานี
• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จ.เพชรบุรี
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ประเภทชุมชน : 11 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ล�าปาง “ฟื้นป่าด้วยงานวิจัยชุมชน”
• กลุม่อนรุกัษ์แม่น�า้ระยองและป่าชายเลน จ.ระยอง “ปฎิบัติการฟ้ืนป่าชายเลนผนืสดุท้ายใจกลางเมอืงระยอง”
• ชุมชนบ้านวังตามน จ.สุโขทัย “ภารกิจปกป้องระบบนิเวศเขาหินปูน”
• ชุมชนต�าบลแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม “ภูมิปัญญา ‘บานประตูหับเผย’  

สู่การบริหารจัดการระบบนิเวศสามน�้า”
• ชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยางเพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์ “พลิกประเด็นร้อนเป็นกลยุทธ ์

งานอนุรักษ์เพื่อการพึ่งตนเอง”
• ชุมชนต�าบลสงเปือย (ป่าชุมชนดงต่อ) จ.ยโสธร “จากศรัทธาสู่การสร้างรั้วมนุษย์”
• ชุมชนบ้านสว่างและบ้านซ�าโอง จ.ขอนแก่น “คนซ�าสูงไม่ทอดทิ้งกัน”
• ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา “แบบอย่างการใช้ ‘วิศวกรรมธรรมชาติ’ แก้ปัญหาธรรมชาติ”
• ชมุชนป่าพรสุวนสมเดจ็เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช “ยทุธศาสตร์การท�าแพรก เพือ่การอนรุกัษ์ป่าพร”ุ
• ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตรัง “ฟื้นชีวา ป่า เล ด้วยคน ชุมชน เครือข่ายที่เข้มแข็ง”
• ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส “ผู้พิทักษ์ป่าต้นน�้าชายแดนไทย-มาเลเซีย”

ประเภทบุคคล : 6 รางวัล
• พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ จ.เชียงราย “นักคิด นักบริหาร นักประสาน” ใต้ร่มกาสาวพัสตร์
• นายด�าเนิน-นางโสภา เนตรปัญญา จ.ล�าพูน “เดิมพันชีวิตเพื่อปกป้องป่าชุมชน”
• นายขาว เฉียบแหลม จ.ขอนแก่น “ต้นแบบจิตอาสา”
• นายค�า บุตรศรี จ.บุรีรัมย์ “นักสู้แห่งป่าดงใหญ่”
• นายสมชาย จริยเจริญ จ.ระยอง “พลิกเมืองแกลงให้เป็นเมืองสีเขียว”
• นายสมบูรณ์ ทองด้วง จ.กระบี่ “วนศาสตร์ชุมชนกับคนสร้างป่า”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 6 รางวัล
• เยาวชนคนต้นน�้า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จ.เชียงใหม่ “คนต้นแบบแห่งดินแดนล้านนา”
• กลุ่มเยาวชนต�าบลพิมาน จ.นครพนม “ต้นกล้าแห่งเทือกเขาภูพาน”
• เยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่ ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย  

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จ.อ�านาจเจริญ “เก็บป่าเล็กเพื่อรักษาป่าใหญ่”
• กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์  

“นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ผู้ฟื้นป่าชายเลน”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 37 รางวัล
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• กลุม่เยาวชนต้นกล้าน้อย ร้อยความฝัน รักษ์ส่ิงแวดล้อม จ.พทัลงุ “ปฎบิตักิาร ‘คนืชวีติ’ ให้ทะเลสาบสงขลา”
• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี “เด็กน�า ครูหนุนเสริม ชุมชนเติมเต็ม”

ประเภทงานเขียน : 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• นวนิยาย “เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน” โดย นายคารม ธรรมชยาธร จ.ภูเก็ต
• นวนิยาย “สายน�้าและชายชรา เรื่องเล่าจากคอนผีหลง” โดย นายวุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล จ.อุทัยธานี
• เรื่องสั้น “เพียงผีเสื้อกระหยับปีก” โดย นายปริญญา สามารถ จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
• นวนิยาย “อาถรรพณ์ทะเลใต้” โดย นายวินัย เพชรอุไร จ.ปัตตานี

