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คำ�นำ�
หนังสือเล่มนี้ เสนอเรื่องราวและประสบการณ์ของความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งหน่วยงาน
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินโครงการเพื่อปกปักรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�มาหากิน และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น โดยได้ทำ�การคัดเลือกโครงการที่มีข้อมูลพร้อม มีความชัดเจน มี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วน และมีประวัติของชุมชนที่น่าสนใจ มาทำ�กรณีศึกษาตามงบประมาณที่มีอยู่ โครงการเหล่านี้เป็นโครงการ
ที่บริหารจัดการโดยองค์กรชุมชน หรือ องค์กรภาคประชาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดย
ชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Global Environment Facility และโดยทั่วไปจะมีการเรียกสั้นๆ ว่า
โครงการ GEF SGP หรือ สั้นๆว่า โครงการ GEF แล้วแต่กรณี
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) เป็น องค์กรอิสระด้านการเงิน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เพื่อให้การ
สนับสนุนแก่ประเทศที่กำ�ลังพัฒนา และประเทศที่กำ�ลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถดำ�เนินโครงการที่เน้นการปกปักรักษา
สิ่งแวดล้อมโลกใน 5 ประเด็นคือ
- การอนุรักษ์ และ วางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจาก ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำ�ให้โลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
- การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อ ลดสภาวะการเกิด ดินเสื่อมโทรม
- การจัดการทรัพยากรลุ่มน�้ำ คุณภาพน�้ำ และ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของแหล่งน�้ำสากล
- การ ลด ละ เลิก การใช้ สารเคมี ที่เป็นพิษออกฤทธิ์ยาวนาน
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีสมาชิกที่เป็นรัฐบาลจาก 182 ประเทศ และ ทำ�งานเป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ
อาทิ UNDP, UNEP, FAO, UNIDO, ธนาคารโลก, ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย ฯลฯ และ ทำ�งานร่วมกับองค์กรประชาสังคม รวมทั้ง
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ภาคธุรกิจ เอกชน สำ�หรับโครงการขนาดเล็กของชุมชน (GEF SGP) นั้นเป็นโครงการร่วม (Corporate Programme) ของกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก โดยมี UNDP เป็นองค์กรตัวแทนในการดำ�เนินกิจกรรม
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี 2537 ได้มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
ดำ�เนินการอยู่ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบัน จำ�นวนโครงการขนาดเล็กที่ได้รับทุนไปแล้วมีมากกว่า 300 โครงการ
อนึ่ง GEF SGP ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(IUCN) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการดำ�เนินโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangrove For the Future) ซึ่ง
ดำ�เนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่งในหลายจังหวัดทางภาคใต้ที่เคยประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2546 และต่อมาก็ได้
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับการประปานครหลวง เพื่อดำ�เนินกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้ำ�แม่กลอง และเจ้าพระยา ซึ่งการดำ�เนิน
กิจกรรมนั้นใช้หลักการและกระบวนการ เช่นเดียวกันกับ GEF SGP นั่นคือ สร้างศักยภาพและความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
คณะผู้จัดทำ� หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ คงจะให้ประโยชน์และเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้ตามบริบท และความ
เหมาะสมสำ�หรับชุมชนอื่น ๆ ที่มีดำ�ริ หรือแนวคิดที่ดำ�เนินกิจกรรมใน 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น และเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรที่สนใจที่จะสร้างพันธมิตร และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กว้างไกลและยั่งยืน เพื่อลูกหลานในอนาคต
									
พูนสิน ศรีสังคม
							
ผู้ประสานงาน GEF SGP ในประเทศไทย
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ขอบข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โครงการพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน (จ.กำ�แพงเพชร)
โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ� พลังงานสะอาด จากการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ� บ้านห้วยบะบ้า
(จ.เชียงใหม่)
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ�เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (จ.เชียงราย)
โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในเขต
พื้นที่ต้นน้ำ�แควน้อย (จ.เลย)
โครงการรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม (จ.จันทบุรี)
โครงการพลังงานทางเลือกเพื่อโลกสีเขียว (จ.เพชรบุรี)
7

โค

รงการพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่ง
ตนเองของชุมชน จ.กำ�แพงเพชร

กลุม่ พลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม ตำ�บลคลองน้�ำ ไหล
อำ�เภอคลองลาน จังหวัดกำ�แพงเพชร
นายจิรวัฒน์ พรมจีน
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“ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น กินผลถึงระดับโลก”
บ้านบึงหล่ม ต.คลองน�้ำไหล อ.คลองลาน จ.ก�ำแพงเพชร มีคนกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม พวกเขาเติบโตมาจาก

การเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชนกับส�ำนักงานพลังงานจังหวัดก�ำแพงเพชร เมื่อปีพ.ศ.2552 โดยได้เรียนรู้แนวคิดการวางแผนพลังงานชุมชนที่ยืนอยู่บนพื้น
ฐานข้อมูล วัตถุดิบด้านพลังงานทดแทนตามศักยภาพชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของชาวต�ำบลคลองน�้ำ
ไหล
นอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้ว ชุมชนบ้านบึงหล่มและชุมชนอื่นรวม 28
ด้วยความสนใจด้านพลังงานทดแทนเป็นพิเศษจึงรวมตัวกันมานั่งพูดคุย หมู่บ้านของต�ำบลคลองน�้ำไหลยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีผลผลิตทางการ
เริ่มแรกนั้นมุ่งเน้นไปที่ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ที่มาจากการเลี้ยงหมูอย่างแพร่ เกษตรหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง เป็นต้น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
หลายในชุมชนจำ�นวนกว่า 1,000 ตัว และกำ�ลังเริ่มเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกษตรเหล่านี้ บางส่วนถูกเผาทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งการเผาดังกล่าวท�ำให้
มาพร้อมกับความขัดแย้งของคนในชุมชน
เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม กล่าวคือ เกิดมลพิษหมอกควัน
จากข้อมูลในเชิงวิชาการ “ก๊าซมีเทน (Methane)” ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิด
ที่กระทบต่อสุขภาพ ท�ำลายอินทรีย์วัตถุในดิน และท�ำให้โครงสร้างของดินแน่น
จากการเลี้ยงสัตว์ เมื่อมูลสัตว์หมักหมมกันจึงท�ำให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นและปลด
ทึบ จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถูกท�ำลาย และสูญเสียธาตุอาหารและ
ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ คุณสมบัติของก๊าซมีเทนนั้นสามารถดูดกลืนรังสีความร้อน น�้ำในดิน
ได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภาวะ
แนวคิดของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ถูกยกระดับ
โลกร้อนที่นับเป็นปัญหาระดับโลกอีกด้วย ประกอบกับสถานการณ์ราคาพลังงาน ขึ้นเป็นการท�ำงานโดยมีคณะท�ำงาน พร้อมกับเสาะแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน
โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มที่นับวันจะมีราคาแพงมากขึ้น และอาจจะหมดไปในอีกไม่กี่ ตามแนวคิดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นับเป็นแนวคิดเล็กๆ
สิบปีข้างหน้า กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่มมองว่า ในอนาคตอันใกล้ราคา
แต่ยิ่งใหญ่ที่กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่มไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่า แนวคิดดังกล่าว
ของก๊าซหุงต้มที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่เน้นการพึ่งพาพลังงานเพื่อใช้ใน สอดคล้องกับประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ” ซึ่งเป็นสถานการณ์
การหุงต้มอาหารและต้องซื้อหาจากภายนอกด้วยราคาแพงอย่างแน่นอน
ระดับโลก
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จากแนวคิดห่วงใยปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่ม
พลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม จึงได้พัฒนาจัดท�ำเป็นโครงการขึ้น โดยมีส�ำนักงาน
พลังงานจังหวัดก�ำแพงเพชรเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา น�ำพาคณะท�ำงานกลุ่ม
พลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม เข้าไปรู้จักกับ “ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น กินผลถึง
ระดับโลก - Local Action, Global Benefits” ซึ่งเป็นวลีในการท�ำงานของ
โครงการภายใต้ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก หรือที่เรียกว่า GEF SGP (Global Environment Facility – GEF, Small
Grants Programme - SGP) ภายใต้การก�ำกับดูแลของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ที่ให้ความช่วยเหลือการด�ำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม กลุ่มอาชีพ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยเน้นการบริหารจัดการโดย
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และนโยบายเร่งด่วนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศ โดย
GEF SGP ให้การสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนที่สามารถส่งผลต่อสิ่ง
แวดล้อมโลก ซึ่งเรื่องราวของกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน�้ำไหล
อ.คลองลาน จ.ก�ำแพงเพชร จึงเป็นกรณีหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก GEF SGP
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ความรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสนับสนุน
จาก GEF SGP เสมือนการย่อโลกทั้งใบมาอยู่ที่ต�ำบลคลองน�้ำไหล สิ่งที่คิดฝัน
ก�ำลังจะเป็นจริง ปัญหาก�ำลังจะได้รับการแก้ไข กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม
มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2552
และด้วยความเชื่อมั่นในประสบการณ์การท�ำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่มพัฒนาโครงการกระทั่งขอทุนสนับสนุนได้
ส�ำเร็จ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งตนเองของ
ชุมชน” ซึ่งกิจกรรมของโครงการมีผลถึงระดับโลกในประเด็นของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นั่นคือ ชุมชนมีกิจกรรมที่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซมีเทน
กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่มฯ เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
พลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งตนเอง ภายใต้แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดย
ชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF/SGP) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2556
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 1 ปี ซึ่งคณะท�ำงานกลุ่มพลังงานบ้านบึงหล่มได้วาง
เป้าหมายการลดการใช้พลังงานประเภทต่างๆ คิดเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ปริมาณรวม 129,545 Kg /ปี หรือเท่ากับ ก๊าซมีเทน 5,182 Kg /ปี โดยมี
กิจกรรมดังนี้
1. เทคโนโลยีเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงจ�ำนวน 60 เตาสามารถลด
CO2ได้ จากปริมาณถ่านที่ลดลง เท่ากับ 71,539 Kg /ปี
2. เทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบใช้แกลบ จ�ำนวน 20 เตาสามารถลด
CO2จากการใช้ทดแทน LPG ได้ร้อยละ 50 เท่ากับ 2,772 Kg /ปี
3. เทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบใช้ขี้เลื่อย จ�ำนวน 20 เตาสามารถลด
CO2จากการใช้ทดแทนฟืน 100% เท่ากับ 29,083 Kg /ปี

สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 20,000 กก./ปี รวมผลประหยัดทั้งชุมชนกว่า
1,000,000 บาท ต่อต�ำบล
นอกจากกิจกรรมพลังงานทดแทนดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยว
เนื่อง และสนับสนุนให้โครงการประสบผลส�ำเร็จ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1. ส�ำรวจ/วิเคราะห์ศักยภาพวัตถุดิบด้านพลังงานทดแทน
และประเมินการใช้พลังงานในชุมชนจ�ำนวน 120 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ 2. อบรมการผลิตและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงาน
1. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถผลิตเทคโนโลยีพลังงาน และสร้าง		
วิทยากร/ช่างชุมชน จ�ำนวน 10 คน
2. ผู้เข้าอบรมรู้จักการใช้เทคโนโลยีพลังงานอย่างถูกวิธี จ�ำนวน 120
ครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3. การปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่ป่าใช้สอยตามหัวไร่ปลายนา
จ�ำนวน 15,000 ต้น สามารถทดแทนไม้ธรรมชาติที่น�ำมาเผาถ่าน ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

4. เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน จ�ำนวน 20 เตาสามารถ
ลด CO2จากการใช้ไม้เผาถ่านที่ลดลงร้อยละ 6 เท่ากับ 8,410 Kg /ปี
5. เทคโนโลยีบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ แบบถุงพลาสติก PVC
ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร จ�ำนวน 50 บ่อ สามารถลด CO2 จากการใช้ทดแทน
LPG ได้ร้อยละ 100 เท่ากับ 13,860 Kg /ปี
เมื่อโครงการด�ำเนินแล้วเสร็จ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเฉพาะกรณีการแก้ไข
ปัญหามูลสัตว์ด้วยการติดตั้งระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุง PVC ขนาด 7
ลบ.ม. จะสามารถผลิตแก๊สมีเทนใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม LPG ได้ร้อยละ100% ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดโลกร้อน ส่วนน�้ำที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์ในถุงก็
สามารถน�ำมาเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ใช้แทนปุ๋ยเคมีลดสารตกค้างในการเกษตร ลด
ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร ดังนั้นโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
แก๊ส LPG ได้เดือนละกว่า 300 บาท ลดปัญหากลิ่นเหม็นที่เป็นสาเหตุของปัญหา
สุขภาพและความขัดแย้งในชุมชน ประโยชน์มากมายจากพลังงานทดแทน โดย
ชุมชนคลองน�้ำไหล 28 หมู่บ้าน 63 ครัวเรือนตัวอย่างก๊าซชีวภาพ จะสามารถลด
การใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ได้กว่า 300 ถัง/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 114,000 บาท/ปี
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กิจกรรมที่ 4. สร้างอาชีพด้านพลังงาน โดยเกิดอาชีพด้านพลังงาน ไม่
น้อยกว่า 2 อาชีพ คือ
1. อาชีพการผลิตและจ�ำหน่ายเทคโนโลยี
2. อาชีพที่เกิดจากการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพ
คณะท�ำงานกลุ่มพลังงานบ้านบึงหล่ม ต.คลองน�้ำไหล ได้สรุปบทเรียน
ภายหลังที่การด�ำเนินงาน ดังนี้ “...การท�ำงานพัฒนาโครงการจัดการของเสียจาก
การเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ การจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเตาชีวมวล เตาเผาถ่าน การลดการใช้น�้ำมันจาก
เครื่องยนต์สูบน�้ำโดยใช้ระบบแก๊สชีวมวล เป็นการท�ำงานที่เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และเชิญชวนให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วน
ในงานทุกชิ้น จึงเกิดช่างชุมชนที่สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตเพื่อขยายผลต่อ
การดูแลรักษาระบบที่ให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ อีกทั้งการท�ำงานกับคนที่มีใจ มี
ความเสียสละ เหล่านี้จะช่วยให้โครงการเกิดความยั่งยืน...”
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่ชาวต�ำบลคลองน�้ำไหล อ.คลองลาน
จ.ก�ำแพงเพชร ร่วมมือร่วมใจกันท�ำ ถึงจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ก็ได้เป็นส่วน
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หนึ่งของ “ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น กินผลถึงระดับโลก” อย่างแท้จริง
ความต่อเนื่องของกิจกรรม และ แผนงานในอนาคต
1. สร้างแกนน�ำด้านความคิด ที่มีความสามารถในการกระตุ้นชาวบ้าน
จนเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการรวมพลังกลุ่ม เพื่อจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
2. มีการเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาท�ำหน้าที่ผลิตและ
บริหารจัดการความรู้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. สร้างวิทยากรท้องถิ่นมีความรู้ที่จะถ่ายทอด และจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบประกอบไปด้วย เครื่องมือ สื่อ เทคนิค วิธีการ เพื่อให้บุคคลและชุมชน
อื่นๆ สนใจอยากเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้แล้วสามารถน�ำไปปฏิบัติจริงได้
4. กระตุ้นให้เกิดรูปแบบการประกอบอาชีพผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนระดับชุมชนเพื่อการจ�ำหน่าย และการน�ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้
เพื่อการประกอบอาชีพ
5. ผลักดันเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน ของแผนงบ
ประมาณประจ�ำปี ในองค์การบริหารส่วนต�ำบล

พื้นที่เป้าหมายโครงการ
ลักษณะภูมิประเทศ
			
			
			
			
การประกอบอาชีพของชุมชน
จ�ำนวนครอบครัว
รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคน

: ต�ำบลคลองน�้ำไหล อ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
: เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นจ�ำนวนมาก พื้นที่ภูเขา เป็นป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร มีน�้ำตกไหลตลอดทั้งปี คือ น�้ำตกคลองน�้ำไหล
มีบึงขนาดใหญ่ คือบึงหล่ม มีน�้ำตลอดปี มีฝนตกในฤดูฝนและมีฝนทิ้งช่วงใน 		
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 393 ตารางกิโลเมตร
หรือ 245,625 ไร่
: ท�ำนาข้าว 30 % ท�ำไร่อ้อย/มันส�ำปะหลัง 60 % รับจ้างและอื่นๆ 10 %
: 19,287 ครอบครัว จ�ำนวนประชากร: ชาย 9,664 คน หญิง 9,623 คน
: 80,000 บาท จ�ำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ: 120 ครอบครัว
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รงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ� พลังงาน
สะอาด จากการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�		
บ้านห้วยบะบ้า จ.เชียงใหม่

“ไฟฟ้าพลังงานน้ำ� พลังงานสะอาด ความสำ�เร็จจากการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�บ้านห้วยบะบ้า”
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ไฟฟ้าพลังงานน้ำ� พลังงานสะอาด
ความสำ�เร็จจากการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�บ้านห้วยบะบ้า
เดชา นทีไท

สภาพทั่วไปของบ้านห้วยบะบ้า

บ้านห้วยบะบ้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา
จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอร์) มีจ�ำนวน 55 ครัว
เรือน ชาย 144 คน หญิง 137 คน รวม 281 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 800-1,600 เมตร ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ 2
ระบบนิเวศคือ นิเวศป่าดิบแล้ง และ ป่าดิบเขา ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของ
พันธุ์พืชและสัตว์ป่า โดยเฉพาะ ชะนี หมูป่า เก้ง เป็นสัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่
ป่าของชุมชน และมักจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตป่ารอบ ๆ ชุมชน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำการเกษตร ปลูกข้าวไว้บริโภคใน
ระบบไร่หมุนเวียน และปลูกพืชผักหลากหลายชนิดไว้บริโภค ซึ่งจะมีรอบ
หมุนเวียนประมาณ 6-8 ปีตามขนาดของพื้นที่แต่ละครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญของชุมชน คือการปลูกฟักทองญี่ปุ่น ถั่วลิสง และหลายครอบครัวเลี้ยงสัตว์
เช่น หมู วัว และเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ แหล่งรายได้ที่ส�ำคัญ
ของคนบ้านห้วยบะบ้า คือการเก็บหาของป่า พืชอาหาร สมุนไพร เพื่อการยังชีพ
และ ขาย รายได้ส่วนใหญ่ใช้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านห้วยบะบ้า
ไม่มีโรงเรียน มีเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฉะนั้นเด็ก ที่เข้าเกณฑ์เรียนหนังสือ
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ต้องไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยยา โดยที่มีหอพักส�ำหรับเด็กนักเรียนกินนอน โดย
อยู่ห่างจากชุมชน เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
บ้านห้วยบะบ้ามีระบบไฟฟ้าจากเครื่องก�ำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากน�้ำ
และใช้น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ด้วยระบบน�้ำประปาภูเขา

รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของคนบ้านห้วยบะบ้า

1. ให้เกียรติ ศรัทธาเชื่อฟังคำ�สั่งสอนคำ�สอนของบรรพบุรุษ นำ�มาใช้
เป็นระเบียบข้อกำ�หนดเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
“กินอยู่กับป่า รักษาป่า กินอยู่กับน�้ำรักษาน�้ำ”
ค�ำกล่าวนี้เป็นเสียงสะท้อนจากค�ำสอนของบรรพบุรุษปกาเกอะญอ
เป็นความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา ผ่านเรื่องเล่าและค�ำสอนต่างๆ
ของบรรพบุรุษที่คนในชุมชนสืบทอด ยึดถือปฏิบัติและน�ำมาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยยังคงแนวคิดหลักของการพึ่งพาอาศัยระหว่าง
คนกับป่า และยึดถือจารีตประเพณี การให้เกียรติ ศรัทธา เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของ
พ่อ แม่ และผู้อาวุโสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดมาเป็นเวลา 15 ปี

ทรัพยากร

2. ความเชื่อเรื่องสัตว์เจ้าแห่งน�้ำ 3 ชนิด ตัวชี้วัดการด�ำรงอยู่ของ

จากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สัตว์ทั้ง 3 ชนิด คือ ปูก้ามเหลือง ปลาก้าง
และ กบจุก เป็นเจ้าแห่งน�้ำ เป็นเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาแหล่งน�้ำ หากมีสัตว์ดัง
กล่าวอาศัยอยู่ในแหล่งน�้ำใด แหล่งน�้ำนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ มีน�้ำและสัตว์น�้ำ
ให้ชุมชนได้พึ่งพาอาศัยอย่างสมบูรณ์ หากสัตว์เหล่านี้ถูกท�ำลาย แหล่งน�้ำจะแห้ง
ขอดความอุดมสมบูรณ์จะสูญหายไป ผู้คนจะได้รับความเดือดร้อน เพื่อรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ของชุมชน ภูมิปัญญาในการจัด
การน�้ำและแหล่งน�้ำของชุมชนจากเรื่องเล่าดังกล่าว โดยการอนุรักษ์สัตว์ทั้ง 3
ชนิด และละเว้นกิจกรรมใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ทั้ง 3 จึง
เป็นแนวทางที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติมานับแต่อดีต และยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่
สมาชิกในชุมชนยังคงไว้ในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
การอนุรกั ษ์สตั ว์ดงั กล่าวยังเชือ่ มโยงถึงการรักษาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็นป่าต้นนำ�้
การป้องกันสารพิษจากปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทั้ง
3 ชนิด จึงนับเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ การป้องกันการใช้สารเคมีในพื้นที่ต้นน�้ำ
อีกด้วย กล่าวโดยสรุปคือ การรักษาสัตว์ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพที่อยู่ สัตว์ที่ถือเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของ แหล่งน�้ำ เป็นการรักษาระบบ
นิเวศของพื้นที่ เป็นแหล่งทรัพยากรที่ปลอดภัยให้คนในชุมชนได้พึ่งพิง เป็นแหล่ง
น�้ำที่ชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยในการอุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะการ
ผลิตข้าวนาขั้นบันได ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของชุมชน
3. ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสม เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร
ให้เป็นระบบ สืบค้นได้ และเป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดการทรัพยากร
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
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3.1. การทบทวนกฎระเบียบ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ท�ำความเข้าใจในชุมชน และประกาศให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ
		
3.2. การส�ำรวจแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในรูป
แบบต่าง ๆ ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�ำมาหากิน พื้นที่สาธารณะ ที่ชุมชนร่วมดูแล
รักษาโดยน�ำเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายอากาศ
เครื่องจับพิกัด GPS มาประยุกต์ใช้ในการส�ำรวจแนวเขตการใช้ที่ดินต่าง ๆ
		