ประเภทความเรียงเยาวชน : 8 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่มีผลงานได้รับรางวัลดีเด่น)
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
• ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดย ด.ญ.รุ่งลาวัลย์ เลิงฮัง จ.อุดรธานี
• ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล โดย ด.ญ.สุธิดา สุวรรณมณี จ.ชุมพร
• ฝันที่เป็นจริง โดย ด.ญ.ขวัญฤทัย ขวัญคุ้ม จ.ชัยภูมิ
• โลกใบนี้ที่ฉันอยากให้เป็น โดย ด.ญ.พนิดา แขมภูเขียว จ.ชัยภูมิ
อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• เสียงที่หายไป โดย นายวีรชิต อรินเป็ง จ.นครราชสีมา
• ไม่อยากให้ “ดอนหอยหลอด” กลายเป็น “ดอนหอยร้าง” โดย นายโฆสวันต์ คงก�าเหนิด จ.ชลบุรี
• สตรีผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อสร้างสันติภาพแห่งกาฬทวีป โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
• ส�ารองของจริง โดย น.ส.จ�าเริญลักษณ์ ทองล้วน จ.เพชรบุรี

ประเภทสื่อมวลชน : 1 รางวัล
• รายการ “วาระประเทศไทย” ผลิตโดย ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี องค์การกระจายเสียง 

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” : 1 รางวัล
• ชุมชนบ้านบางติบ (กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ) จ.พังงา
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ประเภทชุมชน : 10 รางวัล
• ชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา “แบบอย่างการดูแลร่วมกับรัฐ และการบริหารจัดการน�้าด้วยการแบ่งปัน”
• ชุมชนบ้านแม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน “ผ่านวิกฤตด้วยหลักความเชื่อของบรรพบุรุษ”
• ชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า ชุมชนพรหมโยธี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี  

“มือขยัน จัดการขยะ = ชุมชนสะอาด ชีวิตเป็นสุข”
• เครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลซับพทุรา จ.เพชรบรูณ์ “จากความแปลกแยกและแตกต่าง สูใ่จทีห่ลอมเป็นหน่ึงเดยีว”
• ชุมชนต�าบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์) จ.สุรินทร์ “ก�าแพง...ที่รักษาป่าผืนใหญ่”
• ชุมชนต�าบลโพธิ์ทอง (ป่าชุมชนโคกค�าปลากั้ง) จ.ร้อยเอ็ด “พลังศรัทธาสู่ความร่วมมือเพื่อการจัดการป่า

และสร้างชุมชนเข้มแข็ง”
• ชุมชนต�าบลหนองข่า (ป่าดงใหญ่) จ.อ�านาจเจริญ “พลิกพื้นที่สีชมพูให้เป็นผืนป่า”
• ชุมชนต�าบลจอมศรี (ป่าชุมชนจอมศรี) จ.อุดรธานี “แบบอย่างการจัดการฐานทรัพยากรในระบบนิเวศ

พื้นที่ชุ่มน�้า”
• ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร “เล่าความ ‘คลองเรือ’ จากจุดเริ่มสู่จุดหมาย...คนอยู่-ป่ายัง”
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง จ.สตูล “วิสัยทัศน์การสร้าง ‘ความหมาย’  

ที่ให้ผลมากกว่าไปถึงจุดหมาย”

ประเภทบุคคล : 5 รางวัล
• นายนุ ช�านาญคีรีไพร จ.แม่ฮ่องสอน “คนกล้าปกาเกอญอแห่งลุ่มน�้าสาละวิน”
• นายณัฐธชัย นุชชม จ.นครสวรรค์ “สร้างคน สร้างป่า สร้างศรัทธา”
• พระครูบวรสีลวัตร (พระประเสริฐ รกฺขิตสีโล) จ.นครราชสีมา “ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว”
• นายสมพร ยอดระบ�า จ.นครศรีธรรมราช “ทฤษฎ ี‘ปลูกพืชต้องถามดนิ’ กบัสวนต้นแบบเพือ่การพึง่ตนเอง”
• ร.ต.อ.ถนอม ถนอมเบ็ญจมกุล จ.ตรัง “บทกวี ต้นไม้ ชายชรา ‘ดอนกิโฮเต้’ แห่งทุ่งกระบือ”

ประเภทกลุ่มเยาวชน : 7 รางวัล
• ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ จ.เชียงใหม่ “แรงบันดาลใจที่กลายเป็นพลังอนุรักษ์”
• แกนน�าเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน�้า โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา  

“ขุนพลนักอนุรักษ์แห่งลุ่มน�้าบางปะกง”
• กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม จ.ราชบุรี “เยาวชนจิตอาสา พลิกฟื้นป่าชุมชนบ้านพุยาง”
• กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ.สุรินทร์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครบเครื่องเรื่อง ดิน น�้า 

ป่า และขยะ”
• กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง จ.นครพนม “สนามฝึกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�า”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 
ประจ�าปี พ.ศ. 2555 จ�านวน 61 รางวัล
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• ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดส�าราญวิทยาคม จ.ตรัง “เรียนรู้เพื่อบ้านเกิด”
• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา “นักอนุรักษ์จากปลายด้ามขวาน”

ประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” : 6 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยปูเลย จ.แม่ฮ่องสอน
• เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ�้า ภูกระแต และบึงละหานนา จ.ขอนแก่น
• กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและป้องกันไฟป่าภูพานน้อย-ถ�้าสิงห์ จ.อุดรธานี
• เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต�าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี
• ชุมชนบ้านล�าใน จ.พัทลุง
• ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล

ประเภทสื่อมวลชน : 3 รางวัล
รางวัลดีเลิศ
• infograpgic รู้สู้! Flood
รางวัลดีเด่น
• หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Green Report
• สารคดีชุด “ทะเลรุกแผ่นดิน” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

ประเภทงานเขียน : 6 รางวัล
• เรื่องสั้น “แมวผู้มองเห็นก�าแพงเป็นสะพาน” โดย นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กรุงเทพฯ
• กวีนิพนธ์ “ริมฝั่งแม่น�้ายม” โดย “ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร” นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว จ.เชียงใหม่
• *สารคดี “ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็กๆ (Green Life Green Community)”   

โดย น.ส.ภัทรพร อภิชิต กรุงเทพฯ
• สารคดี “สันติในความขัดแย้ง” โดย น.ส.อัญชลี มณีโรจน์ จ.เชียงใหม่
• นิทานเยาวชน “ต้นไม้วิเศษ” โดย น.ส.ในดวงตา ปทุมสูติ (เรื่อง)  

และนายภูมิไฑ ปทุมสูติ (ภาพ) จ.สุพรรณบุรี
• นิทานเยาวชน “ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก” โดย น.ส.ไพเราะ มากเจริญ (เรื่อง)  

และ น.ส.วิพรรณ สุขสบาย (ภาพ) กรุงเทพฯ
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ประเภทความเรียงเยาวชน : 24 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี 
รางวัลดีเด่น 10 รางวัล
• เรื่องเล่าจากบ้านพ่อของฉันที่นครศรีธรรมราช โดย ด.ญ.วิชญาพร กัณฐรัตน์ จ.นครสวรรค์
• ดิน น�้า ป่า ธรรมชาติผู้ให้ โดย ด.ญ.บุษกร สิงห์โต จ.เพชรบูรณ์
• โลกในจินตนาการของฉัน โดย ด.ญ.กัญทิมา ขวัญส�าราญ จ.ชัยภูมิ
• ฉันรักล�าดวน โดย ด.ญ.นุชนาฎ ล้อมวงศ์ จ.ศรีสะเกษ
• ตู้กับข้าวสีเขียว โดย ด.ญ.ฐาปณี สีตะริสุ จ.ศรีสะเกษ
• บทเรียนจากครูผีบ้า โดย ด.ญ.ศรินันท์ พาที จ.ศรีสะเกษ
• พะยูงจ๋า อย่าร้องไห้ โดย ด.ญ.จิราภรณ์ งามแสง จ.ศรีสะเกษ
• ธนาคารต้นไม้ของพ่อ อนาคตของหนู โดย ด.ญ.ภมรทอง เวียงอินทร์ จ.ระนอง
• น�้าหายไปไหน โดย ด.ญ.ฑิตฐิตา เวียงอินทร์ จ.ระนอง
• พลังรักหัวใจสีเขียว โดย ด.ญ.นุรไอนี นิยาแม จ.ยะลา
อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น 6 รางวัล
• แสงแห่งสรรพสิ่ง โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา จ.ล�าปาง
• “จากบ้านนา สู่ป่ามหานคร” นิราศร้างแรมเมือง แผ่นดินเยื้องมาตุภูมิ  