3.3. จัดท�ำเป็นฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน และการจัดการป่าของ
ชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลที่ส�ำคัญในการวางแผนการตั้งรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภัยพิบัติในชุมชน
4. ความร่วมมือในรูป “เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุบ” : ยกระดับความ
ยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรด้วยพลังความร่วมมือของผู้ได้รับประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ชุมชนในเครือข่ายทั้ง 5 หมู่บ้านร่วมมือกัน
ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ในนาม “เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุบ”
การท�ำงานของเครือข่ายแม่ละอุบ เป็นการท�ำงานของเครือข่ายภาคประชาชนที่
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ฝ่ายปกครองอ�ำเภอกัลยานิวัฒนา และ
องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่
แนวทางหลักของเครือข่ายลุ่มน�้ำคือ การก�ำหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาชุมชน เครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาของ
ตนเอง และประสานการระดมทุน ทรัพยากร และความรู้ทางวิชาการจาก
ภายนอกเพื่อเสริมกระบวนการท�ำงานของเครือข่าย

5. องค์ความรู้เรื่องการจัดการน�้ำ ร่วมกันกับการจัดการป่า โดยการ
สร้างฝาย 3 ระดับ
เนื่องจากองค์กรชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนและเครือข่ายในที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตภาคเหนือ
และระดับประเทศ จึงได้มีการน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์
ใช้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฟื้นฟูล�ำห้วย
ด้วยฝายดักตะกอนตามแนวพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เครือข่าย
ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ ฝายนับ 1,000 ตัวจึงถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย และ
พัฒนาเป็นแนวคิดการฟื้นฟูป่าและล�ำห้วยด้วย ฝาย 3 ชั้น ดังนี้
ฝายระดับที่ 1 ชั้นบนสุดหรือพื้นที่ต้นน�้ำสร้างด้วยฝายภูมิปัญญาปกาเกอะญอ ใช้เศษวัสดุในพื้นที่ชะลอการไหลของน�้ำ และ เศษไม้ตะกอนดิน
ฝายชั้นที่ 2 บริเวณกลางสายน�้ำสร้างด้วยฝายกึ่งถาวรเชื่อมประสาน
ด้วยซีเมนต์ กักเก็บน�้ำ ตะกอน ดินทรายช่วยรักษาความชุ่มชื้น
ฝายชั้นที่ 3 ฝายถาวรขนาดเล็กที่ช่วยกักเก็บน�้ำ ที่ชุมชนสามารถน�ำน�้ำ
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการ
จัดการน�้ำ ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง และได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ
ยืนยันได้จากรางวัลการจัดการน�้ำดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร องค์การมหาชน (สสนก.)
6. การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
จากผลส�ำเร็จในการจัดการน�ำ้ น�ำไปสูก่ ารใช้นำ�้ เพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยน�ำพลังงานน�้ำที่ได้จากการฟื้นฟูป่ามาดัดแปลงเป็นพลังงานในการสีข้าว
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ให้แก่สมาชิกในชุมชน ช่วยให้ชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการสีข้าว ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการสีข้าวที่ใช้ไฟฟ้าและน�้ำมันดีเซล ทั้งยังเป็นการ
ช่วยอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ เนื่องจากชุมชนได้ประโยชน์จากน�้ำ การรักษาน�้ำจะช่วยให้
ชุมชนมีพลังงานใช้ และจะรักษาน�้ำได้จ�ำเป็นต้องรักษาผืนป่าต้นน�้ำให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นโรงสีข้าวพลังงานน�้ำของชุมชนบ้านแม่ละอุบ หนึ่งในสมาชิก
เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุบจึงเกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก แผนสนับสนุนโครงการ
ขนาดเล็กของชุมชน / กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (SGP / GEF) สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำและการเกษตร องค์การมหาชน (สสนก.) และมูลนิธิรักษ์ไทย

กรณีไฟฟ้าพลังงานน�้ำ พลังงานสะอาด ความส�ำเร็จจากการอนุรักษ์ป่า
ต้นน�้ำ บ้านห้วยบะบ้า
จากระบบฝาย 3 ชั้นสู่ แหล่งน�้ำที่สมบูรณ์ ต่อยอดแนวความคิดการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบพลังงานสะอาด ประหยัด
และเกิดความยั่งยืนในชุมชน และพัฒนาเป็นโรงสีข้าวพลังงานน�้ำ ซึ่งขยายตัวใน
เครือข่ายสมาชิกลุ่มน�้ำแม่ละอุบ ในขณะเดียวกันชุมชนบ้านห้วยบะบ้ายังคงขาด
ไฟฟ้า และเป็นเรื่องยากที่จะมีการขยายบริการไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชน เนื่องจากชุมชน
ตั้งอยู่ห่างไกลจากแนวสายส่ง ชุมชนมีขนาดเล็กและเส้นทางผ่านป่าที่สมบูรณ์
ดังนี้ การคิดค้นหาแหล่งพลังงานในชุมชนจึงเป็นประเด็นหลักที่องค์กรชุมชนร่วม
กันวิเคราะห์ และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาขึ้น
“ไฟฟ้าพลังงานน�ำ้ ” เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั การเสนอขึน้ ในการประชุมของ
สมาชิกในชุมชน เนือ่ งจากการฟืน้ ฟูปา่ และแหล่งนำ�้ ของชุมชนเป็นผลให้แหล่งน�ำ้ มี
ความอุดมสมบูรณ์ การด�ำเนินการให้เกิดไฟฟ้าพลังงานนำ�้ ได้กอ่ ให้เกิดการถกเถียง
ถึงความเป็นไปได้อย่างกว้างขวางในชุมชน เนือ่ งจากชุมชนเองไม่มคี วามรูใ้ ดๆ ใน
เรือ่ งดังกล่าว เป็นแต่เพียงได้ยนิ ได้ฟงั จากการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลีย่ นกับ
คนภายนอก และทุนในการก่อสร้างทีต่ อ้ งใช้มากกว่า 1 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบ
กับรายได้ของคนในชุมชนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ประมาณ 5,000 บาท/คน/ปี กับภาระค่า
ใช้จา่ ยทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั โดยเฉพาะการส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ จึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็น
ไปไม่ได้เลยในความคิดของสมาชิกในชุมชนหลาย ๆ คน แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ที่
อยากให้มแี สงสว่างในชุมชนให้บตุ รหลานได้อา่ นหนังสือยามค�ำ่ คืน ให้ลกู เมียได้มี
โอกาสฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ติดตามสถานการณ์ของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอด
เวลา แกนน�ำชุมชนจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานน�ำ้ ขึน้
ในปีพ.ศ.2552 แนวคิดการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน�้ำ 1 หน้ากระดาษ A4
ในภาษาและความเข้าใจของชุมชนจึงเกิดขึ้นและถูกส่งต่อไปยังโครงการขนาดเล็ก
ของชุมชน / กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (SGP / GEF) และมูลนิธิรักษ์ไทย ก่อให้การ
ระดมทรัพยากรและองค์ความรู้เกิดขึ้นทั้งภายในชุมชนและความช่วยเหลือด้าน
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แหล่งทุน เทคนิควิชาการจาก โครงการขนาดเล็กของชุมชน / กองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก (SGP/GEF) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร องค์การมหาชน
(สสนก.) และมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมกับการลงแรงของสมาชิกในชุมชน นับจาก
การท�ำเส้นทางสู่จุดสร้างโรงไฟฟ้าด้วยความคลางแคลงสงสัยของหลายคนถึง
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง
ฮีโข่ (ผู้น�ำทางความเชื่อ) ผู้เฒ่าของชุมชน ลงมือขุดถนนที่ไต่ลงสู่หุบ
เขาและแหล่งน�้ำด้วยตนเองโดยไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นภาพที่
ทุกคนในชุมชนยังคงจ�ำได้ การแบกหามไม้และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นจากสมาชิกใน
ชุมชนร่วมสมทบ การลงแรงท�ำงานที่ไม่มีค่าจ้างหรือจ่ายค่าทดแทนใดๆ ของ
สมาชิกในชุมชนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อให้แสงสว่างแก่ทุกครัวเรือนในชุมชน
จึงเกิดขึ้น ณ บ้านห้วยบะบ้าในพ.ศ. 2554
การได้มาซึ่งโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำขนาดเล็ก นับว่าเป็นความโชคดีของ
ชุมชนและชุมชนก็ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส�ำคัญต่อการคงอยู่ของไฟฟ้าพลังงานน�้ำ ดังนั้น พื้นที่ป่าต้นน�้ำแหล่งก�ำเนิด
น�้ำของโรงไฟฟ้าได้รับการปกป้องรักษาอย่างเข้มงวดจากสมาชิกในชุมชน การเฝ้า
ระวังและบ�ำรุงรักษาระบบส่งน�้ำและเครื่องจักรต่างๆ เป็นความรับผิดชอบร่วมของ
สมาชิกในชุมชนที่ต้องร่วมกันดูแลและลงมือบ�ำรุงรักษา ทุกปีชาวบ้านช่วยกันลอก
ตะกอนหน้าฝาย เพื่อน�ำตะกอนดินทรายที่ทับถมออกให้ฝายสามารถกักเก็บน�้ำไว้
ในปริมาณมาก ท�ำความสะอาดบ่อพักน�้ำ และส่วนส�ำคัญที่สุด คือ เครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งชุมชนได้คัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็น
หลัก ได้แก่นายอุทิศ ปฐวีบรรพต นายทองแก้ว ลีลามีทรัพย์ โดยได้รับการถ่าย
ทอดเทคนิคความรู้ขั้นพื้นฐานในการตรวจเช็ค ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟ ต่างๆ อย่าง
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ละเอียดรอบคอบจากนักวิชาการผู้ควบคุมการก่อสร้าง เนื่องจากต้องค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยสูงสุด เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
นอกจากนี้ชุมชนยังร่วมวางกฎกติกาในการใช้ร่วมกันคือ
1. สมาชิกในชุมชนที่ใช้ไฟ ต้องเสียค่าจ่ายไฟหน่วยละ 20 บาท โดยมี
ก�ำหนดการจ่ายค่าบริการทุกสิ้นเดือน
2. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากวัตต์ เช่น ตู้เชื่อม เตารีด เครื่อง
ซักผ้า กระทะไฟฟ้า เลื่อยวงเดือน เป็นต้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อระบบการ
ปั่นไฟ
3. กรณีการติดตั้งโรงสีข้าว โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
น�้ำ สามารถติดตั้งเป็นเครื่องส่วนรวมของชุมชน ได้เพียง 1 เครื่อง
4. การไสไม้ ในการก่อสร้างอนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เครื่อง ซึ่ง
ต้องมีการประสานงานการใช้และก�ำหนดการใช้จากคณะกรรมการ

5. แต่ละครอบครัวต้องติดหม้อแปลงไฟ และใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
6. ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบจะถูกตักเตือนจากคณะกรรมการไม่เกิน 2
ครั้ง ถ้ามีครั้งที่ 3 คณะกรรมการตัดสิทธิ์การใช้ไฟทันทีเป็นเวลา 1 เดือน แล้ว
พิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ไฟได้ใหม่
7. รายได้จากค่าไฟ และอื่นๆ จะมีการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 3
ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือค่าตอบแทนผู้ดูแล 50% ส่วนที่สองคือกองกลาง 25% ส่วนที่
สาม คือใช้ในกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 25%

“ไฟฟ้าพลังงานน�้ำ” การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน สู่การเปลี่ยนแปลง
ในระดับโลก
ประโยชน์ที่ได้จากไฟฟ้าพลังน�้ำ ที่สมาชิกในชุมชนทั้ง 55 ครัวเรือนได้
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รับ เมื่อเทียบย้อนหลังกับความคาดหวังของสมาชิกในชุมชนต่อการมีไฟฟ้าใช้นั้น
สมาชิกในชุมชนได้สรุปร่วมกันคือ เกิดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนที่สามารถ
ท�ำในสิ่งที่เป็นเรื่องยากให้ส�ำเร็จได้ ซึ่งสะท้อนถึงความสามัคคีและความเสียสละ
ของสมาชิกในชุมชนและน�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ
1. โอกาสที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งการรับข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆ จากวิทยุและโทรทัศน์ ท�ำให้ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ความรู้ใหม่ที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ ตลอด
จนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ นโยบายของรัฐ ราคาพืชผลทางการเกษตร
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของตนเอง และการศึกษาเล่าเรียน
การอ่านหนังสือของบุตรหลาน
2. ความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรมในชุมชนที่จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า ทั้งงานในระดับครัวเรือน เช่น งานพิธีกรรมต่างๆ งานในระดับชุมชน เช่น
งานประเพณี การชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น
3. การติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้น ทั้งโทรศัพท์ วิทยุสื่อสารที่ต้องใช้ไฟฟ้า
ในการชาร์ตแบตเตอรี่ จุดรับสัญญาณวิทยุสื่อสารและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
4. แสงสว่างที่น�ำมาสู่ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการ
ด�ำเนินชีวิต ทั้งแสงสว่างภายในบ้าน และที่สาธารณะประโยชน์ ไฟฟ้าสาธารณะ
5. โอกาสในการประกอบอาชีพที่มากขึ้น เช่น การท�ำโรงสีข้าวให้บริการ
สมาชิกในชุมชน การใช้เวลาว่างกลางคืนทอผ้า และคัดแยกพืชผลทางการเกษตร
6. พื้นที่ป่าต้นน�้ำ และแหล่งน�้ำได้รับการดูแลรักษาอย่างเข้มแข็งจาก
ชุมชนที่ท�ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหา ยาก เช่น ชะนี เก้ง หมูป่า
อาศัยอยู่อย่างชุกชุม และการรักษาป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ คือ การรักษา

แหล่งกักเก็บคาร์บอนต้นเหตุของภาวะโลกร้อน และลดการท�ำลายสมดุลธรรมชาติ การด�ำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติของคนใน
ชุมชน ผู้ซ่งึ มีความใกล้ ชิดกับทรัพยากร และน�ำไปสู่การฟื้นฟู ดูแล รักษา และ
ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติทั้งมวล
ป้องกันการสูญเสียทรัพยากร มีความส�ำคัญต่อการคงอยู่ของ ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์ความรู้และประเด็นที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือ
7. ภาคีเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละองค์กรมีศักยภาพ
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในองค์รวม หรือในระบบนิเวศลุ่มน�้ำ
บนฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ท�ำให้เกิดความเข้าใจถึงทรัพยากร องค์ความรู้ และ จุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน มีการประสานความร่วมมือใน
การท�ำงานเป้าหมายเดียวกันเพื่อจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการท�ำงานร่วมกัน
ต�ำแหน่ง สภาพปัญหา และสถานะที่ชัดเจน ที่ใช้เป็นฐานในการวางแผนการ
บทเรียนรู้ที่ส�ำคัญ คือ โครงการไฟฟ้าพลังงานน�้ำบ้านห้วยบะบ้า :
พัฒนาต่อยอดได้
2. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อศึกษาลึกถึงแนวคิดของรูป การเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่าง คน ป่า น�้ำ
แบบการปฏิบัติจะน�ำไปสู่ความเข้าใจชุมชน และความส�ำคัญของประเด็นนั้น ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
เช่น การอนุรักษ์สัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำ การปรับปรุงทบทวน
หรือก�ำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ จึงควรให้ความส�ำคัญกับแนวคิดที่สืบทอดมา
ของชุมชนและปรับใช้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ระบบการจัดการป่า สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระบบ GIS ที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ และ
การลงมือปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน เป็นฐานข้อมูลที่จ�ำเป็นและส�ำคัญที่ใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ
4. โอกาสในการเรียนรูน้ วัตกรรม และความรูใ้ หม่ๆ ของสมาชิกในชุมชน
เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญทีน่ �ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ ด้านแนวความคิดและแนวทางปฏิบตั ิ
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในมิตินิเวศลุ่มน�้ำ เป็นการท�ำงานที่
เชื่อมประสานกันในประเด็นต่าง ๆ ทั้งดิน น�้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่าและผู้คนทั้งในและ
นอกชุมชนน�ำไปสู่การวางแผนการจัดการที่เหมาะสมและยั่งยืน การติดตามผล
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โค

รงการไฟฟ้าพลังน้ำ�เพื่อ
ทดแทนพลังงานไฟฟ้า 		
ขนาดเล็ก จ.เชียงราย

“ชาติพันธุ์ “อ่าข่า”(AKHA)ที่ถูกกลืน”
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ชาติพันธุ์ “อ่าข่า” (AKHA) ที่ถูกกลืน
นายอาพี สะโง้
กลุ่มชาติพันธ์สามเหลี่ยมทองค�ำ

จากจีนแผ่นดินใหญ่ เข้าสู่แผ่นดินไทย เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่

สังคมมากมาย เช่น ทรัพยากรถูกท�ำลาย การสูญเสียภูมิปัญญา เด็กเยาวชนขาด
ความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตและพิธีกรรมของชนเผ่า วิถีชีวิตกลายเป็นสินค้าที่ถูก
น�ำเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวจนผิดเพี้ยนขาดความรู้ความเข้าใจในความหมาย
อย่างถูกต้อง และส�ำคัญที่สุด ทุกวันนี้ชาวเขายังถูกมองว่า เป็นผู้ท�ำลายป่า

ผ่านมา เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งอาศัยอยู่ในเขตทวีปเอเชีย คือ ประเทศจีน

พม่า ลาว เวียดนาม และไทย จัดอยู่ในตระกูลจีน-ธิเบต สายธิเบต-พม่า จัดอยู่
ในแขนงชนชาติ โลโล และเชียงราย เป็นจังหวัดที่ชาวอ่าข่าอาศัยอยู่มากที่สุด
“อ่าข่า” ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมที่มีความเชื่อกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติ ใช้พิธีกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
กับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อันเป็น
วัฒนธรรมที่ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ทั้งในรูปแบบของความเชื่อ ค�ำสอน
ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ทั้งที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม อันเป็นกุศโลบายที่ใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตของชนเผ่าสืบทอดกันมานานกว่าสองพันปี
ท่ามกลางสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างไม่ขาดระยะ
แม้แต่ชุมชนชาวอ่าข่าที่อยู่บนดอยสูงก็กลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วย
เกิดกระแสของการพัฒนาที่ท�ำให้ชุมชนตั้งรับไม่ทัน น�ำมาซึ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ชาวอ่าข่าอย่างน่าใจหาย ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่างๆ ในสังคมอ่าข่า ทั้งด้านความเชื่อ วิถีปฏิบัติ การใช้ภาษา การ
แต่งกาย เกิดวัฒนธรรมบริโภคเข้าสู่ชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน อันเป็นแหล่งที่
อุดมไปด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งผลิตอาหารและยาที่
ส�ำคัญของโลก แต่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันที่เราก�ำลังเผชิญอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ อันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกท�ำลายอย่างหนักและรวดเร็ว
ด้วยเหตุว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดย
ละเลยการพัฒนาทางด้านสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบโดย
ตรงต่อระบบนิเวศวิทยา ท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน�้ำล�ำธาร
แหล่งทรัพยากรพันธุกรรมอันทรงคุณค่า พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ลดน้อยลง บางชนิดสูญ
พันธุ์ไปแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ขาดความสมดุล
ทางธรรมชาติ เกิดการชะล้างหน้าดิน อากาศแปรปรวน น�้ำท่วมฉับพลัน เกิดการ
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แห้งแล้ง การเพาะปลูกได้ผลผลิตต�่ำ และทั่วทุกผืนแผ่นดินไทยก็ยังเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะป่าต้นน�้ำทางภาคเหนือของไทย รัฐก็
ยังล้มเหลวในการด�ำเนินนโยบายต่อการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ สังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากปัญหาท�ำลายป่าไม้ในสังคมไทยปัจจุบัน
นักการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงในประเทศหรือระดับพื้นที่ที่ดูแลเรื่องสิ่ง
แวดล้อมมักมีแนวคิดอนุรักษ์นิยม และคิดอยู่เสมอว่าการรักษาป่าจะส�ำเร็จได้ด้วย
กฎหมาย และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท�ำได้ด้วยการปลูกป่าเท่านั้น นอกจากนี้ยังฝังใจ
อยู่เสมอว่า ชาวบ้านที่อยู่ในป่าก็คือตัวการท�ำลายป่า เป็นผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
มุมมองเช่นนี้จึงไม่สอดคล้องกัน จากประสบการณ์ท�ำงานของชาวบ้าน
และองค์กรพัฒนาเอกชนมาตลอด พบว่า ถ้าขาดความร่วมมือจากพลเมืองแล้ว
ยากที่โครงการป้องกันรักษาป่าจะประสบความส�ำเร็จได้ เงินจากภาครัฐที่มอบให้
กรมป่าไม้ก็ไม่เคยเพียงพอ โครงการประเภทสั่งท�ำจากข้างบนลงล่างมีความส�ำเร็จ
น้อยลง และหันมาหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่มีขอบเขตจ�ำกัด มุง่ ผล
ก�ำไรทางเศรษฐกิจเพือ่ ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ประโยชน์ที่แท้จริงจึงไม่ตกอยู่
กับประชาชน พลเมืองส่วนใหญ่ขาดความรู้สึกส�ำนึกในการเป็นเจ้าของป่าที่แท้จริง
ดังนั้น การปลูกป่าจะต้องปลูกในใจคนก่อน
ชุมชนในชนบท เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ มีวิถีชีวิตที่พึ่ง
พาอาศัยหาเลี้ยงชีพจากป่า ต้องการป่าไม้ช่วยซับน�้ำ รักษาสภาพแวดล้อม ในการ
ด�ำรงชีพของพลเมืองชนบท ตั้งแต่ในอดีต มีการสั่งสมภูมิความรู้และแบบแผนวิถี
การด�ำเนินชีวิตที่หลากหลาย อันเป็นผลจากการสัมผัส สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และ
เอื้อหนุนเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ดังที่ปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนพื้นเมืองต่าง ๆ อาศัยอยู่ในที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน สะท้อนผ่าน
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อที่สอดคล้อง สร้างความ
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สมดุลให้กับระบบความเป็นอยู่ด้วยจิตส�ำนึกที่เคารพและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติซึ่งกัน
และกันตลอดมา