โดย นายณัทกร มณีวรรณ จ.ล�าพูน
• การหายไปของดอกหญ้าไม้กวาด โดย น.ส.ลักษิกา สมจิตร จ.ตาก
• มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ความศรัทธาแห่งชีวิต Nature Faith and Life  

โดย น.ส.พจนา สายทอง จ.สมุทรสงคราม
• ทางกลับบ้าน โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ตามรอยวิถีธรรมชาติจากชายแดน โดย น.ส.มัจรีนา หมาดหมีน จ.ปัตตานี
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* คืนโล่รางวัลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

รางวัลชมเชย 8 รางวัล
• ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.ทัศยานีฆ์ อุทเวียง จ.ล�าพูน
• ภาพเก่า โดย น.ส. ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน
• กิ้งก่าเปลี่ยนสี โดย น.ส.รักษ์สุดา ภูใบบัว จ.นครปฐม
• เขาสอยดาว จุดเริ่มต้นแห่งรัก...ที่จะรักษ์ โดย น.ส.ชมภูนุช มุททารัตน์ จ.ราชบุรี
• สานฝัน...โลกสีเขียว โดย น.ส.นุศรา ฉายาชวลิต จ.ระยอง
• การเปลี่ยนแปลง โดย นายฉกาจ จบนุช จ.บุรีรัมย์
• บันทึกแห่งความทรงจ�า โดย น.ส.รสสุคนธ์ สารทอง จ.ศรีสะเกษ
• ก่อนลานสกาจะเปลี่ยนไป ก่อนวิถีปักษ์ใต้จะเปลี่ยนแปลง โดย น.ส.สุธิญา พูนเอียด จ.นครศรีธรรมราช
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รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 
ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 56 รางวัล

ประเภทชุมชน : 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ จ.ล�าปาง “ห้องเรียน” เรื่องการจัดการป่าในเขตอนุรักษ์
• ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จ.แพร่ “สร้างต�านาน ‘ปิดป่า’ โดยประชาชน
• กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี “ใช้ความรู้ ‘ยกระดับ’ งานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง”
• ชมุชนบ้านเขามสุ ิจ.กาญจนบรีุ “ใช้บทเรียนจากอดตี สร้างความมัน่คงในปัจจบุนั เสรมิความมัง่คัง่ให้อนาคต”
• ชุมชนบ้านยางงอย จ.นครพนม “จัดการทรัพยากรตามภูมินิเวศลุ่มน�้าสงคราม”
• ชุมชนต�าบลผักไหม จ.ศรีสะเกษ “กระบวนการฟื้นป่า เพื่อเติมท้องให้อิ่ม”
• ชุมชนบ้านถ�้าตลอด จ.นครศรีธรรมราช “บทพิสูจน์หัวใจ คนรักป่าอ่าวอ้ายยอ”
• ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ “สร้างคน สร้างป่า ด้วยรูปแบบ การจัดการร่วม’

ประเภทบุคคล : 8 รางวัล
• นายมี งามนิธิวุฒินันท์ จ.น่าน “ลุงมี คนดีของต้นน�้าน่าน”
• นายสุรชัย แซ่จิว จ.สมุทรปราการ “หมอดิน หมอปลา หมอนา หมอน�้า”
• นายวิสูตร นวมศิริ จ.สมุทรสงคราม “สร้างก�าแพงไม้ไผ่ เพื่อให้ก�าเนิดป่าชายเลน”
• นางทัศนารถ องคสิงห์ จ.นครราชสีมา “นักเขียน ผู้มีลมหายใจเป็นป่า”
• พระครูกิติยานุรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด “ภิกษุ ‘นักจัดการ’ ด้วยบารมีธรรม”
• นายวิเชียร สัตตธารา จ.สุรินทร์ “สร้างป่าครอบครัว เพื่อเติมชีวิตให้ส่วนรวม”
• นายเชี่ยวและนางนิวรรณ์ เผือกชู จ.สุราษฎร์ธานี โลกใบเล็กที่ยิ่งใหญ่ของ “ลุงเชี่ยวและป้านิวรรณ์”
• นายขจร แจ้งจุล จ.พัทลุง “ผู้มองพินัยกรรมที่ดิน ต้นไม้ และการปรองดอง ให้แผ่นดิน”

ประเภทกลุ่มเยาวชน :  10 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนดอยค�ารักษ์โลก จ.ล�าพูน “คืนป่าสะดือ เพื่อฟื้นป่าและคุณค่าปกากะญอ”
• เยาวชนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ จ.นครสวรรค์  

“สนามเพลาะ” ความคิด ชีวิต และการเมือง
• กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี  

“บทเรียนวิชาชีวิต ด้วยแนวคิดบริษัทขนาดย่อม”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าโรงเรียน โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม  

“อนุรักษ์ป่าโรงเรียน เพื่อรักษาแหล่งอาหารของชุมชน”
• กลุ่มสะไนใจเยอ จ.ศรีสะเกษ “สะไน” ที่อยู่ในใจคนเยอ
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• กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาว จ.หนองคาย “นกกระบาน้อย ‘ซ่อย’ บอกข่าวไฟป่า”
• กลุม่เยาวชนคดิด ีโรงเรยีนพระซองสามัคควีทิยา จ.นครพนม “ท�าดบีชูาบรรพชน สร้างคนเพือ่สงัคมพระซอง”
• กลุ่มลูกขุนน�้า จ.นครศรีธรรมราช “สืบสานส�านึกรักบ้านเกิด”
• ต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเกาะยาววิทยา จ.พังงา  

“สร้างโลกสีเขียวใบเล็กบนเกาะยาวน้อย”
• เครอืข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด จ.ยะลา นราธวิาส และปัตตาน ี“นกัระวงัไพรแห่งเทอืกเขาบโูด-สไุหงปาด”ี

ประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” : 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านกลาง จ.ล�าปาง
• ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพฯ
• ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ�้าบ้านคลองแสง จ.ตราด
• องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง จ.ชัยภูมิ
• ชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์
• ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอ�าเภอนาโยง จ.ตรัง
• เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก จ.สงขลา

ประเภทงานเขียน : 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• บทความ “บ้านนี้ D.I.Y. โดย นางรุ่งทิพย์และนายเดชรัต สุขก�าเนิด จ.นนทบุรี
• สารคดี “ข้าวปลูกมนุษย์” โดย “สุชาดา ลิมป์” น.ส.สุชาดา ลิมปนาทไพศาล จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
• สารคดี “ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย” โดย “พิบูลศักดิ์ ละครพล” นายพิบูลศักดิ์ ลครพร จ.พะเยา
• สารคดี “บุกรังโจน” โดย น.ส.สุดใจ ข่าขันมณี จ.สมุทรปราการ
• นวนิยาย “ปฏิบัติการเล็กๆ อันยิ่งใหญ่ของ ก.ไผ่และใบตอง เพื่อสิ่งแวดล้อม”  