ท�ำอย่างไร?
Thailand GEF Small Grants Programme แผนสนับสนุนโครงการ
ขนาดเล็กของชุมชน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลทั่วไป
หรือคนในชุมชนได้มาร่วมคิดทบทวนสถานการณ์ ตั้งค�ำถาม วางแผน หาข้อมูล
มาวิเคราะห์ สรุปผลการท�ำงานและหาค�ำตอบเพื่อปรับปรุงงานต่อไป กล่าวคือ แผน
สนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่เน้นการให้ “กลุ่มคน” ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำงาน ตั้งแต่
การเริ่มคิด วางแผน และค้นหาค�ำตอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การจริงในพื้นที่ อันท�ำให้ชุมชนได้เรียนรู้ สร้างผลงาน และมีความสามารถมากขึ้น
ในการแก้ปัญหาของตนเอง สามารถใช้กระบวนการนี้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในชุมชน
ซึ่งจะต้องอาศัย “เวที” เป็นวิธีการเพื่อให้คนในชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามา
ร่วมหาร่วมใช้ “ปัญญา” ในกระบวนการแก้ไขปัญหา แผนสนับสนุนโครงการขนาด
เล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จึงมีจุดเน้นอยู่ที่ “กระบวนการ” และ
“ผลลัพธ์”
แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
ต้องท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการหา “ข้อมูล” ก่อนท�ำ และ “วางแผน” การ
ท�ำงานบนฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่ และในระหว่างลงมือท�ำมีการ “บันทึก” มีการ “ทบทวน”
ความก้าวหน้า “วิเคราะห์” ความส�ำเร็จและอุปสรรคอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ “ถอด”
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นออกมาให้ชัดเจน ในที่สุดก็จะสามารถ “สรุปบท
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เรียน” จากการด�ำเนินงาน ตลอดจนสามารถน�ำไปใช้เป็นบทเรียนส�ำหรับเรื่องอื่น
ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป การท�ำงานในรูปแบบนี้โดยที่ไม่ยึดติดกับระเบียบ
แบบแผนทางวิชาการ แต่เป็นการสร้างความรู้ให้คนในท้องถิ่นเอง โดยคนท้องถิ่น
เพื่อคนท้องถิ่น
Project No. THA/SGP/OP5/Y1/STAR/CC/12/01-Micro-Hydro Plant
for Electricity โครงการกังหันน�้ำ-ลม เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นอีก
โครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของ
ชุมชน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อปีพ.ศ. 2555 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 อ�ำเภอ
คือ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง และอ�ำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย โดยการน�ำ
ของเหลือใช้มาประยุกต์จัดท�ำเป็นเครื่องประดิษฐ์มาใช้จากพลังงานน�้ำให้เป็นกระแส
ไฟฟ้า โดยให้ชุมชนเป้าหมาย มองเห็นถึงปัญหา และความส�ำคัญของ การขาด
แคลนพลังงานไฟฟ้า การขาดแคลนน�้ำ และสนับสนุนภาคประชาชนให้เกิดความ
ตระหนักถึงการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ อันจะช่วยให้เกิดการรักษาระบบธรรมชาติ
น�ำไปสู่การฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ การติดตั้งเครื่องไฟฟ้าพลังงานน�้ำ มีความล�ำบากในเชิง
พื้นที่เนื่องจากชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยาน ในเรื่องนี้ทางราชการในท้องถิ่น
ได้รับรู้และรับทราบถึงสภาพการเป็นอยู่ของชาวบ้าน ได้ไปประสานงานกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะเทศบาลต�ำบลแม่
ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ใกล้ชิด เห็นด้วยกับการติดตั้งเครื่อง และได้จัดส่งเจ้า
หน้าที่ช�ำนาญด้านการไฟฟ้าเข้ามาแนะน�ำให้ด้วย ส่วนเรื่องไฟฟ้าพลังงานน�้ำ ทาง
เทศบาลอาจน�ำไปบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ขึ้นอยู่กับการหารือกันของเทศบาลแม่ยาว
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ก็เห็นความ
ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน
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แล้วเกิดอะไร?
เกิดบทเรียนรู้ ดังนี้
1. พลังงานทดแทน เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะพลังงานจากน�้ำ
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น หลาย ๆ หน่วยงานองค์กรกลุ่มต่าง ๆ และหลาย ๆ ชุมชน
ให้ความสนใจไฟฟ้าพลังงานน�้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งไฟฟ้าพลังงานจากน�้ำแห่งแรก
ของจังหวัดเชียงราย แม้ว่าเรื่องไฟฟ้าจะเป็นสิ่งจ�ำเป็น เนื่องจากหมู่บ้านกว่าครึ่ง
หนึ่งของต�ำบลมีความต้องการไฟฟ้าได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต้นน�้ำชั้นหนึ่ง A-B
ไฟฟ้าสายส่งไม่สามารถดึงเข้าหมู่บ้านได้ แต่ทางราชการมองในด้านการลงทุนว่า
ไม่คุ้มค่า ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ ไฟฟ้าพลังน�้ำ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงและอยู่นอกเขตบริการไฟฟ้ากระแสหลัก
2. จากการด�ำเนินโครงการฯครั้งนี้ ได้เป็นที่รู้จักของกลุ่มบุคคลต่างๆ
เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ ชาวบ้านได้รับประสบการณ์
ตรงจากพลังงานน�้ำ เกิดประโยชน์

ใช้งานได้จริง ประหยัดพลังงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และยิ่งเป็น
มิตรและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การเปลีย่ นแปลงสภาพทางภูมอิ ากาศ ทีม่ ผี ลสำ�เร็จเป็นตัวเลข ซึง่ ช่วยลดการ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง โดยชาวบ้านได้
ปล่อยก๊าซต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลให้ภาวะโลกร้อน จากตัวอย่างชาวบ้านทีเ่ ข้ามาร่วมโครง
ประสบการณ์และเรียนรู้จากการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ
การฯ จำ�นวน 200 หลังคาเรือน
เช่น แต่ละเครื่อง แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกัน บางเครื่องติดตั้ง
1. ลดค่าใช้จา่ ยจากไฟฟ้าสายส่ง คิดเฉลีย่ ประมาณ 100 หน่วย/ครัวเรือน/เดือน
แบบตัดไฟอัตโนมัติ รุ่นนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟในบ้าน แต่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 200 ครัวเรือน = 20,000 หน่วย/เดือน
ถ้ารุ่นใดไม่ติดตั้ง ต้องใช้แปลงไฟด้วย ในปัจจุบันได้เกิดคณะท�ำงาน
ไฟฟ้า 1 หน่วย ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ = 0.57 กก. คูณ 20,000 หน่วย
(ใช้เองซ่อมเองโดยไม่พึ่งร้านซ่อม) เพื่อดูแลรักษาระบบไฟฟ้า
เท่ากับช่วยลดคาร์บอนฯ ได้ 11,400 กก./เดือน
พลังงานน�้ำ ดูแลในการจัดเก็บค่าบ�ำรุงรักษา และน�ำไปใช้ประโยชน์
2. ลดการใช้ไม้ฟนื จากเตา คิดเฉลีย่ 10 กก. / วัน / ครัวเรือน
ได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ท�ำให้ชาว
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 200 ครัวเรือน เท่ากับใช้ไม้ฟนื จำ�นวน 2,000 กก./วัน
บ้านได้เรียนรู้จักปัญหาและแก้ไขปัญหาในการติดตั้งเครื่องผลิต
การเผาไม้ฟนื 1 กก. ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ = 1.46 กก. คูณ 2,000 กก.
ไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เท่ากับช่วยลดคาร์บอนฯได้ 2,920 กก./วัน
จริง การได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องระบบการติดตั้ง
3. ลดการใช้น�ำ้ มันดีเซล จากตะเกียง คิดเฉลีย่ 500 ซีซ/ี ครัวเรือน/คืน
ไฟฟ้าพลังงานน�้ำ เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน จึงส่งผลไปเห็นถึง
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 200 ครัวเรือน เท่ากับ 100,000 ซีซ/ี คืน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ยิ่งท�ำให้ชาวบ้านเกิด
(100,000 ซีซี หาร 1,000 ซีซี เท่ากับ 100 ลิตร
ความหวงแหน เห็นคุณค่า เกิดความตื่นตัว ให้ความส�ำคัญต่อการ
การเผาไหม้น�ำ้ มันดีเซล/ก๊าซ 1 ลิตร เท่ากับ 2.8 กก. คูณ 100 ลิตร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
280 กก./คืน
4. ชาวบ้านมีการวางแผนการใช้น�้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้น�้ำท�ำนา ซึ่งเป็นสิ่งชี้วัดได้ว่า ชาวบ้าน
5. ผลจากการด�ำเนินโครงการนี้ ได้เกิดความร่วมมือของแต่ละพื้นที่
มองเห็นความส�ำคัญของการเป็นมิตรกับธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น ในฤดูท�ำนา เกิดความส�ำนึกร่วมในความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ จากการได้แลกเปลี่ยนเรียน
บางชุมชนจะติดขัดเรื่องการใช้น�้ำ ต้องหยุดการใช้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราว รู้ร่วมกัน ท�ำให้มีแนวทางในการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำที่เสื่อมโทรม และเกิดการรักษา
หลังการเตรียมปลูกข้าวนานก็เปิดเครื่องใช้ได้ แต่ต้องท�ำความสะอาดฝายเก็บกัก ธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งชาวบ้านคาดหวังว่า จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
น�้ำก่อน เนื่องจากมีเศษตะกอนจากการท�ำนา เข้าไปอุดตันท่อส่งน�้ำด้วย
ท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งได้แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืช
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และสัตว์ แหล่งอาหารและยาสมุนไพร เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์และความหลาก
หลายทางธรรมชาติ และตระหนักถึงการสูญเสียทรัพยากรต่อไป
6. ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน ได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผูน้ �ำ เพิ่มขีดความสามารถความเข้มแข็งในด้านสิทธิการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยการจัดเวที พิธีกรรมความเชื่อให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือในระดับ
พื้นที่และเครือข่าย
7. ทางโครงการฯ ไม่ได้วัดผลส�ำเร็จที่แสงสว่างของกระแสไฟฟ้า หาก
เราวัดความส�ำเร็จจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ภูมิอากาศ เริ่มปรับเปลี่ยนสภาพป่าต้นน�้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูก โดยการกัน
เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ชาวบ้านเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น คนกับป่าได้อาศัย
ซึ่งกันละกัน ได้กระจายจากผืนป่าเล็กๆ ไปสู่ผืนป่าอีกชุมชนหนึ่ง และไปสู่อีก
หลายๆ ชุมชน จนกลายมาเป็นป่าผืนใหญ่ที่มีคณะกรรมการจากแต่ละชุมชน
ดูแลร่วมกันอยู่ในของต�ำบลแม่ยาว อ.เมือง และต�ำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย ซึ่งจะยังผลให้ชาวบ้านและเครือข่าย มีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า
อันจะช่วยรักษาระบบธรรมชาติ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิ
ความรับผิดชอบ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของพลเมือง ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ อันก่อให้เกิดความร่วมมือ และยังช่วยน�ำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย โดยการแสวงหาแนวทางความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น
และนี่จึงเป็นสิ่งเล็กๆ ที่คนเราไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นสิ่งที่กระตุ้น
เตือนทุกคน ให้เกิดความคิดต่องานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในวิถที างตามชนบท
ควรใช้วิธีปฏิบัติอย่างไร? การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดผลส�ำเร็จได้นั้น ซึ่งไม่
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ใช่ง่ายนักส�ำหรับคนที่ใช้ค�ำสั่งและปิดกั้นทางความคิด แต่ก็ไม่ยากเกินไปส�ำหรับ
คนที่เปิดโอกาสรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีวิสัยทัศน์และแนวทางท�ำงาน
แล้วหันมาร่วมลงมือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและจริงจัง
“เราไม่อยากให้ชีวิตคนในชนบทต้องล่มสลาย ไม่อยาก
เป็นเครื่องมือของการท�ำลายป่า ไม่อยากเห็นคนชาวดอย ชาวชนบท
โยกย้ายเข้าเมือง ทรัพยากรป่าคือสะพานอันหนึ่งที่เชื่อมโยง การ
อนุรักษ์กับวิถีชีวิตของคนชนบท อยากเห็นป่าไม้ เป็นที่อนุรักษ์สรรพ
สิ่งมีชีวิต เป็นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถีชนบทของไทย และ “ป่า”
คือผู้ที่ให้ค�ำตอบได้ดี และเราเชื่อว่า ธรรมชาติเท่านั้นที่สร้างโลก”
สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเรา....พี่น้องอ่าข่าอีกหลายต่อหลายคน
พยายามดูแลป่าผืนสุดท้าย ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ผลิตยาสมุนไพร และให้เป็น
แหล่งผลิตน�้ำที่บริสุทธิ์ ถึงแม้ผืนป่าจะเหลือเพียงเล็กน้อยแต่พวกเรายังมีความหวัง
จะได้เก็บหน่อไม้ในกอไผ่ เก็บเห็ดหวานจากขอนไม้เก่า และจะได้ธารน�้ำใสที่เย็น
ชื่นจากเขาสูงที่เราเรียกว่า..ป่าต้นน�้ำเชียงราย ไหลลงสู่แม่น�้ำที่ส�ำคัญ....แม่น�้ำค�ำ
แม่น�้ำกก และแม่น�้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำสากลด้วย
เราเชื่อว่า การพัฒนาประเทศ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินทุ่มทุกเรื่องไป แต่ก็
ไม่ปฏิเสธที่ใช้เงินในการพัฒนา แต่สิ่งที่ควรจะใช้ก่อนสิ่งอื่นใดๆ ก็คือ “ปัญญา”
จึงขอฝากไปถึงผู้บริหารระดับประเทศ ช่วยส่องแสงสว่างน�ำทางพวกเรา ไปให้ถึง
ทุกหย่อมหญ้าทั่วราชอาณาจักรไทย

วันนี้ ก็ยังไม่สาย โลกป่วยไข้ ช่วยกันเยียวยา
วันนี้ ก็ยังไม่ช้า บนฟากฟ้า รุ้งวาดสายหลากสี
มาเถิดเรา มาร่วมกัน ก่อความฝัน ให้ไปไกล..ไกล
เกี่ยวก้อยร้อยความห่วงใย รักษ์โลกไว้ ให้นานแสนนาน..
						 (เพลง ยังไม่สาย)
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โค

รงการพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตพื้นที่ต้นน้ำ�
แควน้อย จ.เลย
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ชุมชนต้นน้ำ�กับการพัฒนาพลังงานทางเลือกสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด�ำรงค์ศักดิ์ มะโนแก้ว

ความเป็นมา
ในเขตพื้นที่ต้นน�้ำแควน้อย ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเนินเพิ่มปัจจุบันพื้นที่ป่าอยู่ในระหว่างเตรียมการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบบางส่วน ภูเขา
สูงชันมีลักษณะสันเขาเป็นแอ่งกระทะมีป่าหนาทึบปกคลุมจึงท�ำให้พื้นที่เป็นพื้นที่
รับน�้ำและจุดก�ำเนิดของแหล่งต้นน�้ำส�ำคัญจ�ำนวนมากในเขตพื้นที่ บ้านบ่อโพธิ์
บ้านป่ารวก และบ้านใหม่ไทยเจริญ ซึ่งมีล�ำห้วยสาขาน้อยใหญ่ทั้งหมดถึง 14
ล�ำห้วย ไหลไปรวมกับน�้ำหลวง และ แม่น�้ำแควน้อย แล้วไหลลงสู่แม่น�้ำน่านที่
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงนอกจากเป็นแหล่งต้นน�้ำที่ส�ำคัญแล้วยังมี
แหล่งทรัพยากรเกลือจ�ำนวนมากในเขตพื้นที่บ้านบ่อโพธิ์ซึ่งมีกระจายอยู่ตามพื้นที่
มากถึง 32 บ่อ ด้วยแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์นี้เองท�ำให้วิถีชีวิตของ
คนในชุมชนรอบป่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับตั้งแต่การใช้ที่ดินเพื่อการท�ำการเกษตร ใช้น�้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้ทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในรูปแบบ
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ต่างๆ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้เริ่มขึ้นในยุคของ การปฏิวัติเขียว ของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 -2519) ท�ำให้สภาพ
พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกแผ้วถางแปรสภาพมาสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้นน�้ำได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากที่เคยท�ำการผลิต
ปลูกพืชผัก ปลูกข้าว ต้มเกลือ เพื่อการยังชีพมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งหวังผล
ก�ำไรท�ำให้พื้นที่ป่าต้นน�้ำบางส่วนถูกท�ำลายไปจากการขยายพื้นที่ท�ำการเกษตรมี
มากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับชุมชน
การไถพรวนเปิดหน้าดิน การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น
จากการส�ำรวจพบว่าครอบครัวที่ท�ำการเกษตรในเขตพื้นที่ต้นน�้ำมีการใช้ปุ๋ยเคมี
เฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ครอบครัว ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชเฉลี่ย 20 ลิตร/
ครอบครัว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ซึ่งจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่คือปริมาณสัตว์น�้ำเริ่มมีน้อยลง พืชผักตามล�ำห้วยเริ่มมีน้อยลง และ
ล�ำห้วยเกิดการตื้นเขินจากตะกอนดิน

กิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของโครงการขนาดเล็กของชุมชน / กองทุน ที่หลากหลายสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การรักษาผืนป่าร่วมกับหน่วยจัดการต้นน�้ำแควน้อยตอนบน ด�ำเนินการจัดการป่า
สิ่งแวดล้อมโลก ( GEF SGP )
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2551-2553 : การจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน
จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นท�ำให้กลุ่มชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน
บ้านบ่อโพธิ์ บ้านป่ารวก และบ้านใหม่ไทยเจริญ ได้รวมตัวกันขึ้นภายใต้องค์กร
ชุมชนอนุรักษ์ต้นน�้ำแควน้อยในปี พ.ศ. 2545 และได้ด�ำเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของชุมชนในการน�ำ
เอาวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน ต่อมาในปีพ.ศ. 2551-2553 องค์กรชุมชน
อนุรักษ์ต้นน�้ำแควน้อยได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์ต้นน�้ำ
แควน้อย จากแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน / กองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก (GEF SGP) โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับกรมป่าไม้ก�ำหนดแนวเขตป่าชุมชน
ในเขตป่าสงวนป่าเนินเพิ่มร่วมกันจ�ำนวน 2 ผืนป่า ได้แก่ ป่าผืนที่ 1 ป่าชุมชน
บ้านบ่อโพธิ์ จ�ำนวน 1,091 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และป่าผืนที่ 2 ป่าชุมชน
บ้านป่ารวก จ�ำนวน 35 ไร่
2. สิ่งที่นับว่าเป็นหัวใจส�ำคัญที่เป็นตัวผลักดันให้ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน
เกิดการรวมตัวหันมาร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการป่านั้นคือ การได้รับผล
ประโยชน์โดยตรงจากการใช้ประโยชน์จากผืนป่าที่เปรียบเสมือนแหล่งอาหารและ
แหล่งผลิตสายน�้ำให้กับคนทั้ง 3 ชุมชนได้ใช้ดื่มกินและเกิดกิจกรรมด้านการผลิต
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ควบคู่กับการจัดการน�้ำให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้อย่างลงตัว
โดยชุมชนทั้ง 3 ชุมชนได้มีการจัดการน�้ำใน 2 รูปแบบ คือ การจัดการน�้ำในรูป
แบบประปาภูเขา และการจัดการน�้ำแบบเหมืองฝายโบราณที่สามารถลดค่าใช้
จ่ายในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นจ�ำนวนมาก
3. จากการร่วมกันจัดการป่าและจัดการน�้ำดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อการ
ท�ำการเกษตรแบบผสมผสานท�ำให้ชาวบ้านบางส่วนได้เริ่มหันมาท�ำเกษตรเชิง
อนุรักษ์และเริ่มท�ำการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ไร่ข้าวโพดมาเป็นแปลงวนเกษตรที่
เอื้อต่อการอนุรักษ์ ดิน น�้ำ ป่า จ�ำนวน 11 ราย โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า ยกป่า
มาไว้บ้าน

ระยะที่ 2 พ.ศ.2555-2557 : พลังงานหมุนเวียนในชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
นอกจากนี้ทางเครือข่ายยังได้ริเริ่มหันมาพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อ
อนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่ต้นน�้ำแควน้อย ในปี พ.ศ.
2555-2557 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ต้นน�้ำแควน้อยได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพใน
เขตพื้นที่ต้นน�้ำแควน้อยภายใต้แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน /
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF SGP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายคือ
1) เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ต้นน�้ำ
แควน้อย
2) เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทางเลือกสู่ชุมชน
สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนจึง
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการใช้พลังงาน ด้วยสภาพพื้นที่และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่
ท�ำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ร้อยละ 70 มีอาชีพท�ำไร่ ท�ำนา และที่
บ้านบ่อโพธิ์ร้อยละ 30 ของคนในชุมชนมีอาชีพต้มเกลือ ทั้ง 3 ชุมชนมีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้ไม้ฟืนมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นจ�ำนวน
มาก คิดเป็น 90 % ของคนในชุมชน ทั้ง 3 ชุมชนใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการหุง
ต้มในครัวเรือน รวมถึงการต้มเกลือ และอีก 10 % ใช้ก๊าชหุงต้ม
1. วางแผนการใช้พลังงานชุมชน
จากการส�ำรวจเก็บข้อมูลพบว่าในแต่ละครัวเรือนมีการใช้ไม้ฟืนในการ
หุงต้มในครัวเรือนเป็นประจ�ำ เฉลี่ยแล้วมากถึง 100 กิโลกรัม/ เดือน /ครัวเรือน
ทั้ง 3 ชุมชน มีทั้งหมด 419 ครัวเรือน 90 % ของผู้ใช้ฟืนจะมีความต้องการใช้ฟืน
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มากถึง 37,710 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งนั้นหมายความว่าในแต่ละเดือนจะต้องมีการ
ตัดไม้จากป่าเพื่อมาท�ำฟืนเพื่อใช้ในกิจกรรมการหุงต้มในชีวิตประจ�ำวันรวมทั้ง
การต้มเกลือเป็นจ�ำนวนมาก ไม่รวมถึงการใช้พลังงานในรูปแบบอื่น เช่นการใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเกษตร การใช้ก๊าซหุงต้มและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสาย
ส่ง ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ของชุมชนล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมคือการปล่อย CO2 ออกสู่ชั้นบรรยากาศแทบ
ทั้งสิ้นทางเครือข่ายจึงได้ริเริ่มพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานทางเลือกที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นดังนี้
โดยเริ่มจาก การวางแผนการใช้พลังงานในชุมชน คือ การวางแผนการ
จัดการพลังงานที่ใช้ในการหุงต้มซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในชุมชนก่อน
จึงได้เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล ใน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลศักยภาพความพร้อมด้านวัตถุดิบนั้นคือ มูล
สัตว์ ที่จะน�ำมาหมักแก๊สชีวภาพซึ่งคนในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถน�ำมูลมา
หมักเป็นแก๊สชีวภาพได้
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลศักยภาพความพร้อมด้าน วัตถุดิบเศษวัสดุที่
เหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน เช่น แกลบ และ ซังข้าวโพด ที่สามารถน�ำมา
ผลิตพลังงานในรูปของพลังงานชีวมวลได้
2. ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมของพลังงานทางเลือกส�ำหรับชุมชน
เครือข่ายจึงได้มีการศึกษาส�ำรวจศักยภาพของทั้ง 3 ชุมชนเพื่อค้นหา
แหล่งวัตถุดิบพลังงานทางเลือกพบว่า แกลบ ให้ค่าพลังงานความร้อนเทียบเท่ากับ
ฟืนสามารถน�ำมาทดแทนการใช้ไม้ฟืนจากป่าได้ อีกทั้งภายในชุมชนมีโรงสีข้าว
ประจ�ำชุมชน ชุมชนละ 2 แห่ง รวม 6 แห่ง ที่มีแกลบเหลือทิ้งโดยที่ไม่ได้น�ำไปใช้