โดย “ธวัช บางสุด” นายธวัชชัย ใจแสน จ.แม่ฮองสอน
• กวีนิพนธ์ ค�าข้าวของพ่อ โดย “สุขุมพจน์ ค�าสุขุม” นายสุขุม ค�าภูอ่อน จ.มหาสารคาม
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ประเภทความเรียงเยาวชน : 17 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี จ�านวน 7 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• ฆ่าหญ้าหนูท�าไม 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 แก้วค�า จ.ชัยภูมิ
• ฉันรักธรรมชาติ โดย ด.ช.เมธาสิทธิ์ โชติช่วง จ.ชุมพร
อายุ 16 - 25 ปี จ�านวน 10 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• แผ่นดินมิใช่ของเรา โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ กรุงเทพฯ
• 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 น�้า ป่า และชีวิต โดย นายวุฒิเดช มนต์ชัยวิศาล กรุงเทพฯ
• สัญญาณเตือนจากผู้สร้าง โดย นายวรวิทย์ วรนันทวงศ์  กรุงเทพฯ
• วิถีชีวิตลูกชาวนา ตามประสาเด็กบ้านนอก โดย นายวัชเรศวร์ ภูขมัง จ.กาฬสินธุ์
• มหัศจรรย์โลกให้ชีวิต โดย น.ส.วรวรรณ เครือกล่อม จ.สงขลา
• สวนผสม...สวนทาง โดย นายกิตติธัช โพธิวิจิตร จ.สงขลา
• ความสุขต่างฤดู ณ แดนปลายด้ามขวาน โดย นายซูไฮมี สาแม จ.ยะลา
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ประเภทชุมชน : 11 รางวัล
• เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าต�าบลห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน  

“ไร่หมุนเวียนคงที่” วิถีอนุรักษ์ ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง
• ชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา จ.น่าน “โมเดลสีเขียว” เมืองน่าน
• ชุมชนบ้านร่องบอน จ.เชียงราย “ฟื้นฟูป่าด้วยแรงศรัทธา”
• ชุมชนเรวดีโซน 2 จ.นนทบุรี “ร้อยใจเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าหาด จ.ตราด “ป่าไม้ในปลายปืน”
• ชุมชนบ้านล�าน�้าเขียว จ.ลพบุรี “การปรับตัวในข้อจ�ากัด สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”
• ชุมชนป่าภูแจ้งโม้ จ.หนองบัวล�าภู การอนุรักษ์ของ “โจรกลับใจ”
• ชุมชนบ้านคอกคี จ.ขอนแก่น “เริ่มด้วยตน ฝึกฝนด้วยใจมั่น”
• กลุ่มอนรุกัษ์ป่าชมุชนเขาสาบสบิส่างและเขาเขยีว จ.นครราชสมีา “กระบวนการภาคประชาชนท่ีเข้มแขง็”
• ชุมชนบ้านท่าจูด จ.พังงา ทรัพย์ในดิน สินในน�้า “สามระบบนิเวศ”
• กลุม่อนรุกัษ์แม่น�า้สายบรีุบ้านจะรังตาดง จ.ยะลา “ชุมชนจดัการตนเอง ดนิแดนครเูปาะสแูห่งเมอืงรามนัห์”

ประเภทบุคคล : 4 รางวัล
• จ่าเอกอภิวิชญ์ นวลแก้ว จ.ชลบุรี “นักรบผู้กล้า พิทักษ์ป่าชายเลนแหลมฉบัง”
• นางทัศณี รัตนรามา จ.นครพนม “สร้างป่าเพื่อสร้างคน บนวิถีหมอพื้นบ้าน”
• นายอารีย์ ติงหวัง จ.สตูล “คนปลูกต้นไม้ตามโองการพระเจ้า”
• นางเบญจมาศ นาคหลง จ.สงขลา “ครูต้นแบบ” ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา

ประเภทกลุ่มเยาวชน :  7 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี  

“ยกระดับการท�างานเชิงประเด็น ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม ในนาม “ยุวธรรมทูต”
• กลุ่มแกนน�าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น “ค่ายสร้างคน คนสร้างน้อง”  