ประโยชน์อะไรเลยนอกจากการน�ำไปเผาถ่าน นอกจากนี้แล้วยังมีโรงสีในเขตรอบ
นอกชุมชนที่สามารถน�ำแกลบมาเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ยแล้ว
ปริมาณแกลบที่ได้จากการสีข้าวภายในชุมชนทั้ง 3 ชุมชน จะได้แกลบประมาณ 6
ตันต่อเดือน ซึ่งไม่รวมกับโรงสีข้าวในชุมชนรอบนอกอีกจ�ำนวนมาก ปริมาณแกลบ
ที่ได้ก็มีปริมาณที่เพียงพอกับการน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบเตาแก๊สพลังงาน
แกลบเพื่อลดการตัดไม้ในพื้นที่ป่าต้นน�้ำและใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ได้
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าซังข้าวโพดที่เหลือทิ้งในแต่ละปีก็มีปริมาณมาก
ถึงครัวเรือนละ 1,000 กิโลกรัม คณะกรรมการเครือข่ายมีความเห็นร่วมกันว่าควร
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาแก๊สพลังงานแกลบที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาในด้าน
การใช้พลังงาน ลดการตัดไม้ท�ำลายป่า ลดค่าใช้จ่ายในด้านการซื้อพลังงานเชื้อ
เพลิงจากภาคการตลาดซึงนับวันยิ่งมีราคาแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. ทดลองและพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มี
ความเหมาะสมส�ำหรับชุมชน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จนแน่ใจว่าชุมชนมีวัตถุดิบที่เพียงพอแล้วจึง
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ได้ด�ำเนินการผลิตพลังงานทางเลือก 3 รูปแบบคือ 1.จัดท�ำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
และเศษอาหาร 2. จัดท�ำเตาแก๊สพลังงานแกลบ 3. การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
กังหันลมขนาดเล็ก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จัดท�ำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร ขนาด 1,000 ลิตร
และขนาด 200 ลิตร เป็นอันดับแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มีความเหมาะสมส�ำหรับชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่อง
จากการจัดท�ำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาด 1,000 ลิตร และขนาด 200 ลิตร
สามารถจัดท�ำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา ใช้พื้นที่ในการจัดตั้งน้อย
สามารถหมักได้ทั้งมูลสัตว์ และเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากครัวเรือนได้ แก๊สชีวภาพ
ที่หมักได้จากถังหมักจะถูกเก็บไว้ในถังขนาด 200 ลิตร จ�ำนวน 2 ลูก ที่ถูก
ออกแบบโดยน�ำถัง 200 ลิตรไปคว�่ำสวมลงกับท่อซีเมนต์ที่เติมน�้ำจนเต็ม แล้วต่อ
พ่วงสายส่งแก๊สจากถังหมักใส่ก้นถัง 200 ลิตร เมื่อเกิดแก๊สจากถังหมักจะถูกส่ง
มายังถังเก็บนี้ ซึ่งถังเก็บขนาด 200 ลิตร จ�ำนวน 2 ถัง สามารถใช้แก๊สได้นาน
ถึง 100 นาที เมื่อแก๊สถูกใช้ไปจนหมด แก๊สจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากถังหมัก
ทดแทนมาเก็บในถังเก็บ โดยต้องมีการเติมเศษอาหารหรือมูลสัตว์ ครั้งละ 10

สามารถคืนทุนได้ภายใน 7 เดือน เตาแก๊สพลังงานแกลบ 1 ตัว สามารถใช้งานได้
นานถึง 4 - 5 ปี และสามารถซ่อมบ�ำรุงได้โดย
ไม่ต้องทิ้ง เตาแก๊สพลังงานแกลบสามารถใช้
ทดแทนแก๊สหุงต้มได้โดยสามารถ ลดการใช้แก๊ส
หุงต้มได้ครัวเรือนละ 16.5 กิโลกรัม / เดือน
นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน
แล้วยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทาง
หนึ่งด้วยเช่นกัน แต่การใช้แก๊สหุงต้ม LPG
นับวันราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นยังไม่รวม
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การใช้แก๊สหุงต้ม LPG ที่ทุกๆ การเผา
ไหม้ แก๊สหุงต้ม LPG จ�ำนวน 1

ลิตร ต่อ 1 - 2 วัน เพื่อรักษาสภาพของถังหมักให้เกิดกระบวนการเกิดแก๊สอย่าง
ต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญประสิทธิภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าก๊าซ LPG ที่ใช้กันอย่างแพร่
หลายในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อย การใช้แก๊สชีวภาพนอกจากจะช่วยในการประหยัด
ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากจะได้
แก๊สไว้ใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนแล้วกากที่ได้จากการหมักแก๊สยังสามารถน�ำมา
เป็นปุ๋ยไว้ใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดี จากการปฏิบัติการทางเครือข่ายสามารถ
จัดท�ำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ส�ำหรับครัวเรือนขนาด 1,000 ลิตร ได้จ�ำนวน 2
ชุด และขนาด 200 ลิตร จ�ำนวน 1 ชุด ก๊าซชีวภาพที่จัดท�ำได้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยก๊าซชีวภาพถังเก็บขนาด 200 ลิตร จ�ำนวน 4 ถังเก็บ
สามารถใช้ได้นานถึง 2 ชั่วโมง สามารถ ลดการใช้ก๊าซหุงต้มได้ครัวเรือนละ
16.5 กิโลกรัม/ เดือน ซึ่งจะสมารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ได้ 45.78 กิโลกรัม /เดือน/ครัวเรือน ดังนั้น การจัดท�ำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
ขนาด 1,000 ลิตร และขนาด 200 ลิตร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับคนใน
ชุมชน ผู้เลี้ยงสัตว์หรือมีเศษอาหารเหลือทิ้งมาจัดท�ำแก๊สชีวภาพไว้ใช้เองในครัว
เรือน เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับชุมชนและส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม
โลกต่อไป
2. จัดท�ำเตาแก๊สพลังงานแกลบ(เตาชีวมวล) โดยทีมงานช่างในชุมชน
เตาแก๊สพลังงานแกลบถือเป็นการเริ่มต้นในการหันมาพึ่งตนเองในด้านการใช้
พลังงานชีวมวลด้านการหุงต้มในครัวเรือน ต้นทุนการผลิตเตาต่อตัวชุดละ
2,000 - 2,500 บาท ไม่รวมค่าแรง (ขึ้นอยู่กับค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท�ำ ณ
เวลานั้น ) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แก๊สหุงต้ม LPG ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็
ถือได้ว่ามีความคุ้มค่ามากเมื่อเปรียบเทียบจากราคา แก๊สหุงต้ม LPG จ�ำนวน 1
ถัง ราคาถังละ 380 บาท (เดือน กรกฎาคม 2557) เตาแก๊สพลังงานแกลบจะ
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กิโลกรัม จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ 2.96
กิโลกรัม เตาแก๊สพลังงานแกลบสามารถใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มได้โดยสามารถลด
การใช้แก๊สหุงต้มได้ครัวเรือนละ 16.5 กิโลกรัม/ เดือน ซึ่งจะสมารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 45.78 กิโลกรัม /เดือน/ครัวเรือน หรือหากคิด

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่า ราคา และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ระหว่าง LPG แกลบ แก๊สชีวภาพ และ
ไม้ฟืน

ชนิดเชื้อเพลิง
LPG
ก๊าซชีวภาพ
แกลบ
ไม้ฟืน

ข้อเปรียบเทียบ
ราคา / กิโลกรัม ระยะเวลาการใช้งาน ปริมาณการปล่อย
/ 1 กิโลกรัม
CO2 / 1 กิโลกรัม
25.34 บาท /
112.5 นาที
2.96
380 บาท / ถัง)
1 บาท
45 นาที
1.46
10 บาท
90 นาที
1.46

หมายเหตุ: 1. เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นรูปแบบของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปลูกทด
แทนได้และสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ปล่อยออกมาได้
2. ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นการการปล่อยก็าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ โดย
การนำ�เอาก๊าซมีเทนมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
มีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศ 3. เชื้อเพลิงชีวมวล แกลบ และไม้ฟืน เมื่อนำ�เข้าสู่
กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ด้วยเตาแก๊สพลังงานแกลบ ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก็จะน้อยมาก
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เปรียบเทียบกับการประกอบอาหารวันละ 2 ชั่วโมง จะใช้แกลบวันละ 5.4 กิโลกรัม
หรือคิดเป็นเงินวันละ 5 บาท 40 สตางค์ รวมกับค่าไฟฟ้าส�ำหรับใช้กับพัดลม
ขนาดจิ๋วอีกวันละ 11 สตางค์ ซึ่งทั้งหมดจะคิดเป็นเงินปีละประมาณ 2,000 บาท
แต่ถ้าหากเป็นแก๊สหุงต้มแล้วจะต้องใช้แก๊สถึง 36 ถัง คิดเป็นเงินปีละกว่า 13,680
บาท การใช้เตาแก๊สพลังงานแกลบจะประหยัดเงินได้ถึงปีละ 11,680 บาท
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 1,198.90 กิโลกรัม /ปี/
ครัวเรือน นอกจากนี้แล้วยังสามารถลดการใช้ไม้ฟืนในการหุงต้มภายในครัวเรือน
ได้ถึง 100 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ได้ 146 กิโลกรัม /เดือน/ครัวเรือน
3. การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็ก ทางเครือข่ายฯ ยังได้
ริเริ่มพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็กเพื่อใช้ภายใน ไร่โดยทางเครือ
ข่ายมองว่าพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถน�ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
เนื่องจากพื้นที่มีกระแสลมตามร่องเขาพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม
ขนาดเล็กได้ โดยการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นและหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดมาใช้
เป็นส่วนประกอบในการจัดท�ำกังหันลมโดยยึดหลักที่ว่าท�ำเองใช้เอง ซ่อมบ�ำรุงได้
เอง นับตั้งแต่การจัดท�ำใบพัดที่ใช้ไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาจัดท�ำ การพันขดลวด
ไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า การประกอบชุดฮัพท์ และการติดตั้งทุกกระบวนการทีม

ตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการใช้เตาแก๊สพลังงานแกลบกับเตาแก๊สหุงต้ม LPG และไม้ฟืน
ชนิดเชื้อเพลิง
LPG

แกลบ

ไม้ฟืน

ข้อดี
การใช้สะดวกรวดเร็ว

ข้อเสีย
1. เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อราคาสูง
2. มีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสูง
4. เตามีราคาสูง ราคาต่อชุด 3,500 บาท
1. ประหยัดไม่ต้องซื้อเชื้อเพลิงหาได้ในชุมชน
1. มีขั้นตอนในการใช้
2. แกลบดำ�จากการเผาสามารถนำ�ไปใช้ปรับสภาพดิน และใช้ในทางการเกษตรได้
2. มีควันบ้างเล็กน้อยในการจุดเริ่มแรก
3. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อย 3. ไม่เหมาะกับชุมชนเมืองที่มีพื้นที่ในการ
มากเนื่องจากมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และสามารถดูดซับกลับได้เมื่อมีการปลูกข้าวในปีถัดไป ทำ�ครัวจำ�กัด
4. เตาสามารถใช้งานได้นาน 4 - 5 ปี และสามารถซ่อมบำ�รุงได้โดยไม่ต้องทิ้ง คืนทุนภายใน 4. ต้องลงทุนผลิตเตาใหม่ ราคาต่อชุด
7 เดือน
2,500 บาท
1. การใช้สะดวกไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยให้ความร้อนได้นาน (ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้)
1. ต้องตัดไม้จากป่ามาทำ�ฟืนในปริมาณมาก
2. ใช้เศษไม้กิ่งไม้ภายในสวนมาทำ�ฟืนได้
2. มีปริมาณควันไฟมาก เมื่อใช้กับเตาแบบ
ธรรมดา
3. สามารถใช้ร่วมกับเตาแก๊สพลังงานแกลบที่ประหยัดพลังงานไม้ฟืนได้
4. ใช้กิ่งไม้ขนาดเล็กจากสวนมาทำ�ฟืนได้ เมื่อนำ�มาใช้ร่วมกับเตาแก๊สพลังงานแกลบ จะ
สะดวกและรวดเร็วในการใช้กว่าไม้ฟืนที่มีขนาดใหญ่ ที่ต้องตัดจากป่าและนำ�มาผ่าให้เป็นชิ้น
เล็กๆ

37

ช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติการด้วยตนเองจนสามารถจัดท�ำ
กังหันลมได้จ�ำนวน 2 ตัว ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่ไร่ของชาวบ้านเพื่อเป็นสถานีชาร์จ
แบตเตอรี่ของชุมชน กระแสไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมเป็นไฟที่ถูกแปลงจากไฟ
กระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ เมื่อกังหันลมท�ำงานไฟที่ได้จะถูก
ชาร์จเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่ ขนาด 120 แอมป์ โดยชุมชนสามารถน�ำแบตเตอรี่มา
ชาร์จและน�ำกลับไปใช้ได้
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายองค์กรชุมชนอนุรักษ์ต้นน�้ำ
แควน้อยได้สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนสามารถพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เชื่อม
โยงไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ต้นน�้ำได้อย่าง
ลงตัว เทคโนโลยีทางด้านพลังงานทางเลือกถูกจัดท�ำขึ้นตั้งแต่การเริ่มกระบวนการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่จัดท�ำ
ขึ้นสามารถน�ำมาใช้ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เชื่อมโยง
ไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ต้นน�้ำแควน้อยไม่
ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าหากชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และสิ่งที่
ส�ำคัญการพัฒนาพลังงานทางเลือกต้องมาจากพื้นฐานความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่
เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังที่ให้ผล
ประโยชน์ตั้งแต่ชุมชนเล็ก ๆ ไปจนถึงการเอื้อประโยชน์ต่อการลดหรือหลีกเลี่ยง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท�ำให้โลกร้อนได้อย่างแท้จริง

39

โค

รงการรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.จันทบุรี
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โครงการรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม
สมาน รุ่งเรือง
กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว
ชุมชน เช่น สร้างปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้
สูญพันธุ์ เช่น โลมาอิรวดี เต่าทะเล ฉลามวาฬ และพะยูน รวมทั้งออกตรวจ
เรือผิดกฎหมายประมง ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายเพื่อผลักดันให้รัฐเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านการประมง และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการจัดฝึกอบรม
และดูงานในพื้นที่อื่นๆ ในระหว่างปีพ.ศ.2551-2554 ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน (Small Grants Programme-SGP)
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility - GEF) สนับสนุนงบ
ประมาณจัดทำ�โครงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้
โดยมีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 6 ประการคือ
1. อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งท้องถิ่นเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
2. เสริมสร้างส่วนที่ถูกทำ�ลายให้กลับมาใหม่
3. ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เหลืออยู่ให้นำ�กลับมาใช้ได้อีก
4. ใช้ทรัพยากรชายฝั่งที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด
5. สร้างกิจกรรมต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะชายฝั่ง
6. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นฟูดูแลทรัพยากรชายฝั่งร่วมกับหน่วยงานรัฐ

กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็น
ชุมชนประมงพื้นบ้านดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งมากเกินกว่าขีดจำ�กัดของธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากนโยบายของรัฐที่เน้นการส่งออกสินค้าประมง ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตาม
มา เช่น การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประมงของเรือพาณิชย์ การละเลยเพิกเฉย
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น และเมื่อเศรษฐกิจได้เติบโตขีดสุดใน
ปี 2531 - 2540 เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนขนานใหญ่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ด้วยการขายที่ดินชายทะเลให้นายทุนสร้างโรงแรม และรีสอร์ท ส่วนชาวประมง
พื้นบ้านได้ย้ายไปอยู่เชิงเขาซึ่งห่างจากชายฝั่งมากกว่าหนึ่งกิโลเมตร นอกจากนี้
เรือประมงพาณิชย์ได้เข้ามาลักลอบทำ�การประมงในเขตชายฝั่ง ใช้วิธีการระเบิด
ปลา วางยาเบื่อ การให้สัมปทานปะการังไปทำ�ปูนขาวของหน่วยงานรัฐ ทำ�ให้
เกิดความเสียหายรุนแรงแก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ทำ�ลายปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน เป็นต้น
ในปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา ชุมชนประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวได้รวมตัว
กันเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางบชีวภาพของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของคนใน
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กิจกรรมที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวได้ดำ�เนินการไปเพื่อโครงการ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ นั้น คือ กิจกรรมสำ�รวจ
และปลูกปะการังชายฝั่งเจ้าหลาว กิจกรรมการสำ�รวจหญ้าทะเล กิจกรรมทาวน์
เฮาส์ปูม้า การออกกฎกติกาในการจับปู การแปรรูปอาหารทะเล กิจกรรมการ
อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์สัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเล ได้แก่ พะยูน โลมาอิรวดี ด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรด คอย
สอดส่องดูแลผู้กระทำ�ผิดกฎหมายการประมง 2490 และแจ้งข่าวให้ศูนย์ฯอ่าวคุ้ง
กระเบนรับทราบ และกิจกรรมการฟื้นฟูป่าชายเลน
การดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการฟื้นตัวของระบบนิเวศ
ชายฝั่ง และส่งผลถึงประโยชน์ที่ชาวประมงพื้นบ้านใน 4 อำ�เภอได้รับนั่นคือ มี
ปริมาณปลา ปู กุ้ง และสัตว์ทะเลที่จับได้เพิ่มมากขึ้น สัตว์มีขนาดใหญ่ขึ้น และมี
หลากหลายชนิดพันธุ์มากขึ้น ทำ�ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสด และการ
แปรรูปอาหารทะเล และชาวประมงยังสามารถประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิงเรือประมง
เพราะไม่ต้องออกเรือไปไกลฝั่งมากเหมือนเมื่อก่อน นอกจากนี้ ชุมชนยังก่อให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวหลักในทะเล 12 แหล่ง
ทำ�ให้ชุมชนชาวประมงมีรายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น จำ�นวน 33
ราย รวมถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่ม เช่น กิจกรรมปลูกจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรม
เก็บและคัดแยกขยะประเภทต่างเพื่อจำ�หน่าย และนำ�เงินมาจัดตั้ง “กองทุนเพื่อ
การศึกษา” ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจอันมีเกียรติที่ถูก

ส่งต่อมาจากรุ่นพ่อแม่ชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน
ในการดูแลทรัพยากรและชายฝั่ง
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จากการทำ�งานเพือ่ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมของกลุม่ ประมงพืน้ บ้านเจ้าหลาว
อย่างต่อเนื่องนั้นพบว่า มีจำ�นวนขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ท้องทะเลในอ่าวไทยมีปริมาณ
1 - 7 ตัน ต่อวัน และจากการเก็บข้อมูลขยะตามแนวชายฝั่งเจ้าหลาวเป็น
ระยะความยาว 9 กิโลเมตร นั้นปรากฏว่ามีขยะถึง 32 ประเภท เช่น ขวดแก้ว
กระป๋องเคมี กระป๋องกาแฟ ถุงพลาสติกใส่ขนมหรือถุงพลาสติกอื่น ๆ กระสอบ
ปุ๋ย เข็มฉีดยา ไฟแช็ก หลอดไฟฟ้า เศษเครื่องมือประมง เศษอาหาร และ
เศษผัก เป็นต้น จึงนับได้ว่ามีขยะในทะเลมากกว่าขยะบนบก ขยะมหาศาล
เหล่านี้เป็นปัญหาสืบเนื่องมากจากการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจากภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยไม่ได้คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะใน
ทะเล ปัญหาน้ำ�ทิ้งโดยไม่มีการบำ�บัดน้ำ�เสียก่อนทิ้งลงทะเลจากธุรกิจร้านอาหาร
โรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจจำ�หน่ายสัตว์น้ำ�สด และแปรรูป ขยะจากบ้านเรือน หรือ

แม้แต่กิจการเรือประมง ซึ่งเครื่องยนต์ใช้พลังงานน้ำ�มันประเภทต่างๆ ทำ�ให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาการทิ้ง
สารเคมีลงทะเล ดังเช่นในปีพ.ศ.2554 นายทุนบุกรุกเลี้ยงกุ้งในป่าชายเลน ปล่อย
กำ�มะถันลงทะเลทำ�ให้ป่าชายเลนบ้านตะกาดเง้าเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบต่อการดำ�รงชีพของชุมชน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมวลชีวภาพ
สัตว์น้ำ�ในป่าชายเลน
ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเลและป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนมีหน้าที่เป็นปราการเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบนิเวศบนบกและนิเวศทางทะเล โดยท�ำหน้าที่ช่วยเก็บกักตะกอนและ
กลั่นกรองความสกปรกที่มาจากกิจกรรมบนบก มีหน้าที่รักษามวลดินและหน้า
ดินไม่ให้ถูกพัดพาออกจากขอบฝั่งและริมตลิ่ง นิเวศป่าชายเลนยังเป็นแหล่งผลิต
ออกซิเจน และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูง ป่าชาย
เลนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อน โดยเฉพาะปู กุ้ง หอย ซึ่ง
เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ รวมทั้งสัตว์น�้ำอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลายชนิดมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคต่างๆ (www.
chm-thai.onep.go.th ส�ำนักความหลากหลายทางชีวภาพ ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ดังนั้น ปัญหาขยะ ปัญหาคราบน�้ำมันในทะเล ปัญหาน�้ำเสียล้วนส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศดังกล่าว และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องได้อีก
มากมาย เช่น สัตว์ทะเลตายเพราะกินถุงพลาสติกอย่างที่เป็นข่าวเสมอๆ ว่า
พะยูนหรือเต่ากินพลาสติกแล้วไม่ย่อยตาย คราบน�้ำมันและน�้ำเสียส่งผลกระทบต่อ
ออกซิเจนในน�้ำ ขยะบางส่วนจะจมลงในน�้ำใต้ทะเลและไปทับถมกับปะการัง ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลท�ำให้ปริมาณสัตว์น�้ำลดลงใน
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บริเวณที่มีปะการัง ปะการังที่มีขยะทับถมจะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้ากว่า
ปะการังที่ไม่มีขยะทับถม และในอดีตชายฝั่งเจ้าหลาวจัดได้ว่ามีแหล่งหญ้าทะเล
ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งรองจากแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนฯ ดังเช่นในปี 2532
เกิดการก่อสร้างรีสอร์ทจ�ำนวนมาก และการท�ำประมงที่ผิดวิธีในอดีตท�ำให้ตะกอน
ดินไหลลงทับถมแหล่งหญ้าทะเลและได้รับผลกระทบเป็นเวลานาน ระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเสื่อมโทรม สัตว์น�้ำต่างๆ ลดลงตามมา
ในปี 2545 แหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งเจ้าหลาวลดลงเหลือเพียง 2 งานเท่านั้น
นอกจากจะเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีผลสืบเนื่องต่อความมั่นคงทางด้าน
อาหารของมนุษย์ ผลกระทบต่อการด�ำรงชีพของชาวประมง และก่อให้เกิดปัญหา
ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศอีกด้วย
แม้นว่าปัญหาที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวยังคงเผชิญอยู่จะมีหลาย
ปัญหา แต่ปัญหาขยะในทะเลและขยะชายฝั่งได้เป็นปัญหาที่มีขนาดของปัญหา
เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจบริการการท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม
ดังนั้น กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวจึงต้องมีการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนสนับสนุน
โครงการขนาดเล็กของชุมชน (Small Grants Programme - SGP ) กองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลก (Global Environment Facility - GEF) อีกครั้งหนึ่ง โดยมีพื้นที่เป้า
หมาย 4 ต�ำบล 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอท่าใหม่ และ อ�ำเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี กลุ่มเป้าหมายในชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลอดถึงนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ขยะในครัวเรือนหรือขยะจากการท�ำ
ประมงน�ำมาผลิตก๊าซชีวภาพใช้กับภาคครัวเรือนและภาคการประมงหรือภาค
ส่วนอื่น ๆ

โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จ�ำนวน 27 ครัวเรือน ส่วนขยะพลาสติกจัดส่งโรงงานเพื่อ
แปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกผลิตเครื่องมือประมง ท�ำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
ที่ส�ำคัญคือ เป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบนิเวศใน
อ่าวไทยสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำสากลอย่างยั่งยืนเมื่อมีการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้น
การผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อน�ำก๊าซไปใช้ในครัว
1) กิจกรรมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนด้วยการจัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเล (จ�ำนวน 240 คน) และขยะ เรือน เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG และลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้จริงโดยมีผู้เข้า
ชายฝั่ง (จ�ำนวน 1,800 คน) ปีละ 2 ครั้งในช่วงฤดูมรสุมและหลังฤดูมรสุม โดยได้ ร่วมโครงการถึง 45 ครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าก๊าซ LPG จ�ำนวน 4,320
บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเป็นจ�ำนวน 185,760 บาทต่อปีต่อ 43 ครัวเรือน
รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงนักท่องเที่ยว นอกจาก
การเก็บขยะแล้วยังมีกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมกับ สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าได้เดือนละ 14 หน่วย ต่อเดือน หรือ 48,805.20 บาทต่อปี
ชนิดของขยะ เช่น การน�ำขยะไปท�ำปะการังเทียมแบบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และ โดยก๊าซชีวภาพนี้สามารถใช้กับเครื่องยนต์สูบน�้ำ เครื่องยนต์ปั่นกระแสไฟฟ้า และ
เครื่องยนต์เรือประมง และยังสามารถอัดใส่ถัง ก๊าซ LPG ได้เช่นกัน ทั้งนี้สิ่งที่ได้
“ซั้งเชือก” หรือท�ำบ้านให้สัตว์น�้ำอาศัย เพื่อให้สัตว์น�้ำขนาดเล็กมีแหล่งอาศัย
หลบภัย แหล่งวางไข่ สร้างห่วงโซ่อาหารให้สัตว์น�้ำ หรือการน�ำขวดพลาสติกมา เพิ่มมาคือ ชุมชนมีวินัยลดการใช้พลังงานทั้งครัวเรือนและภาคการประมง
นอกจากการผลิตพลังงานจากเศษอาหารแล้ว ยังได้มีการสร้างเตาอบ
เพาะเลี้ยงหอยนางรม (มีผู้เข้าร่วมโครงการ 47 ครัวเรือน) น�ำถุงพลาสติกมาท�ำล่อ
ให้ปลาหมึกหอมเข้ามาวางไข่ ประยุกต์ขยะไปท�ำเครื่องดักจับแมลงในสวนผลไม้ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปอาหารทะเลและพืชผักผลไม้ทางการเกษตร ซึ่ง
2. เพื่อให้เยาวชน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างชาญฉลาดพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
3. เพื่อลดและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อบรรเทาโลกร้อน
กิจกรรมเพื่อรักษ์พลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน
เจ้าหลาวนั้นสรุปได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ

ตารางข้อมูลของเสียจากแหล่งต่าง ๆ ที่น�ำมาผลิตก๊าซชีวภาพ
ล�ำดับที่
ปริมาณของเสีย
จ�ำนวนกิโลกรัม
ก�ำลังผลิตก๊าซฯ/วัน
1
เศษสัตว์น�้ำต่างๆจากการท�ำประมง 10-20 กิโลกรัม/ราย 500 -650 ปอนด์/วัน
2
เศษอาหารจากครัวเรือน
3-7 กิโลกรัม
150 ปอนด์/วัน
3
เศษอาหารจากร้านค้า
13 กิโลกรัม
480 ปอนด์/วัน
4
เศษอาหารจากรีสอร์ท
10 – 50 กิโลกรัม 500-800 ปอนด์/วัน
หมายเหตุ : เศษสัตว์น�้ำที่เน่าเสีย เศษอาหารที่เน่าเสีย เช่น ข้าวบูด พืช ผัก ชนิดต่างๆ

จ�ำนวนครัวเรือน
47 ครัวเรือน
12 ครัวเรือน
5 ร้านค้า
2 แห่ง

ท�ำให้สินค้าเหล่านั้นแปรรูปได้เร็ว คือแห้งเร็ว และมีคุณภาพ โดยสามารถเก็บไว้
ได้นาน ไม่มีเชื้อรา ไม่มีการวางไข่ของแมลง ชาวบ้านมีเวลาไปท�ำอย่างอื่นมาก
ขึ้นเนื่องจากเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถควบคุมความร้อนได้ดี ท�ำให้
เกษตรกรและชาวประมงมีรายได้สม�่ำเสมอ สินค้ามีราคาดีขึ้น และเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการแสวงหาพลังงานทดแทนได้ด�ำเนินการศึกษาพันธุ์
พืชท้องถิ่นที่เป็นพลังงานโดยได้ศึกษาพันธุ์พืชที่เป็นพลังงานจ�ำนวน 8 ชนิด คือ
กระถินณรงค์ กระถินเทพา ขี้เหล็ก สะเดาบ้าน ประดู่ ยูคาลิปตัส ผักตบชวา
กะลามะพร้าว โดยค้นพบค่าความร้อนของพืชชนิดต่าง ๆ และมองเห็นประโยชน์
อื่น ๆ ของพืชเหล่านั้น เช่น ผักตบชวาสามารถบ�ำบัดน�้ำเสีย ดูดซับคาร์บอน
ไดออกไซด์ได้ดีและไม่ส่งกลิ่นเหม็นทางอากาศ เป็นต้น

2) กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและในทะเล
2.1 กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลและป่าชายเลน ทำ�ให้เกิดอาณาเขต
ของแหล่งหญ้าทะเลเพิม่ ขึน้ ในรัศมีโดยรอบของแหล่งหญ้าทะเลจำ�นวน 38 ไร่โดย
การแพร่กระจายเป็นย่อมๆ ทำ�ให้มพี น้ื ทีก่ กั เก็บพลังงานมากขึน้ โดยไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ทำ�ให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เกิดคาร์บอเนต หรือ หินปูนจำ�นวนมาก
ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลซึ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 1,134
กิโลกรัม/ไร่/ปี ถึง 384 ตัน/ไร่/ปี และยังมีพันธุ์สัตว์น้ำ�ที่อาศัยในแหล่งหญ้า
ทะเลจำ�นวน 35 ชนิด การฟื้นฟูป่าชายเลนจำ�นวนมากทำ�ให้เป็นที่กักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ และแปรสภาพหรือสังเคราะห์เป็นโอโซนออกมา รวมทั้งยัง
เป็นศูนย์รวมแหล่งอาหารต่าง ๆ ซึ่งมีมวลของป่าชายเลนจำ�นวน 2,413 ตัน/
ไร่/ปี กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำ�นวน 11.52 ตัน/ไร่/ปี คิดเป็นมูลค่า
เท่ากับ 14,671.64 บาท/ไร่/ปี โดยพื้นที่ป่าชายเลนตั้งแต่ 500-1,000 ไร่สามารถ

เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำ�นวน 7,000 ตัน/ปีและปล่อยโอโซน 5,000 ตัน/ปี
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศหญ้าทะเลและป่า
ชายเลน มีผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาระบบนิเวศและการกัก
เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น เยอรมันนี อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา พม่า และ
นักศึกษาไทยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2.2 การผลิตเครื่องจักรบ�ำบัดน�้ำเสีย
ปัจจุบันปริมาณน�้ำเสียที่ระบายสู่แหล่งน�้ำสาธารณะมีปริมาณมากขึ้น
จนท�ำให้ธรรมชาติไม่สามารถฟอกตัวเองได้ ส่งผลท�ำให้คุณภาพน�้ำเสื่อมโทรมลง
จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และส่งกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง การตกตะกอน
ยังส่งถึงก้นทะเล ชุมชนได้ท�ำการผลิตเครื่องจักรบ�ำบัดน�้ำเสียโดยการศึกษาการ
ผลิตเครื่องจักรชีวภาพจากเอกสาร จนสามารถผลิตเครื่องจักรให้ปรับระดับน�้ำให้
เป็นกลาง โดยเติมเชื้อจุลินทรีย์ท�ำให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยและค่า PH ลดลง
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เป็นกลาง ซึ่งน�้ำเสียจะถูกย่อยสลายโดยอาศัยจุลินทรีย์ และสารในน�้ำก�ำจัดด้วย
หินภูเขาไฟอีกครั้ง เนื่องจากหินภูเขาไฟมีความพรุนสูงท�ำให้ดักตะกอนต่างๆ ได้
ดี ท�ำให้จุลินทรีย์และอากาศแทรกซึมผ่านได้ทั่วทั้งระบบ จนสามารถปล่อยลงสู่น�้ำ
ล�ำคลองได้ ทั้งนี้ เครื่องจักรนี้ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโดยในการบ�ำบัด
น�้ำเสียด้วยเครื่องจักรชีวภาพครั้งละ 4.80 บาทโดยการสูบน�้ำเสียปริมาณ 650 ลิตร
ขึ้นพักไว้ถังด้านบนใช้เวลา 20 นาทีต่อน�้ำเสีย 100 ลิตร มีค่าใช้ไฟฟ้า 0.70 - 0.85
บาท
2.3 การสำ�รวจข้อมูลในป่าชายเลนและระบบนิเวศและมวลชีวภาพ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ชุมชนท้องถิ่นไปสู่เยาวชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท�ำให้ตระหนักว่า การบันทึก
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลจะช่วยให้สามารถน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาระบบ
นิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยาวชนและชุมชนให้ความสนใจในการส�ำรวจข้อมูล
ในป่าชายเลนและระบบนิเวศและมวลชีวภาพ พบว่ามีมวลชีวภาพของป่าชายเลน
และมีพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านตะกาดเง้า โดยพบนกจ�ำนวน 25
ชนิด มีพันธุ์ปูจ�ำนวน 11 ชนิด มีผึ้งป่าจ�ำนวน 3 ชนิด มีพันธุ์เห็ดในป่าชายเลน
จ�ำนวน 4 ชนิด มียารักษาโรคจ�ำนวน 10 ชนิด มีพันธุ์สัตว์น�้ำจ�ำนวน 15 ชนิด
มีพันธุ์ไม้ชายเลนจ�ำนวน 10 ชนิด และมีมวลชีวภาพป่าชายเลนจากอ�ำเภอนายาย
อามถึงต�ำบลคลองขุด ดังนี้ มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจ�ำนวน 49 ชนิด น�ำเข้ามาปลูก
เพิ่มเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฯจ�ำนวน 25 ชนิด รวมจ�ำนวน 74 ชนิด มีพันธุ์นกจ�ำนวน
34 ชนิด มีสัตว์น�้ำที่เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจจ�ำนวน 32 ชนิด เป็นต้น		

ชุมชน

3) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็ก เยาวชน และคนใน
จากบทเรียนที่ผ่านมากลุ่มฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการสร้างจิตส�ำนึกใน
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การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งคือความมั่นคงทาง
อาหาร และเป็นการปกป้องความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมโลกให้แก่คนในชุมชน
เยาวชนและเชิญตัวแทนนายทุน ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมให้ความ
รู้ถึงความหลากหลายของระบบนิเวศ ปัญหาการปล่อยน�้ำเสียหรือสารเคมีลงสู่
แม่น�้ำล�ำคลองและผลกระทบถึงทะเลเพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล
กิจกรรมการเก็บขยะ เป็นต้น
ในการท�ำงานดังกล่าวกลุ่มให้ความส�ำคัญให้คนในชุมชน เยาวชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น
เรื่องพลังงาน เรื่องการจัดการขยะ เรื่องการสร้างเครื่องจักรในการบ�ำบัดน�้ำเสีย
เป็นต้น เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้และสามารถต่อยอดให้ดีขึ้น รวมทั้งให้

รู้จักใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน
ชุมชนได้จริง
4. ทำ�ให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและตกผลึกในการสร้างความรู้สู่
เยาวชนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในอนาคตต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีฐานข้อมูล
และมีความรู้ภูมิปัญญา
5. กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ท�ำมาล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อม
โลก เช่น ลดการใช้พลังงานในครัวเรือน การลดใช้ขยะและการคัดแยกขยะให้ถูก
ต้องก่อนออกจากครัวเรือน การน�ำขยะผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การน�ำขยะมา
แปรรูปในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อสร้างรายได้ชุมชน การมีวินัยและมีจิตส�ำนึก
ในการบริหารการจัดการขยะอย่างถูกต้อง การเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลน การเพิ่ม
พื้นที่ปลูกหญ้าทะเล การผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อควบคุมประชาชนให้มี
วินัยและสร้างแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหล่านี้
คือการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นเพื่อเชื่อมต่อถึงสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
เนื่องจากทุกสิ่งในโลกนี้เชื่อมโยงเกี่ยวพันถึงกันทั้งสิ้น
ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเลของกลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้า
หลาวจะไม่สามารถจัดการได้อย่างยั่งยืนหากขาดองค์ความรู้พื้นบ้าน องค์ความ
รู้จากภายนอก ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน หรือการ
มีวินัยของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหา มีวินัยในการเฝ้าระวัง การจดบันทึก การ
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพื่อส่งต่อให้
แก่ลูกหลานซึ่งถือเป็นภารกิจอันมีเกียรติจากพ่อแม่ และที่สำ�คัญคือ การผลัก

ความส�ำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนเพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
และพัฒนาเทคโนโลยี

บทเรียนรู้ของกลุ่มและองค์ความรู้

1. ระบบนิเวศชายฝั่งและชายหาดมีความหลากหลายทางชีวภาพ
อัตราการเจริญเติบโตของแหล่งปะการังดีขึ้น มีความหลากหลายของปะการัง
หลายชนิดในจุดเดียวกันซึ่งชายฝั่งอันดามันไม่มี อีกทั้งยังมีมวลชีวภาพพันธุ์สัตว์
น�้ำหลายชนิด ดังจะเห็นได้ว่าท�ำให้มีสัตว์น�้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละ 5 ตัน/
ปี/ราย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ชาวต่างชาติบอกว่าดีที่สุดของภาค
ตะวันออก
2. จากการท�ำงานท�ำให้รู้และตระหนักว่า การมีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล มี
ประโยชน์มหาศาล ทั้งในด้านเป็นที่อยู่ของสัตว์น�้ำ เป็นแหล่งวางไข่ เป็นแหล่ง
กรองสารต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดรออกไซด์แปรเปลี่ยนเป็น
“คาร์บอเนต” หรือหินปูน ท�ำให้ช่วยการชะลอของกระแสน�้ำทะเลและป้องกัน
ตะกอนต่างๆ ป่าชายเลน นอกจากมีระบบนิเวศและมวลชีวภาพสัตว์น�้ำ ยารักษา
โรคอีกทั้งยังสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยหรือการสังเคราะห์
ปล่อยโอโซนออกมาลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามแต่ถ้ามนุษย์ยังไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและยังคงกระหน�่ำใช้พลังงาน ใช้ไฟฟ้า ใช้ถุงพลาสติกก็ยังเป็นผู้ผลิต
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่นั่นเอง
3. ทำ�ให้ชุมชน เยาวชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนปัญหา สอดส่องเฝ้าระวัง เก็บข้อมูล ดันข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเลให้แก่รัฐบาลในการออก
โดยผ่านการจดบันทึก และนำ�เสนอหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อ กฎหมาย หรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากราก
ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำ�ให้มีความสามัคคีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหง้าของปัญหา และลดการสร้างปัญหาใหม่ได้อย่างแท้จริง
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โครงการพลังงานทางเลือกเพื่อโลกสีเขียว (จ.เพชรบุรี)
เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ
ตำ�บลป่าเด็ง อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาและความส�ำคัญ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ในปี 2551 ปล่อยถึง
83,370 พันตัน จากทั้งหมด 198,146 พันตัน ในระดับภาคครัวเรือน ผลของการ
ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตด้านพลังงาน มีภาระ
ส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในปี 2552 พบว่า
การนำ�เข้าพลังงานเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์
การใช้พลังงานสูงกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศทำ�ให้เกิดผลกระทบด้านสังคม ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 16,205 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในระดับรุนแรง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้ดำ�เนินการผลิตและประชาชน ด้านพลังงาน 1,638 บาท หรือร้อยละ 10.1 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยค่าพลังงาน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 เป็นค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น�้ำมันเบนซิน ร้อยละ
ในท้องถิ่น ดังกรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงบ่อนอก
28.5 , น�้ำมันดีเซล ร้อยละ 21.1 , แก๊สโซฮอล์ ร้อยละ 10.7 , น�้ำมันเครื่องและ
และบ้านหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการท่อก๊าซและสถานีแยก
ก๊าซไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา เป็นต้น วิกฤติของพลังงาน ที่เกิดขึ้นไม่เพียง น�้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ร้อยละ 4.3 , ค่าแก๊สในครัวเรือน ร้อยละ 3.7 , ค่าก๊าซ NGV
และ LPG ร้อยละ 1.3 , และน�้ำมันไบโอดีเซล ร้อยละ 0.9 ) นอกจากนี้เป็นค่า
กระทบต่อชีวิตประชากรเท่านั้น แต่กำ�ลังเป็นวิกฤติที่กำ�ลังเกิดขึ้นในระดับชาติ
โดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากฟอสซิลได้ถูกนำ�มาใช้อย่างมหาศาลกำ�ลังมีปริมาณลด ไฟฟ้า ร้อยละ 26.9 , และค่าถ่านไม้และฟืน ร้อยละ 2.6
ลง อาจขาดแคลนได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและอาจส่งผลกระทบจนเกิดวิกฤติอย่าง พลังงานชุมชนกับการแก้วิกฤติ
ต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านพลังงานเป็นเรื่องที่เกี่ยว
ประเด็นการเกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตรกรรมได้ถูกกล่าวหา ข้องกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และแทบทุกเรื่องในการดำ�รงชีวิต
ว่าเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดภาวะโลกร้อน แต่ที่แท้จริงในระดับภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งการแก้ไขไม่ใช่เพียงแค่การกำ�หนดนโยบายจากภาครัฐเท่านั้น แต่ส่วนท้องถิ่น
การผลิตไฟฟ้าเป็นภาคพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยเฉพาะก๊าซ ก็มีโอกาสในการแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาพลังงานเพื่อการพึ่งตนเองโดยใช้
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ชุมชนเป็นศูนย์กลางสำ�หรับการเรียนรู้ร่วมกันถึงสถานการณ์ของพลังงาน รู้จักคำ�
ว่าพลังงานคืออะไร พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียนคืออะไร เป็นการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีทางเลือกในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณ
ค่า เกิดกระบวนการพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อให้นำ�ไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขจนเกิดความมั่นคงดังนี้
ความมั่นคงด้านพลังงาน การพัฒนาพลังงานชุมชนที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้จากทรัพยากรในท้องถิ่นมาทดแทนพลังงานที่ภาครัฐจัดหามาให้ นั่น
หมายความว่าชุมชนเป็นผู้กำ�หนดวัตถุดิบที่นำ�มาผลิตพลังงานได้เองเช่น ชุมชน
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนได้ ชุมชนมีโอกาสใช้พลังงานทางเลือก นำ�วัตถุดิบ
ที่เหลือใช้มาเป็นพลังงานทดแทน ชุมชนสามารถจัดหาพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติจนถึงพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนด้านพลังงานลง และเป็นการสร้างโอกาสใน
การเพิ่มรายได้จากผลผลิตพลังงาน ก่อเกิดการจ้างงานในอนาคต
ความมั่นคงทางด้านสังคม ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พลังงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยชุมชนมารถเรียนรู้เข้าใจสถานการณ์ปัญหา สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เองในชุมชน นอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักตลอดจนเกิดความสามัคคีในชุมชนแล้วยังเกิดการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาระหว่างชุมชนและคนรุ่นต่อ ๆ ไ ป
ความมั่นคงทางด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ชุมชนรู้จักนำ�
ทรัพยากรในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงาน เป็นการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า และ
จากการปลูกพืชหรือไม้ยืนต้น ทำ�ให้คนในชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าไม้
ลำ�ธารเป็นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน
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แนวทางแก้วิกฤติด้านพลังงานโดยพลังชุมชน
สภาพพื้นที่โดยรวมของตำ�บลป่าเด็ง อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี แบ่งลักษณะพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการ
พระราชดำ�ริ ได้แก่หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 บางส่วน อีกส่วนหนึ่งคือ อยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ได้แก่หมูที่ 1,8,9,10 และ 7 บางส่วน ใน
พื้นที่โครงการพระราชดำ�ริ เป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มีโคนมอย่าง
น้อย 5,000 ตัว จึงเป็นปัญหาทำ�ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและยังขาดการจัดการ
เชิงระบบ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นชุมชนที่ไม่มีสาธารณูปโภค
อันได้แก่ ไม่มีไฟฟ้า ถนนเป็นลูกรัง ฯลฯ ครอบครัวที่ไม่มีดังกล่าว อยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว ต้องประสบกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติมีระเบียบและกฎค่อนข้างมาก บีบบังคับให้ชาวบ้านดิ้นรนในการ