กระบวนการสร้างแกนน�าเยาวชน
• กลุ่ม “ด.เด็กเฮ็ดดี” บ้านเขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา “ความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งล�าตะคอง”
• กลุ่มเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักเทราะตะกอล จ.ศรีสะเกษ “ผู้สืบสานวิถีชาวกูย”
• กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.) จ.นครพนม “ผู้เป็นความหวังของต�าบลหนองซน”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 53 รางวัล
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• กลุ่มเยาวชนคนสร้างสรรค์ วัน โต ตรี้ จ.ระนอง ปั่นสองล้อให้เริงร่า ตามหา “พลับพลึงธาร” ที่กะเปอร์
• โรงเรียนบ้านศาลาอูมา จ.นราธิวาส “เกษตรกรน้อย...นอกห้องเรียน”

ประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” : 10 รางวัล
• ชุมชนบ้านปี้ จ.พะเยา
• ชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง
• เครือข่ายป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท
• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง จ.ระยอง
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด จ.ลพบุรี
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน-ดงภูแดง จ.ศรีสะเกษ
• ชุมชนต�าบลเขิน (ป่าดงบก) จ.ศรีสะเกษ
• ชุมชนบ้านเขวาโคก-บ้านเขวาพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด
• ป่าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร
• ชุมชนบ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทสื่อมวลชน : 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น
• นิตยสาร “ทางอีศาน” โดย บริษัท ทางอีศาน จ�ากัด
• นิตยสารและรายการโทรทัศน์ HUMAN RIDE โดย บริษัท เดย์ โพเอ็ทส์ จ�ากัด
• สารคดีโทรทัศน์ชุด “พินัยกรรมธรรมชาติ” โดย บริษัท กรีนเอเชีย โปรดักชั่น จ�ากัด

ประเภทงานเขียน : 2 รางวัล
ไม่มีรางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย
• สารคดี “โลกลับตา ปลูกป่าแพมแพลม” โดย ดร.มนตรา เสี่ยวเส็ง น.ส.ศุภสิริ มุตตามาระ  

และนายเดชา จริตควร กรุงเทพฯ
• วรรณกรรมเยาวชน “เด็กชายจากดาวอังคาร” โดย นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ จ.สกลนคร
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ประเภทความเรียงเยาวชน : 16 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี จ�านวน 7 รางวัล
รางวัลดีเด่น 5 รางวัล
• ตามรอย...คุณตา อนุรักษ์ป่าบ้านเรา โดย ด.ญ.ช่อผกา บุญประกอบ จ.ศรีสะเกษ
• กิจกรรมประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนในชุมชน โดย ด.ญ.นิคิต้า กรรณเกตุ กรุงเทพฯ
• ความรักความทรงจ�า โดย ด.ญ.นพมาศ พรหมเพชรนิล จ.ชุมพร
• รักษ์ไทย รักษ์ทรัพยากร...สิ่งแวดล้อมไว้ อยู่คู่วิถีไทย โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.เลย
• ความสุข...จากโนนใหญ่ โดย ด.ญ.มธุรดา ผลมาตร จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• ฉันรักโลกใบนี้ โดย ด.ช.ชานิน หอมชาลี จ.ชัยภูมิ
• คนรุ่นใหม่ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม โดย ด.ญ.จิรพรรณ ต๊ะกัน จ.เชียงใหม่
อายุ 16 - 25 ปี จ�านวน 9 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• แม่น�้างาวเจ้าชีวิต โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา จ.ล�าปาง
• โลกสวยด้วยผังเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองบางกระเจ้า โดย นายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร 

จ.สมุทรปราการ
• พริกของยาย โดย นายชนาธิป ไชยเหล็ก จ.พะเยา
รางวัลชมเชย 6 รางวัล
• โลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม โดย น.ส.สุนิสา อารยะวิไลพงศ์ กรุงเทพฯ
• ผึ้งอ้วนในสวนจ�าเริญใจ โดย น.ส.จ�าเริญลักษณ์ ทองล้วน จ.เพชรบุรี
• มหัศจรรย์ผูกพันสรรพสิ่ง โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน จ.เพชรบุรี
• ป่าไผ่ของพ่อ โดย นายสุริยา เตชะลือ จ.ล�าปาง
• บ้านนอก โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน
• ลานบุญกลางบ้าน โดย นายธนาตุล เสมอ่วม จ.เพชรบุรี
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