ใช้พลังงาน เช่น ถ่านไม้ การตัดไม้เพื่อปลูกสร้าง และบางส่วนเพื่อการค้า ชาว
บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การใช้สารเคมีมีอยู่มาก ความขัดแย้ง
ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจของทั้งสองฝ่าย แต่ส่วนใหญ่ถูกกระทำ�โดย
เจ้าหน้าที่มากกว่า (บ้านของชาวบ้านถูกรื้อถอน และช้างต้องมาตายเพราะคน
ทะเลาะกัน ดังที่เห็นเป็นข่าว)
มีการรวมตัวกันของชาวบ้านกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เครือค่ายตามรอยพ่อ
ปรึกษาหารือกันทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พึ่งพากันในด้านต่างๆ เช่น
การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง การพัฒนาตนเอง
ด้วยการศึกดูงาน อบรม ประชุมปรึกษาหารือด้านสิ่งแวดล้อม มีการปลูกป่ากัน
เองทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งพันต้นเพื่อมีไม้ไว้ใช้สอย และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้าน
พลังงาน เช่น แก๊สชีวภาพ โดยน�ำมูลวัวมาท�ำให้เกิดแก๊ส เตาเผาถ่านน�้ำส้มควัน
ไม้ ลดการใช้สารเคมี เตาชีวมวลต่างๆ เพราะมีแกนข้าวโพดที่ถูกทิ้งมากมายช่วย
ลดการตัดไม้ท�ำลายป่า และที่มีจุดศูนย์รวมคือเรื่องสวัสดิการ ท�ำออมบุญวันละ
บาทเพื่อช่วยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย

อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ�ำเภอแก่ง
กระจาน ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด
เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 390,625 ไร่ ( 525 ตาราง
กิโลเมตร) แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย - พื้นที่ท�ำกิน 125 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าดิบ
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 400 ตามรางกิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็นเขต
ที่ราบสลับภูเขา และ เขตที่ราบลุ่มแม่น�้ำ
ปัจจุบันตำ�บลป่าเด็งมีจำ�นวนประชากรทั้งสิ้นรวม 5,274 คน เป็นชาย
2,723 คน เป็นหญิงจำ�นวน 2,551 คน มีจำ�นวนครัวเรือน 2,215 ครัวเรือน
ประชาชนในตำ�บลป่าเด็งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำ�ไร่สับปะรด
ข้าวโพด มะนาว ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ และเลี้ยงโคนม นอกจากนั้น ก็มีอาชีพ
รับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพอื่น ๆ

ทรัพยากรในต�ำบลที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน ดังนี้

1. แหล่งพลังงานจากมูลสัตว์ ในตำ�บลป่าเด็งมีการเลี้ยงโคเนื้อและ
โคนม อย่างน้อย 5,000 ตัว
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญของต�ำบลป่าเด็ง
2. แหล่งพลังงานชีวมวล มีการปลูกข้าวโพดคิดเป็นแกนข้าวโพด
พื้นที่ของตำ�บลป่าเด็ง เดิมเรียกว่า “ป่าแดง” เป็นภาษากะหร่าง
จำ�นวน 25 ตัน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบมีภูเขาและต้นไม้สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากโดย
3. แหล่งพลังงานน�้ำภายในต�ำบลมีแม่น�้ำปราณบุรีไหลผ่าน
เฉพาะช้าง เป็นสัตว์ที่ชาวบ้านในตำ�บลพบเห็นมากที่สุดจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งได้มี
4. นอกจากนี้ยังมี พลังงานแสงแดด และลมที่มีปริมาณที่เหมาะสม
การอนุรักษ์ช้างไว้เป็นสัตว์คู่ตำ�บล หลังจากที่ได้มีคนไทยเข้ามาทำ�กินในพื้นที่เพิ่ม
สรุปรูปแบบการดำ�เนินงานเครือข่าย
มากขึ้น
การเรียกชื่อบ้านป่าแดง จึงผิดจากเดิมเป็น “บ้านป่าเด็ง” และได้ขอ
ประวัติความเป็นมา
แยกการปกครองออกจากตำ�บลสองพี่น้องเพื่อไปเป็นตำ�บลป่าเด็งเมื่อเดือน
ในปี พ.ศ. 2550 เกิดการรวมตัวของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเรียกกลุ่มตัวเอง
ธันวาคม พ.ศ. 2531 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 72/2 หมู่ที่ 3 ตำ�บลป่าเด็ง
ว่ากลุ่มผลิใบ ที่มีความสนใจในการดำ�รงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ่มมีการ
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แผนภูมิแสดงวงจรกระบวนการทำ�งาน เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

ปรึกษาหารือกันเป็นระยะ ผลจากการพูดคุยกันจึงเกิดแนวทางในหลายแนวทาง
เช่น การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงาน เรื่องภูมิปัญญา
และเรื่องสวัสดิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สมาชิกเริ่มเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น ทำ�ให้
การดำ�เนินงานเริ่มมีระบบระเบียบมากขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการ มีระเบียบ มี
ระบบบัญชีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความโปร่งใส

INPUT

PROCESS

ปัจจัยนำ�เข้า
- ปัญหา
- แนวคิด
- วัตถุประสงค์
- ความต้องการร่วม

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม
คณะกรรมการเครือข่าย
		
นายโกศล แสงทอง		
ตำ�แหน่ง ประธาน
		
นายสมพร พรหมาธิวัฒน์ ตำ�แหน่ง รองประธาน
		
นายบำ�เพ็ญ ท้วมใหญ่
ตำ�แหน่ง เหรัญญิก
		
นายวิสูตร จันทร์ประไพ
ตำ�แหน่ง เลขาฯ
		
นายเริ่ม ทองมี		
ตำ�แหน่ง ที่ปรึกษา
ฝ่ายบริหารงาน แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย
- กรรมการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้ฝ่ายเลขาฯ เป็น
ผู้ดูแล
- กรรมการด้านอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- กรรมการด้านพลังงาน
- กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
- กรรมการด้านสวัสดิการ

OUTPUT

กระบวนการทำ�งาน
ข้อมูล

สรุป
ประเมิน

แผน
ปฏิบัติ

ผลลัพธ์
เป้าหมายสูงสุด
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ

INPUT ปัจจัยน�ำเข้า คือ ความต้องการร่วม คนต่างครอบครัว ต่างชุมชนช่วย
เหลือพึ่งพากันได้หรือไม่
แนวคิด
- แนวพระราชด�ำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด�ำรงชีพอยู่ในระบบนิเวศ
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐ

PROCESS กระบวนการท�ำงาน
การศึกษาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย ในการรวมตัวกันตามวัตถุประสงค์
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ของสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอย
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การติดตามงานได้อย่างเหมาะสม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นการควบคุม (Control) เป็นองค์
ประกอบที่แสดงถึงการประเมินผลงานว่าเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง มีการปรับปรุงหรือหาทางแก้ไขอย่างไร
และสรุปและทำ�รายงาน ทุกสิ้นปี

พ่อ โดยมีแนวคิดว่าจะทำ�อย่างไรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ประสบการณ์และช่วยให้ชุมชนสามารถค้นหา วิเคราะห์ สรุป และวางแผนได้
อย่างมีระบบ ตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายฯ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการเครือข่ายฯ ทำ�การออกแบบเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน
ในการมองปัญหา มองแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนา และหรือข้อมูลอื่นๆ อัน
จะมีส่วนทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จนสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนที่ยั่งยืนได้ในที่สุด
การวางแผนเพื่อการด�ำเนินงาน
การวางแผนการดำ�เนินงานใช้หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งหัวใจของการมี
ส่วนร่วมมี 5 ร่วมได้แก่ ร่วมคิดเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีบทบาทในการร่วม
คิด ร่วมวางแผน กำ�หนดแนวทางการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร ร่วมปฏิบัติ
การในกิจกรรม และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการรวมพลังเชิง
สร้างสรรค์ ร่วมสรุปและประเมิน ระยะหนึ่งของการทำ�งานจำ�เป็นต้องสรุปบท
เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมรับ (กรรม) ที่สำ�คัญ ต้องยอมรับร่วมกันทั้งความ
สำ�เร็จและความล้มเหลว
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
การนำ�แผนงานไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของเครือข่ายฯ
เพราะแผนงานสามารถระบุถึงวิธีการตัดสินใจ เพื่อนำ�ไปปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนและวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่
เหมาะสม คณะกรรมการและสมาชิก ได้ทำ�ความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตามแผน
งานและยังได้กำ�หนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เวลาผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำ�เป็นตารางเวลาในการปฏิบัติงาน (Flow chart) เพื่อ

OUTPUT ผลลัพธ์

ชื่อเครือข่าย รวมใจตามรอยพ่อ
เป้าหมายเครือข่าย เป็นเครือข่ายที่ทำ�ให้ครอบครัวอยู่ดี มีสุข บนพื้น
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ฐานของกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ดำ�เนินงานอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง
วิสัยทัศน์ กว้างไกล ใจเป็นหนึ่ง พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
มีการบูรณาการทำ�งานเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นอย่างเป็นระบบ
การดำ�เนินงานของเครือข่าย รวมใจตามรอยพ่อ ได้ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่โครงการ หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม จากสำ�นัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่งเสริมกิจกรรม
คนสองวัย กิจกรรมดนตรี
- เจ้าหน้าที่จากโครงการพระราชดำ�ริห้วยสัตว์ใหญ่-ป่าเด็ง เข้ามาร่วม
งานด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล
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- เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้ามาส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน เรื่องการผลิตผ้าบาติก มัดย้อมสีธรรมชาติ
- เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (กษ.) เข้ามาส่ง
เสริมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และเข้ารับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์
ปราชญ์ชาวบ้านดอนผิงแดด
- สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การ
สนับสนุนด้านพลังงานแก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่าน และกังหันสูบน้ำ�
- สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) เรื่อง ศูนย์
พัฒนาครอบครัว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

2. เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย มีโอกาสได้เรียนรู้และได้ใช้พลังงานทางเลือก
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานปุ๋ยอินทรีย์
เช่นแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล
กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเรื่องการผลิตเตาชีวมวลและการใช้ของเหลือทิ้ง
3 เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย จากกิจกรรมทางการเกษตรเช่นแกนข้าวโพดและเศษไม้ และผลิตเตาชีวมวล
ด้านวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอันเป็นสาเหตุปัญหาโลกร้อน
กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ดำ�เนินงานตามแผนงานของโครงการ สรุปได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ทาง (แผ่นพับ สถานีวิทยุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมประจำ�เดือน เพื่อชี้แจงรายละเอียด ติดตาม และการประชุมต่างๆ)
ผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรมที่ 8 ติดตามประเมินผล และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพ การนำ�มูลสัตว์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ การนำ�ไปใช้ การดูแลรักษาและลดโลกร้อนได้อย่างไร และร่วม
กันผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพ

55

56

ขอบข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการลดสารมลพิษตกค้างเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสงขลาและนครศรีธรรมราช
โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมลำ�น้ำ�น่าน – พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่ราบลุ่ม
น้ำ�ยม (จ.พิษณุโลก)
โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้ (จ.ร้อยเอ็ด)
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โค

รงการลดสารมลพิษตกค้างเพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 		
สงขลา และนครศรีธรรมราช
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โครงการลดสารมลพิษตกค้างเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สงขลา และนครศรีธรรมราช
นางสาวสุภาภรณ์ นนทเภท , นายปราโมทย์ ชีวทรรศน์

“สวนโบราณ” ความหลากหลาย และความลงตัว

การท�ำสวนสมรมไม่ต้องอาศัยปัจจัยมากนัก เพียงเป็นที่ลุ่มริมน�้ำ หรือเป็นที่ราบ
เครือข่ายส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิภมู ปิ ญั ญาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต�่ำซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ท�ำได้ ปล่อยให้ธรรมชาติได้เกื้อกูลกันเอง ผู้ท�ำสวนสมรม
และ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ ส่วนใหญ่เรียนรู้การท�ำสวนสมรมจากบรรพบุรุษเนื่องจากการท�ำสวนสมรมต้อง
ร่วมกันจัดท�ำโครงการเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพื้นบ้านในรูปแบบ อาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น เช่น พ่อแม่ลูกอาจจะเข้าไปในสวนด้วยกันเพื่อ
การท�ำการเกษตรแบบสวนโบราณ อย่างที่เรียกว่า “สวนพ่อเฒ่า” ซึ่งในสวนมีทุก ดูแลสวน หรือเก็บผลไม้ ท�ำให้คนในครอบครัวได้ร่วมกันท�ำงาน เกิดการเรียนรู้
อย่างให้ได้กินได้ใช้ อาศัยธรรมชาติให้เกื้อกูลกันเอง เป็นระบบเกษตรกรรมใน
และการถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติโดยตรง
ภาคใต้ที่ได้รับการสืบทอดมายาวนานจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สวนโบราณ
สวนโบราณเหล่านี้จึงเป็นแหล่งกระจายพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น
เหล่านี้มักปลูกพืชรวมกันหลากหลายชนิด ทั้ง ไม้ผล ยางพันธุ์พื้นเมือง สมุนไพร สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม จึงเปรียบเหมือนซุปเปอร์และของป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เห็ด หน่อไม้ กาหลา กระวาน ปุด มาร์เกตของชุมชน แต่เนื่องจากการส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวของรัฐบาลตลอด
หมากหมก (ผักภูมิ) เป็นต้น หรืออย่างที่เรียกว่า “สวนสมรม” หรือสมลม เป็น ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาท�ำให้วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมถูกละเลย โดยชาว
ค�ำภาษาถิ่น หมายถึง สวนขนาดเล็ก ที่ปลูกไม้ผสมปนเปกันนานาชนิดไม่มีการ บ้านหันไปท�ำสวนยาง สวนปาล์ม สวนกาแฟ หรือปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่จะ
แยกแปลงแยกชนิดปลูก เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด จ�ำปาดะ หมาก สะตอ ลูก ท�ำให้ได้ราคาดี(ในความคิด)มากขึ้น ท�ำให้ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน
เนียง และพืชผักสมุนไพรที่ใช้กินอยู่ประจ�ำวัน นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมถูกท�ำลายลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในด�ำเนินงาน
อย่างแท้จริง เพราะผลไม้แต่ละชนิดออกผลผลิตไม่พร้อมกัน ท�ำให้เจ้าของสวน เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวน
สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตได้ทั้งปี และช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้อีกด้วย
โบราณที่จังหวัดสงขลา และบริเวณชุมชนรอบ ๆ ที่ราบเชิงเขาหลวง จังหวัด
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นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นป่าต้นน�้ำนั้น นอกจากเพื่อหวังผลในการเพิ่มความหลาก
หลายทางชีวภาพในป่าเขตร้อน และสวนโบราณสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรและพืชพื้นบ้านดังกล่าวแล้ว ยังมุ่งหวังถึงการก่อ
ให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างมีศักยภาพของคนในชุมชน ผู้หญิง เด็ก เยาวชน
และเครือข่ายหมอพื้นบ้านนครศรีธรรมราชอีกด้วย เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมต่อองค์
ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมให้แก่กัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ที่ดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดตลาดทางเลือกที่มีความ
ยั่งยืนภายใต้การพึ่งพาตนเองได้ในระดับพึงพอใจ ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการดัง
กล่าวได้รับการสนับสนุนจาก แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน (SGP)
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ในระหว่างพ.ศ.2548 - 2557 มาต่อเนื่องเป็นเวลา
6 ปี
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สองพื้นที่หนึ่งแนวคิด
จังหวัดสงขลาเป็นที่ราบเชิงเขาและบางส่วนของพื้นที่ป่าต้นน�้ำ กลุ่มเป้า
หมายคือเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ ผู้บริโภค และ
เยาวชน ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพท�ำสวนยาง สวนผลไม้ ท�ำนา ปลูกผัก และ
รับจ้างทั่วไป เป้าหมายที่เป็นกลุ่มองค์กร คือวัด และโรงเรียน จ�ำนวน 7 ชุมชน
ตั้งอยู่ใน อ.จะนะ คือ ต.จะโหนง นาหว้า ป่าชิง ลองเปรียะ น�้ำขาว และที่
อ.นาทวี คือ ต. นาหมอสี อ.สิงหนคร จ.สงขลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้หญิงเครือข่าย ต.โพธิ์
เสด็จ ต.นาทราย ต.นาเคียน และ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ�ำนวน
1,000 คน และชุมชนเกษตรใน อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เป็นพื้นที่ราบใกล้กับเทือกเขาหลวง และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย บ้าน
ท้ายเหมือง อ.ช้างกลาง บ้านนาป่า อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

หนึ่งแนวคิดสี่โครงการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนโบราณและในเขตป่าต้นน�้ำ

จากการสรุปบทเรียนรู้นั้น เครือข่ายทั้งสองเครือข่ายดังกล่าวได้ด�ำเนิน
การผ่านการจัดท�ำโครงการ 4 โครงการคือ
1. โครงการอนุรักษ์สวนโบราณและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใน
สวนยาง จ.สงขลา
2. โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้หญิงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่ง
แวดล้อมด้านสมุนไพร
จ.นครศรีธรรมราช
3. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเขตป่าต้นน�้ำ จ.นครศรีธรรมราช
4. โครงการลดสารมลพิษตกค้างเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สงขลาและนครศรีธรรมราช
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กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวน
นั้น ได้มีการรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของพันธุ์พืชเป็นข้อมูลเอกสาร บันทึกสรรพคุณของพืชชนิดต่าง ๆ จ�ำนวน 200
กว่าชนิด มีการแลกเปลี่ยนและขยายพันธุ์พืช สมุนไพรในระหว่างเครือข่ายสมาชิก
ในนครศรีธรรมราชแล้วกระจายออกไปยังกลุ่มเป้าหมายจังหวัดสงขลา พังงา
ภูเก็ต มีการรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้น สมุนไพรในโรงเรียน ในวัด ในครัวเรือน และใน
ป่าต้นน�้ำเชิงเขาหลวง มีการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในสวน เนื่องจากผึ้งเป็นตัวผสม
เกสรให้กับพืช ช่วยแพร่พันธุ์ไม้ยืนต้นและช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชสวน นอก
จากนี้ผึ้งยังเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นตัว
บ่งชี้พื้นที่ปลอดสารเคมี เนื่องจากผึ้งคือสัตว์ที่ตอบสนองต่อสารเคมีได้ไว การมี
จ�ำนวนผึ้งในสวนมากจึงหมายถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาดมีความอุดมสมบูรณ์
เพราะผึ้งไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยพืชเชิงเดี่ยว การเลี้ยงผึ้งยังท�ำให้มีรายได้จาก

การขายน�้ำผึ้งอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดการสวนโบราณ
แบบเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นคือ ได้มีการอบรมเกษตรกรเพื่อให้
สามารถจัดท�ำปุ๋ยอินทรีย์ จัดท�ำสมุนไพรไล่แมลง จัดท�ำฮอร์โมนเร่งดอกใบแบบ
ชีวภาพ เพื่อใช้ในสวนได้เอง ท�ำให้เกษตรกรประหยัดเงิน และไม่มีหนี้สินจาการ
ลงทุนด้านปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ประหยัดค่าแรงงาน หากแต่มีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายผลผลิตในสวน และภายหลังจากมีการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือมีจุลินทรีย์ ไส้เดือน แมงและแมลง
ในดินมากขึ้นแสดงถึงความสมบูรณ์ของดินมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่
เกษตรกรภูมิใจในผลงานของตนเอง
ในขณะที่เกษตรกรได้ใช้ความหลากหลายในสวนมาท�ำการเกษตรแบบ
เกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตแล้วยังได้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดค่าใช้
จ่าย ลดการใช้พลังงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การน�ำกังหันน�้ำพื้นบ้านมาผันน�้ำ
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จากล�ำห้วยธรรมชาติในที่สูงมาใช้ในสวน ใช้กังหันน�้ำมาใช้เป็นพลังงานหมุนครก
บดยา การต่อท่อน�้ำธรรมชาติมาใช้ในการเกษตรโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้
ระบบน�้ำหมุนเวียนน�ำน�้ำจากบ่อเลี้ยงปลามาใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างไม่มีมลพิษ
การท�ำระบบน�้ำหยดในสวน การน�ำน�้ำธรรมชาติมาใช้ลดความร้อนในบ้านเรือน
ด้วยระบบสปริงเกอร์ทดแทนพัดลมและเครื่องปรับอากาศ สร้างโรงตากสมุนไพร
แบบใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์แทนเตาอบไฟฟ้า ใช้วัสดุอย่างง่ายในท้องถิ่น
เช่น ยางรถยนต์เก่าท�ำกระถางปลูกต้นไม้ ปลูกสมุนไพร ปลูกข้าว เป็นต้น

ส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
• อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
จากการแลกเปลี่ยนของเครือข่ายเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการณ์พืชท้องถิ่น
ลดลงและสูญพันธุ์ จากการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ

การใช้สารเคมีได้สร้างความเสียหายให้กับพืชท้องถิ่นจนถึงขั้นวิกฤติ และจากการ
เสวนาเรื่องผลกระทบการใช้สารเคมีกับความหลากหลายทางชีวภาพ ท�ำคนใน
ชุมชนให้เกิดตระหนักถึงความส�ำคัญของพืชท้องถิ่นที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์ จึงมีการ
รณรงค์แนวคิดอนุรักษ์สวนสมรม สวนพ่อเฒ่าเอาไว้ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ด�ำรง
ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชท้องถิ่นไม่สูญหาย โดยส่งเสริมการเก็บ
และรวบรวม ขยายพันธุ์พืชหายากในท้องถิ่นจัดท�ำธนาคารเมล็ดพันธุ์ มีการแลก
เปลี่ยนพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในระหว่างสมาชิก มีการน�ำไม้ผลพื้นบ้านพันธุ์ไม้
หายากในท้องถิ่นไปปลูกในสวนผลไม้หรือสวนยางพารา สนับสนุนให้เยาวชน
ส�ำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่น มีการส�ำรวจเก็บข้อมูลผักพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นได้
เมนูที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 30 เมนู เนื่องจากผักพื้นบ้านมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายแบบองค์รวม ได้ความรู้จากการปรุงอาหารแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
เมื่อมีการจัดระบบบัญชีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท�ำให้พบว่า
มีความสมบูรณ์ของป่าเพิ่มขึ้นโดยมีพันธุ์พืชท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่า 200 ชนิด
พันธุ์ จากการจัดระบบข้อมูลโดยชุมชนดังกล่าวย่อมท�ำให้ชุมชนเห็นและตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
รักษาพื้นที่ป่าไว้ให้ได้ ชุมชนจึงมีแผนการรักษาพื้นที่ป่าในชุมชน มีการออกกฎ
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รักษาป่าต้นน�้ำที่ทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันปฏิบัติ อาทิ ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่
ชุมชนมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ จัดท�ำ
แผนการปลูกป่าเพิ่มขึ้นในบริเวณป่าต้นน�้ำ โดยใช้วันส�ำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่
วันพ่อ วันส�ำคัญทางศาสนา
• ส่งเสริมเครือข่ายภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
หมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทในชุมชนมากพอสมควรด้วยว่า ชาวบ้านเกิด
ความอบอุน่ ใจกับการรักษาในชุมชนมากกว่าการเดินทางไปรักษาในสถานพยาบาล
ในเมือง จึงได้มีเวทีแลกเปลี่ยนของเครือข่ายภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (จ�ำนวน 100
คน) มีการรื้อฟื้นการใช้ความรู้ และเครื่องมือเครื่องใช้ของหมอพื้นบ้านในการ
รักษาแบบโบราณ เช่น ไม้ไผ่ดามกระดูก เครื่องมือกายภาพบ�ำบัดที่ออกแบบให้
สอดคล้องกับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการแปรรูป
วัตถุดิบสมุนไพรโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน มีการพัฒนาองค์ความรู้ของหมอ
พื้นบ้านด้วยการอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติม มีการบันทึกการรักษาพยาบาลแบบ
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้
สนใจศึกษาต�ำราหมอพื้นบ้าน ท�ำให้ความรู้ของหมอพื้นบ้านได้รับการสืบทอดจาก
รุ่นต่อรุ่นไม่เกิดการสูญหาย มีกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียน วัด และชุมชนน�ำความรู้
ทางด้านสมุนไพรไปใช้ในการรักษาสุขภาพ ปรับเปลี่ยนความคิดในการดูแล
สุขภาพแบบยั่งยืน โดยประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากยิ่งขึ้น
มีแปลงปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ของครัวเรือนพื้นที่
เป้าหมาย
• พัฒนาศักยภาพบทบาทหญิงชาย และเครือข่ายคนรุ่นใหม่
เนื่องจากบทบาทของผู้หญิงในสังคมชนบทนั้นยังอยู่ในกรอบของบทบาท
การดูแลปากท้องในครัวเรือน ส่วนผู้ชายมีบทบาทของความเป็นผู้น�ำในครอบครัว

และในชุมชน เริ่มต้นพัฒนาศักยภาพผู้หญิงเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนดูงานและสร้างเครือข่ายผู้หญิงในรูปแบบ “เครือข่าย
ออมทรัพย์คาบสมุทรสทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา” มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของผู้หญิงให้เห็นคุณค่าของเพศหญิงที่มีบทบาทในครัวเรือนและในชุมชน ส่ง
เสริมให้กลุ่มผู้หญิงใช้ทักษะที่มีอยู่แล้ว เช่น การท�ำอาหารสุขภาพหวาน-คาวที่
ปราศจากสารปรุงแต่งรสให้แก่สมาชิกในครอบครัวแทนการซื้ออาหารที่ผ่านการ
ปรุงอย่างรีบเร่ง และใส่สารปรุงแต่งรสจ�ำนวนมาก สนับสนุนการปลูกพืชผักพื้น
บ้านโดยเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
นอกจากการมีบทบาทในการดูแลสมาชิกในครอบครัวแล้ว ผู้หญิงยังได้
รับการส่งเสริมให้มีบทบาทในชุมชนมากขึ้นด้วยการมีบทบาทบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์ มีบทบาทในการจัดท�ำแผนการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในชุมชน เช่น แผนจัดการขยะในชุมชน แผนการใช้แหล่งน�้ำและ
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น�้ำอย่างยั่งยืน แผนการลดละเลิกการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรและครัวเรือน
จากบทบาทต่าง ๆ เหล่านั้นส่งผลให้กลุ่มผู้หญิงได้จดบันทึก ได้ท�ำบัญชี ได้
ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ท�ำให้มีความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มผู้ชายซึ่งเคยมีบทบาทเป็นผู้น�ำ
หลักมายาวนาน มีความมั่นใจที่จะกล้าต่อรองมากขึ้น เนื่องจากผู้หญิงมี
คุณสมบัติของความนิ่มนวล ประนีประนอมมากกว่าผู้ชาย ท�ำให้เป็นจุดแข็งใน
การลดแรงปะทะในการท�ำงานได้ดีเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย
“ค่ายเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรและสิ่งแวดล้อม” เป็นกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยาวชนโดยพ่อแม่และปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นคนรุ่นก่อน เพื่อให้เยาวชนได้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากที่ไม่เคยให้คุณค่าสมุนไพรกลับมาให้ความส�ำคัญกับ
สมุนไพรมากขึ้น รู้จักและเข้าใจพืชสวนสมุนไพรที่ครอบครัวปลูกไว้ว่ามีประโยชน์
อย่างไร ได้รับทราบว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านใกล้ตัวมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยเยาวชนสามารถน�ำสมุนไพรมาใช้มากขึ้น เช่น การใช้ใบเตยหอมต้มน�้ำดื่ม
การใช้ดอกอัญชันมาท�ำขนม ใช้หัวหอมและใบมะขามต้มอาบในยามเป็นไข้หวัด
การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการส่งต่อหรือ
สืบทอดการอนุรักษ์สวนโบราณให้แก่คนรุ่นต่อไป

• สร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภค ตลาดทางเลือกจ�ำหน่ายผลผลิตเกษตร

บุคคลทั้งคนรุ่นก่อนและคนรุ่นใหม่ให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีส่วนร่วม
และมุ่งหวังถึงการสืบทอดความคิด และส่งผ่านการจัดการสวนโบราณให้แก่คนรุ่น
อินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเอง
ใหม่ต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการได้สร้างพลังของเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภค และรณรงค์ให้
การเปลี่ยนแปลงความคิด และปรับเปลี่ยนถึงพฤติกรรมในบุคคลเชิง
ตระหนักถึงการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน แต่ได้ถูกท�ำลายเพราะแนวคิดการเกษตรเชิงเดี่ยว ผลจากการท�ำงาน ปัจเจกดังกล่าว ขยายผลสู่คนหลากหลายทั้งในชุมชนตนเองและในชุมชนเครือ
ข่ายนั้น ก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อปัจเจก และมวลสมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรม
นั้นท�ำให้โครงการประสพความส�ำเร็จในการสร้างเครือข่ายเกษตรยั่งยืน และ
สามารถตอบค�ำถามส�ำคัญได้คือ คนและชุมชนสามารถพึ่งพาเกื้อกูลกันได้กับ
พัฒนาตลาดทางเลือก พร้อมทั้งขยายพื้นที่ไปในหลายพื้นที่ได้ก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ ธรรมชาติ ธรรมชาติกับธรรมชาติสามารถพึ่งพากันได้เป็นอย่างดี ค�ำตอบส�ำคัญ
ปลอดภัย เช่น ผลไม้ ข้าวพื้นเมือง และสมุนไพร เกิดมาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่ ที่สุดคือ ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนโบราณและในธรรมชาติเอื้อ
ประโยชน์ให้กับมนุษย์และธรรมชาติได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและใน
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรยั่งยืน เลิกใช้สารเคมีเด็ด ระดับโลก
ขาดหันมาใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพแทน ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่มีตลาดทางเลือก ที่ อ.ช้างกลาง ตลาดหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
และตลาดสีเขียว อ.จะนะ จ.สงขลา ส�ำคัญคือเกษตรกรสามารถมีตลาดของ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ การขายตรงหน้าแปลงเกษตรของตนเองได้สม�่ำเสมอ
ทั้งปีจากผลผลิตในสวนโบราณ

“สวนโบราณ” ผลลัพธ์ของความลงตัว

“ปลูกผลไม้ใด ย่อมได้กินผลไม้นั้น” ค�ำกล่าวนี้เป็นความจริงแท้ จาก
การด�ำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการในระยะเวลา 6 ปี เป็นการด�ำเนินการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตในเชิงปัจเจก และขยายผลออกไปในหมู่สมาชิกเครือ
ข่าย สู่สังคมภายนอก โดยใช้ความรู้ท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการ
จัดการสวนโบราณ ภูมิปัญญาการใช้พืชพื้นบ้านในการกินอยู่ดูแลรักษาสุขภาพ
ทั้งในการรักษาและการป้องกัน ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้
การศึกษาสมัยใหม่เป็นเครื่องมือจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สร้างศักยภาพ
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมลำ�น้ำ�น่าน – พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่ราบลุ่มน้ำ�ยม
ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ผักพื้นบ้าน ผักกุ่ม ผักสึก บัวท้องถิ่น ในส่วน
ของพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะปลาท้องถิ่นใกล้สูญพันธุ์ เช่น ปลาค้าว ปลากา ปลาทอง
ฯลฯ และปลาบางชนิดยังเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาเบี้ยว ปลา
น�้ำเงิน ที่มีราคาสูงมาก พื้นที่ชุ่มน�้ำที่ราบลุ่มน�้ำยม ต�ำบลบางระก�ำ บ่อทอง
อ�ำเภอบางระก�ำ ยังเป็นแหล่งรวบรวมปลาขนาดใหญ่ ปัญหาหลักของพื้นที่คือน�้ำ
ท่วมขังในฤดูน�้ำหลากและแล้งในฤดูแล้ง และการลดลงของจ�ำนวนปลาในแหล่ง
น�้ำธรรมชาติ ชุมชนมีภูมิปัญญาในการจัดการน�้ำเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งมี
การสืบสานวัฒนธรรมของกลุ่มคนท้องถิ่นดั้งเดิม “ไทยทรงด�ำ” ที่เป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ของชุมชน
พื้นที่ลุ่มน�้ำน่านตอนล่าง ต�ำบลจอมทอง ปากโทก วัดจันทร์ อ�ำเภอ
เมืองพิษณุโลก ต�ำบลมะตูม ทับยายเชียง อ�ำเภอพรหมพิราม และต�ำบล
ท้อแท้ อ�ำเภอวัดโบสถ์ เป็นพื้นที่ที่อยู่สองฝั่งล�ำน�้ำน่าน และเป็นพื้นที่รับน�้ำจาก
ล�ำน�้ำน่าน ประสบปัญหาน�้ำท่วมในฤดูน�้ำหลาก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ

ภาคเหนือตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มน�้ำท่วมถึงในฤดูน�้ำหลาก พื้นที่ทางการ
เกษตรที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ราบที่มีแม่น�้ำส�ำคัญไหลผ่าน ล�ำน�้ำน่าน แม่น�้ำยม
ท�ำให้เกิดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้ำ ระบบเกษตรดั้งเดิมริมฝั่งล�ำน�้ำน่านและริมฝั่ง
แม่น�้ำยมมีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณของพันธุกรรม เป็นแหล่งอาหาร
ที่ส�ำคัญของชุมชน โดยเฉพาะ “สวนโบราณ” ที่กระจายตามล�ำน�้ำน่านและแม่น�้ำ
ยม มีคนให้นิยามว่า “แหล่งเครื่องแกงชุมชน” ผักพื้นบ้าน ไม้ผล ไม้ใช้สอย บาง
ชนิดพัฒนาเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ มะปรางท่าอิฐ(มะปรางไข่ไก่) ส้มโอท่าข่อย
ละมุดจอมทอง ในแต่ละแม่น�้ำจะมีลักษณะสวนเกษตรดั้งเดิม ที่ราบริมแม่น�้ำยม
ที่ราบริมแม่น�้ำน่าน ตลอดจนพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ราบน�้ำยมบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด
พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เป็นที่ราบน�้ำท่วมถึง เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของ
ชุมชน โดยเฉพาะปลาที่มีปริมาณมากจับได้ปริมาณสูงมาก ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ทั้งปลาเศรษฐกิจ ปลาหายาก และปลาใกล้สูญพันธุ์
ที่ราบน�้ำยม 310,000 ไร่ เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น�้ำยม และพื้นที่ชุ่มน�้ำ
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อาชีพ ท�ำนา และท�ำสวนเป็นหลักมีทั้งสวนผักผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ และ
สวนโบราณที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหลากหลายชนิด สวนเกษตรริมน�้ำที่มีมันแกว
และมันเทศ “จอมทอง” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
และมีคุณภาพดีกว่าพื้นที่อื่น อีกทั้งสวนตาลที่สร้างรายได้ให้ชาวต�ำบลท้อแท้ แต่
พื้นที่การเกษตรดังกล่าวก�ำลังถูกรุกล�้ำด้วยการเกษตรเชิงเดี่ยวและพืชพลังงาน
แหล่งที่อยู่อาศัย ประกอบกับการเปลี่ยนมือการถือครองที่ดินสูง รวมทั้งปัญหา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเกษตรเพื่อยังชีพ สู่การปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย
แหล่งทรัพยากรทั้ง 2 พื้นที่ยังเป็นที่รวบรวมที่อยู่อาศัย และการเจริญ
เติบโตเพาะพันธุ์ของสัตว์นานาชนิด นก ปลา และสัตว์ป่าขนาดเล็ก และยัง
เป็นแหล่งกระจายพันธุ์โดยธรรมชาติของนกที่มีจำ�นวนมาก และที่สำ�คัญเป็น
แหล่งอาหารของคนในชุมชนที่จะสร้างความมั่นคงของครอบครัวชุมชน แหล่ง
พันธุกรรมจึงคือความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่ก่อให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศ
ปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน คือ แหล่งพันธุกรรมท้องถิ่นล�ำน�้ำน่าน พื้นที่ชุ่มน�้ำที่ราบลุ่มน�้ำยมก�ำลังถูกท�ำลายจากการท�ำการผลิตเชิงเดี่ยว และการ
ผลิตเพื่อขาย ทรัพยากรพันธุกรรม เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการผลิตที่นับวันจะมี
ราคาสูง การพัฒนาสายพันธุ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้ชุมชนไม่สามารถพึ่ง
ตนเองได้ในการผลิตเพื่อตอบสนองทางการค้าจากการพัฒนาพันธุ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในด้านปริมาณผลผลิต สีสัน รสชาติ ท�ำให้ชุมชนต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น การละทิ้งพันธุ์พืชที่ผ่านคัดเลือกพันธุ์
ที่เหมาะสมกับธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคน การบุกรุกเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร
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การปลูกพืชพันธุ์ลูกผสม การปรับเปลี่ยนละทิ้งสายพันธุ์ท้องถิ่น คือ การ
ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการท�ำลายทรัพยากร
พันธุกรรมท้องถิ่นโดยไม่รู้เท่าทัน

แนวคิดและเหตุผลในการแก้ปัญหา 		
อนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น โดยรักษาแหล่งพันธุกรรมและรวบรวมข้อมูล
ชนิดพันธุ์ รวมทั้งการกระจายพันธุ์ในแปลงรวมและแปลงเกษตร

การด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2553 สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์จากโครงการ จำ�นวน
1,395 คน (เป็นชาย 500 คน หญิง 700 คน และเด็ก 195 คน) มีกิจกรรมที่
สำ�คัญ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น กิจกรรมนี้ ท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนขยายพันธุ์ และกระจายพันธุ์ผักพื้นบ้านทั้งชนิด และ
ประเภทของพันธุ์ เช่น มะเขือเทศจาน ผักกาดพื้นบ้าน มะเขือเทศพื้นบ้าน ไม้
ผล เช่น มะม่วง เกิดการขยายพันธุ์ของผักพื้นบ้านในแปลงเกษตรควบคู่กับพืช
หลัก เช่น พริกสวน ผักปลัง มะระขี้นก มะอึก รวมทั้งไม้ผลใกล้สูญพันธุ์ เช่น
มะม่วงกะล่อน		
การเรียนรู้ถึงพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พืชที่สามารถทนต่อสภาวะ
น�้ำท่วมขัง หรือภายหลังน�้ำลด จากการส�ำรวจพันธุ์พืชพื้นบ้านหลังประสบภาวะ
ภัยพิบัติชุมชนได้เข้าใจชนิดของพันธุ์ไม้ ประเภท อายุ และการให้ผลผลิตที่จะ
ท�ำให้เกิดการตัดสินใจในการปลูกหลังจากประสบภาวะภัยพิบัติ เช่น การปรับ
ตัว เป็นต้น ศึกษาพืชที่เหมาะแก่การน�ำมาขยายพันธุ์เพื่อให้เป็นพืชที่จะส่งเสริม

แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่
-การสำ�รวจพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นการสำ�รวจพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เพื่อ
รวบรวมชนิด และความหลากหลายของพันธุ์ในท้องถิ่น และการสำ�รวจพันธุ์พืช
พื้นบ้านหลังจากประสบอุทกภัย
-การพัฒนาแหล่งพันธุกรรมในแปลงเกษตร
-การขยายพันธุ์ผักพันธุ์พืชท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการศึกษาเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนภายใน
ชุมชนการศึกษาดูงานแปลงของสมาชิกทั้งภายนอกและภายในชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
ภาคี
กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นและกระบวนการศึกษาเรียน
รู้
การสำ�รวจชุมชน เพื่อสำ�รวจพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นการสำ�รวจ เพื่อ
รวบรวมชนิดและความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในชุมชน พืชและสัตว์
ที่มีในท้องถิ่น เกิดการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน ทำ�ให้เกิดความรักและ
หวงแหนชุมชน เกิดภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่นจากกการ
เรียนรู้ประสบการณ์จริงของคนในชุมชน จากการสำ�รวจพันธุ์พืชพื้นบ้านหลัง
จากประสบอุทกภัย พบว่า คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อันนำ�ไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ การค้นพบสายพันธุ์พืชใหม่ การค้นพบสายพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิม
ที่ไม่เคยได้รับความสนใจทำ�ให้ชุมชน เกิดการตื่นตัวในการเก็บรักษาพันธุกรรม
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พันธุกรรมได้ถูกนำ�เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเตรียม COP 18 โลกร้อน
โดยเฉพาะประเด็น “การปรับตัว” และเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาโลกร้อนที่ UN
กรุงเทพฯ ที่เริ่มชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของเวทีเจรจาระดับโลกและนำ�ไปสู่การ
ประชุมโลกร้อนของ UNFCCC COP 18 ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า
เกิดเครือข่ายเยาวชน ซึ่งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ
เป็นการฝึกทักษะในการถ่ายทอดการ ทำ�งานของคนในชุมชนผ่านกลุ่มเยาวชน
การแลกเปลี่ยนภายในชุมชนและการขยายผลสู่ภายนอกชุมชน
จากผลการดำ�เนินงานได้ขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ จากการเข้ามาศึกษา ดู สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคคล ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ได้
งาน แลกเปลี่ยนของคนภายนอก ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้ามพื้นที่ตำ�บล เช่น เข้าใจ เช่น การผลิตสื่อทรัพยากรพันธุกรรม
เกิดการจัดตั้งกองทุนป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกัน
การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ยืนต้นในพื้นที่ตำ�บลจอมทอง ตำ�บลมะตูม
ตำ�บลทับยายเชียง ตำ�บลวัดจันทร์ ตำ�บลบางระกำ� จนเกิดความเข้าใจใหม่ใน ท�ำงานอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมในระดับครอบครัว ชุมชน โดยการ
การอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้านคือการกระจายปลูก แลกเปลี่ยนเพื่อให้เพิ่มปริมาณชนิด สมทบของคนในชุมชน เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน จัดซื้อพันธุ์พืชภาย
หลังน�้ำลด
ประเภท ในแปลงปลูกที่ผสมผสานกับพืชหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย นำ�บทเรียนของการจัดการตนเองของ ผลประโยชน์หลากหลาย
คนในชุมชนไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปโดยการเริ่มต้นจากการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในห้วงระยะเวลา 2 ปีของการดำ�เนินงานโครงการฯ ชาวบ้านและภาคี
พันธุกรรมสู่การจัดการตนเองในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งผลที่ได้คือการลดความเสี่ยง
จากระบบเกษตรกรรม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนากองทุนภัย
พิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว การปรับตัว การคัดเลือกพันธุ์
พืช การย่นระยะเวลาในการปลูกพืช ปลูกข้าว เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจาก
ดำ�เนินการโครงการ
จากการทำ�งานที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ได้ทำ�ให้เกิดเครือข่าย
ทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนหน่วยงานสื่อสารมวลชน และ
ภาคีเครือข่ายที่สนใจในพื้นที่อื่น อีกทั้ง แนวทางการสร้างความหลากหลายทาง
ให้คนในชุมชนได้ปลูกทดแทนพืชที่สูญเสียไปอันเนื่องจากภัยน�้ำท่วม การปลูกพืช
ทนน�้ำท่วม เช่น มะนาวสวน ส้มโอขาว แตงกวา ผักระยะสั้น รวมทั้งการปลูก
พืชหลากหลายชนิดในแปลงเพื่อลดความเสี่ยง มีการทดลองปลูกกล้วย เพื่อให้
เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พืชดั้งเดิม ที่มีอยู่ในชุมชน
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เครือข่ายในพื้นที่ ได้เรียนรู้ กระบวนการทำ�งานร่วมกัน ผ่านประสบการณ์ทำ�งาน
แบบลองผิดลองถูกร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ�งานที่หลากหลายรูปแบบ
วิธีการ ทั้งการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น การสำ�รวจพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ การพัฒนาแปลงพันธุ์พืชท้องถิ่น การขยายและกระจายพันธุ์ การปรับปรุง
ระบบนิเวศที่เหมาะสม การพัฒนาเส้นทางกระจายพันธุ์ กระบวนการศึกษาเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนภายในชุมชนการศึกษาดูงานแปลงของสมาชิก การศึกษาดูงาน
ทั้งภายนอกและภายในชุมชน การติดตามประเมินผลภายในชุมชนร่วมกับหน่วย
งานภาคี จนถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้ามา
ศึกษาข้อมูล เข้ามาดูกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการในพื้นที่แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ
ก็ตาม
จึงนับว่าวิกฤตการณ์พิบัติ
ภัย หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ถาโถมเข้า
สู่ชุมชนนั้น นับว่าเป็นโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้ลุกขึ้นมาปรับตัว และสำ�รวจ
ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลก
ระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น หาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และวิธีการรับมือกับปัญหา
ที่อาจจะมาถึงอีกครั้งหนึ่งหรืออีกหลาย
ครั้งในช่วงชีวิตนี้ โดยเฉพาะ การรับมือ
อย่างสร้างสรรค์ด้วยการรักษาพันธุกรรม
พืช พันธุกรรมสัตว์พื้นถิ่นให้คงอยู่ใน
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ระบบนิเวศต่อไปอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ และวิถีการผลิตในยุคที่เงิน
เป็นใหญ่

การรักษาพันธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว์พื้นถิ่นให้คงอยู่ในระบบนิเวศ
ต่อไปนั้นมิได้อ�ำนวยประโยชน์ให้แต่เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ริมล�ำน�้ำน่าน หรือ
แม่น�้ำยมเท่านั้น หากแต่อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ทุกผู้คนตลอดทั้งสายน�้ำนับ
จากต้นถึงปลายน�้ำ นับจากล�ำน�้ำน่าน ล�ำน�้ำยม ล�ำน�้ำสาขา ไปจนถึงแม่น�้ำ
เจ้าพระยา และอ่าวไทย ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบนิเวศท้องถิ่นจนถึงระบบนิเวศ
สากล

โค

รงการฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อ
แผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้
จ.ร้อยเอ็ด

“เธอปลูกต้นไม้แห่งความคิดใดไว้ในจิตใจ เธอก็ย่อมได้กินรสชาติของ
ผลไม้นั้น”
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ดงหนองเอียด : ป่าแห่งการเรียนรู้
นิธิมา โรจนวงศ์

ก้าวแรกของใบไม้หลากสี		

บุญเลี้ยง พนมเขต ผู้ใหญ่บ้านหนองเพียขันธ์ ได้เล่าบอกไปในท�ำนอง

“การเดินทาง 1,000 ไมล์ เริม่ ต้นทีก่ า้ วแรก” (เหลาจือ้ /ผูก้ อ่ ตัง้ ลัทธิเต๋า) เดียวกันว่า “ผมนี่แหละตัวการใหญ่ แต่ทุกวันนี้ผมส�ำนึกผิดแล้วเลยอยากมา
หากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าดงหนองเอียดเปรียบเสมือนการเดินทาง
หนึ่งพันไมล์ การเดินก้าวแรกจึงเป็นก้าวส�ำคัญหากว่าขาดเพื่อนร่วมทางที่ดี
แม้ว่าการจะทางเดินคนเดียวอาจกระท�ำได้แต่คงจะเป็นการเดินทางที่เปลี่ยวเหงา
และอ้างว้างเป็นอย่างยิ่งในหนทางอันสลัวราง และสะเปะสะปะในเส้นทางที่ก�ำลัง
จะก้าวเดินออกไปสู่ถนนแห่งการท�ำงานเพื่อสานฝันและเจตนารมณ์แห่งการพลิก
ฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน
อ�ำ นรชาญ สมาชิกสภาต�ำบลดงแดงในขณะนั้นได้มองเห็นหายนะแห่ง
ป่าดงหนองเอียดจากการถูกบุกรุกท�ำลายมาอย่างต่อเนื่อง และก�ำลังถูกท�ำลาย
ต่อไป เกิดความคิดและตั้งใจว่าจะหาหนทางมาฟื้นฟูและป้องกันก่อนที่จะมีการ
บุกรุกท�ำลายไปมากกว่านี้ “ผมเป็นคนหนึ่งที่ท�ำลายป่า เพราะ สมัยก่อนไม่มีเงิน
ไปเรียนหนังสือก็อาศัยตัดไม้ในป่านี้ไปเผาถ่านขาย ใคร ๆ เขาก็ท�ำกันทั้งหมู่บ้าน
จนเป็นที่เล่าลือว่า บ้านหนองขันธ์ เป็นบ้านที่เผาถ่านขายเป็นอาชีพ” เป็นค�ำ
บอกเล่าอยู่เสมอ ๆ และสะท้อนให้เห็นภาพไปเมื่อ 30 ปีก่อนของชุมชนรอบป่าดง
หนองเอียด
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อนุรักษ์ให้ป่าอยู่ไปถึงลูกหลาน ความจริงป่าเริ่มถูกท�ำลายตั้งแต่ปี 2513 เมื่อเริ่ม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ คนตัดไม้ใหญ่ออกจากป่า เผาถ่านบ้าง ขายต้นบ้าง แล้ว
เอาพื้นที่ปลูกอ้อย ปลูกมัน ปลูกงา ปลูกปอ ที่รัฐบาลเขาส่งเสริมเวลานั้น ป่าเลย
หมดในปี 2515 เวลา 3 ปีเท่านั้นเองนะ”
ความคิด และเชื่อมั่นที่จะเอาป่ากลับคืนมาให้ลูกหลานถูกน�ำไปปรึกษา
หารือกับ จ.อ.สุรศักดิ์ แก้วธานี ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลดงแดง สมัย
นั้น ได้แนะน�ำให้ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) องค์กรที่เคยร่วมงานรณรงค์
ให้การศึกษาชุมชนมาหลายปี ให้เข้าไปศึกษาพื้นที่ และหาแนวทางท�ำงานร่วมกัน
เป็นการหาแนวทางร่วมกันท�ำงาน มิใช่การไปดูพื้นที่เพื่อประเมินว่าควรท�ำหรือ
ไม่ นี่เป็นความเชื่อมั่นที่สอง เชื่อมั่นในการคิดดี และเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทางที่ดี
ดังนั้น ก้าวต่อไปจึงเป็นการประชาคมชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านรอบป่าดงหนองเอียด
เพื่อหาความเชื่อมั่นที่สาม ว่าเป็นความคิดเห็นร่วมของคนในชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน
ที่จะร่วมมือร่วมใจกันเอาป่าดงหนองเอียดกลับมาให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) เริ่มออกแบบความคิด

และวิธีการทำ�งาน ด้วยว่า มยช.ขาดทักษะและประสบการณ์เช่นเดียวกับ อำ�
นรชาญ และคนในชุมชนตำ�บลดงแดงในเรื่องการอนุรักษ์ป่า ด้วย 18 ปีแห่งการ
ทำ�งานของ มยช. เน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการอพยพแรงงาน โดยเน้นการจัดการทีศ่ กึ ษาทีเ่ หมาะสม
เพราะมีความเชื่อว่า “คน สามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ตามศักยภาพ” และ
“คน จะสามารถเรียนรู้ได้จากการมี โอกาส” ดังนั้น มยช.จึงเน้นการทำ�งานเพื่อ
แสวงหาโอกาสต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของคน ฉะนั้น มยช.
จะต้องออกแบบการทำ�งานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดงหนองเอียดตามศักยภาพ และ
ความชำ�นาญของตนเอง จะต้องไม่สับสน และหลงไปกับกระแสการอนุรักษ์ที่
แตกต่าง และไม่ใช่ความเป็นจริงของป่าดงหนองเอียด
ก้าวเดินสะเปะสะปะเริ่มชัดเจนขึ้นบ้าง เมื่อมีความชัดเจนในความคิด
นิธิมา โรจนวงศ์ เจ้าหน้าที่ มยช. รับหน้าที่ในการพัฒนาแนวคิดและวิธีการ
ทำ�งานก่อนนำ�เสนอให้กับชุมชนตำ�บลดงแดง โดยสร้างความเชื่อขึ้นมาก่อนจาก
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือ รูปแบบการทำ�งานเอาป่าดงหนองเอียดกลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์ และปกป้องไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ควรเป็นรูปแบบของ
“เครือข่ายความร่วมมือ” ของคนทุกคน และทุกหน่วยงานในตำ�บลดงแดง และ
บริหารงานในรูปของ “คณะกรรมการ” เพราะ การทำ�งานกับพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่ทุกคนใช้ประโยชน์มาอย่างมือใครยาวสาวได้สาวเอา และสาวกันมา
อย่างยาวนานนั้นมีความเสี่ยงต่อแรงเสียดทานมหาศาล และทุกคนที่จะทำ�งาน
ร่วมกันเป็น “มือใหม่” ในเรื่องนี้กันทุกคนทุกฝ่าย
โจทย์ที่สอง คือ ด้วยความเป็น “มือใหม่” กันทุกคน ควรท�ำอย่างไร
ความคิดนี้จึงจะไปรอด และต้องรอดได้อย่างดี ด้วยว่า นี่เป็นความฝันของคน
หลายคน ความฝันที่คิดดี และจะท�ำดี หากไปไม่รอด หรือล้มลุกคลุกคลาน
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ป่าดงหนองเอียดต่อไป

ตั้งแต่ต้น คนเหล่านั้นจะต้องสูญเสียก�ำลังใจที่จะท�ำความดี ดังนั้นจะต้องค่อย ๆ
เริ่มต้นก้าวเดิน และ “เรา” ทุกคนเมื่อไม่เข้าใจจะต้องแสวงหาความเข้าใจก่อน
จะต้องมีกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ และศักยภาพของตัวเองไปพร้อม ๆ กับ
การท�ำงาน
โจทย์ที่สาม คือ “อะไรจะเป็นความยั่งยืนของการทำ�งาน” เรา
ไม่อาจจินตนาการได้ว่า ป่าดงหนองเอียดจะฟื้นฟูสภาพไปสู่ความอุดมสมบูรณ์
ได้เพียงไร และในระยะเวลาอันสั้นนั้นทำ�อย่างไรจึงจะมีตัวบ่งชี้ถึงความอุดม
สมบูรณ์ของป่า ซึ่งความคิดนี้ยังไม่ได้รับคำ�ตอบ แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องตอบถึง
ความยั่งยืนของการทำ�งานนี้ นั่นคือ เมื่อเราเชื่อว่า “มนุษย์เป็นผู้ทำ�ลาย และ
เป็นผู้สร้าง” วันนี้เราสร้างป่าขึ้นมาใหม่ แต่หากมนุษย์ยังไม่ถูกสร้างให้เป็นผู้
รักษา ความเพียรพยายามก็จะสูญเปล่าอีกเช่นกัน และแล้วคำ�ตอบก็มาจาก
ประสบการณ์การทำ�งานของมยช. นั่นคือ “เด็ก และ เยาวชน” คือ “หน่ออ่อน”
ที่เราจะปลูกฝังและสร้างทัศนคติใหม่ ๆ ให้เขาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดมรดก

“ใบไม้ป่า” เริ่มจะมีความ “หลากสี” ขึ้นมาบ้างแล้ว ด้วยความ
“เชื่อมั่น”
จากความเชื่อมั่นนี้ ได้พัฒนาโครงการในชื่อว่า “โครงการฟื้นฟูป่าชุมชน
เพื่อแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้” เพราะเราเชื่อ (ขณะนั้น) ว่า ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่ง
ในทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีตำ�นานเก่าแก่ในด้านความแห้งแล้งรุนแรง ฟังแล้วกระทบ
ใจผู้คน จึงจัดส่งโครงการนี้ไปเสนอต่อ “แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของ
ชุมชน” (SGP) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ซึ่งคณะกรรมการ GEF พิจารณา
สนับสนุนโครงการในปี พ.ศ. 2548 - 2550 อันเป็น “โอกาส” แรกที่จะได้ก้าวต่อ
ไปในพันไมล์

แล้ว “ใบไม้ก็เป็นครู”
ใบไม้ร่วงหนึ่งใบในราวป่า ยังดีกว่าใบไม้เหลืองในเมืองหลวง
ที่รอปลิดหล่นเปล่าประโยชน์ปวง เป็นด่างดวงดำ�เปื้อนในป่าคน
ใบไม้ร่วงแล้วได้เลี้ยงป่า ทิ้งลงมาเลี้ยงรากเลี้ยงลำ�ต้น
เหมือนแม่ให้นมลูกปลูกฝังจน ลูกเติบตนโตแทนเต็มแผ่นดิน
			จากบทกวีชื่อ “ใบไม้ป่าชื่อ จิตร ภูมิศักดิ์” 		
			
โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / ศิลปินแห่งชาติ
มีกิจกรรมหนึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ป่าดงหนองเอียด ณ เด็กรักป่า จ.สุรินทร์ เมื่อ “พี่จืด” วิทยากรให้พวกเราทุกคน
นำ�ใบไม้มาวาดกรอบใบ และให้จินตนาการใหม่ตามลักษณะกรอบใบไม้นั้น ๆ ให้
เราดูใบไม้แต่ละใบอย่างพินิจและมองให้เห็นความงาม กิจกรรมนี้ชื่อว่า “ใบไม้
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เป็นครู” เพราะเมื่อนำ�กิจกรรมนี้มาจัดให้เด็ก และให้เด็กได้เรียนรู้ว่าใบไม้หนึ่ง
ใบให้ประโยชน์กับชีวิตของคนในด้านใดบ้าง เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนในเรื่องอะไร
ปรากฏว่าเด็กชั้น ป.4-6 ตอบได้ว่าเกี่ยวข้องถึง 18 วิชา ดังนั้น ใบไม้จึงเป็นครู
ของเราได้เช่นเดียวกัน
หากคณะกรรมการป่าดงหนองเอียดเปรียบเสมือนใบไม้ปา่ ดังบทกวีทว่ี า่
ใบไม้ร่วงแล้วได้เลี้ยงป่า ทิ้งลงมาเลี้ยงรากเลี้ยงลำ�ต้น
เหมือนแม่ให้นมลูกปลูกฝังจน ลูกเติบตนโตแทนเต็มแผ่นดิน
การทำ�งานอนุรักษ์ป่า ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้ลงไปในป่าแล้วอวดอ้าง
ว่าตนรักป่า เพราะเมื่อฤดูแล้งผ่านมาเยือนต้นอ่อนของกล้าไม้ที่เราปลูกเมื่อฤดู
ฝนที่แล้วก็จะรอดเหยียดยอดได้เพียงไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของที่ปลูก คณะกรรม
การป่าฯจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จัก “ป่า” ของตนเองให้ดีกว่านี้ ต้องพินิจให้เห็นความ
งามและคุณค่าของใบไม้แต่ละใบในป่ามากกว่าจะเห็นแต่ราคาของเนื้อไม้เหล่า
นั้น ความเชื่อและทัศนคติต่าง ๆ ที่เคยเป็นมาจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนไป
เพื่อให้การทำ�งานสอดคล้องกับวิถีชีวิต และเป็นประโยชน์แก่ป่าดงหนองเอียดด้วย
ด้วยการนำ�ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่า มากกว่าการนำ�กฎหรือข้อบังคับทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือ การอนุรักษ์ป่า
จะต้องไม่ใช่การปรับภูมิทัศน์ป่าเพื่อทำ�รีสอร์ทรับใช้การท่องเที่ยวอย่างที่เป็นความ
ใฝ่ฝันของนักการเมืองท้องถิ่น แต่การอนุรักษ์ป่าจะต้องเป็นไปเพื่อความอุดม
สมบูรณ์ของป่า เป็นสถานที่ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้แก่เด็ก และคนในชุมชนใน
เรื่องการดูแลรักษาป่า เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่จะทำ�ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความ
สุขในบ้านของตนเอง
แนวคิดเรื่องการจัดทำ� “เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดงหนองเอียด”
จึงเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับคณะกรรมการป่าฯจะต้องพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
76

ชาวบ้าน คณะกรรมการป่าฯ และเด็กนักเรียน ต้องมีการเก็บข้อมูลชุมชน และ
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในป่า เพื่อจัดทำ�หลักสูตรการเรียนรู้ตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ จนเกิดฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในป่าดงหนองเอียดขึ้นอย่าง
ไม่เป็นวิชาการ แต่อ้างอิงได้จากประสบการณ์อันยาวนานที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่น มีแนวคิดในการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านมาเพื่อจัดการศึกษา เช่น การสู่
ขวัญป่า การประพันธ์คำ�สู่ขวัญป่าขึ้นมาใหม่ โดย หมอสูต ปราชญ์พื้นบ้าน มี

การแต่งคำ�สรภัญญะ และ กลอนลำ�รักษาป่าดงหนองเอียด โดยปราชญ์ในชุมชน
คณะกรรมการป่าฯ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ “องค์ความรู้ของ
คนรอบป่า” ขึ้นมาอย่างช้าๆ โดยทุกคนได้ระดมองค์ความรู้ในชุมชน และเกิด
บรรยากาศของการค้นคว้าทั้งในตำ�ราชีวิต และในตำ�ราวิชาการ
ผลจากการดำ�เนินการดังกล่าวเมื่อ GEF ตั้งคำ�ถามในระหว่างปีที่ 4
ของการทำ�งาน ว่า “เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอะไรในป่าดงหนองเอียด
ภายหลังจากทำ�งานมาแล้ว 3 ปี” คำ�ถามเก่าก่อนในเรื่องความยั่งยืนของการ
ทำ�งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงหนองเอียดที่ยังจินตนาการไปไม่ถึงใน

ขณะนั้น บัดนี้ คำ�ถามดังกล่าวได้เปิดนำ�เข้าสู่ดวงความคิดให้กระจ่างขึ้นมาว่า
“ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในป่าดงหนองเอียด” ที่คณะกรรมการป่าฯ และ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ได้ร่วมกันจัดเก็บและจัดทำ�นั้น
คือ ตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ของป่า และคำ�ว่า “ความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่า” นี่เองที่เรียกว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ความกระจ่างแจ้งนี้ทำ�ให้
คณะกรรมการป่าฯ เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของป่าดงหนองเอียด และมี
กำ�ลังใจจะทำ�งานต่อไป ด้วยว่าเราพบคำ�ตอบจากการลงแรงลงใจในการทำ�งาน
นั้น ๆ
ใบไม้ ทั้งโดยสภาพความเป็นจริง และโดยนัย เกิดกระบวนการเรียน
การสอนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และมิได้มีใครจงใจจัดหลักสูตร หากแต่เกิดจาก
การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การทบทวนสรุปบทเรียนอยู่เสมอ ตลอดทั้งหมั่นสร้าง
กำ�ลังใจด้วยการหาวิธีการทำ�งานเชิงบวก และเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้กระทำ�
ใบไม้ร่วงหนึ่งใบในราวป่า ยังดีกว่าใบไม้เหลืองในเมืองหลวง
ที่รอปลิดหล่นเปล่าประโยชน์ปวง เป็นด่างดวงดำ�เปื้อนในป่าคน

“ป่าแห่งการเรียนรู้”
“เธอปลูกต้นไม้แห่งความคิดใดไว้ในจิตใจ เธอก็ย่อมได้กินรสชาติของ
ผลไม้นั้น” อำ�นาจ กลั่นประชา / ศิลปิน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 คณะกรรมการป่าฯได้รับการติดต่อให้จัด
กิจกรรม “เดินป่า - กินข้าวป่า” แก่นิสิต 4 คณะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และ กิจกรรมส�ำรวจสมุนไพรในป่าดงหนองเอียดร่วมกับคณะกรรมการฯ และ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และสืบเนื่องต่อมาในปี 2552 และ 2553 โดยมีความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท คณะกรรม

การป่าฯ เทศบาลต�ำบลดงแดง สถานีอนามัยต�ำบลดงแดง ชาวบ้านดงแดง 5
หมู่บ้าน และบ้านหนองเพียขันธ์ ต�ำบลดงแดง อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อจัดการศึกษานอกระบบผสมกับการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย
แก่นิสิต โดยใช้พื้นที่ 6 หมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่ศึกษาชุมชน และปฏิบัติงานตาม
วิชาเอกของแต่ละคณะ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ นิสิตได้เดินป่าส�ำรวจพืชสมุนไพรโดยคณะกรรมการ
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ป่าฯ และหมอยาสมุนไพร เป็นวิทยากร สาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ได้ฝึกทักษะใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้จากระยะไกล
รวมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับ
รู้จากระยะไกล ได้ท�ำแผนที่และตีแปลงตัวอย่างความหลากหลายของพรรณพืช
และสมุนไพรแบ่งตามลักษณะสังคมพืชในป่า จ�ำนวน 4 แปลง และจัดกิจกรรม
บวชป่า-สู่ขวัญป่า
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม “เดินป่า - กินข้าวป่า” แก่เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไปอีกไม่น้อยกว่า 2,000 คนนับแต่จัดทำ� “เส้นทางธรรมชาติศึกษา
ในป่าดงหนองเอียด” สถานีตำ�รวจภูธรอำ�เภอจตุรพักตรพิมานใช้ป่าดงหนอง
เอียดเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจและครอบครัว
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำ�นักเรียนจำ�นวน 500 คนมาปลูกป่า และ
จัดกิจกรรมของกลุ่ม “กระทิงน้อย” นักเรียนจากอำ�เภออาจสามารถมาขอถ่าย
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ทำ�เรื่องราวป่าดงหนองเอียด เพื่อจัดทำ�วิดีทัศน์ไปประกวดในรายการ “กบนอก
กะลา” นิสิตปริญญาโทจากคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มาขอตัวอย่างสมุนไพรเพื่อศึกษาหาแนวทางต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เยาวชน
แรงงานจากย่านบางบอน กรุงเทพมหานครมาจัดกิจกรรมค่ายรักสิ่งแวดล้อมทุกปี
และเครือข่ายการทำ�งานอนุรักษ์ป่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิมาดู
งานเรื่อง องค์การปกครองท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ป่า มูลนิธิพัฒนาชุมชนและภูเขา
จังหวัดเชียงราย มาดูงานเรื่อง การจัดหลักสูตรท้องถิ่น เป็นต้น
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมีป่าดงหนองเอียดเป็นศูนย์กลางการเรียน
รู้ และคณะกรรมการป่าฯ มีบทบาทในการเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิรู้
ที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ ซึ่งได้มีการประมวลความรู้จัดระบบความรู้ ความ
คิดของตนเองตลอดระยะเวลาของชีวิตตน เพื่อรอการต่อยอดทางความรู้ออกไป
อีกในโอกาสต่อไป และกิจกรรมที่ได้เกิดมีเกิดขึ้นมาแล้วในป่าดงหนองเอียดนั้น
ทำ�ให้บุคคลอย่างน้อย 2 กลุ่มได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายให้แก่กันอย่างมีความสุข นั่นคือ คณะกรรม
การป่าฯ ฝ่ายหนึ่ง กลุ่มผู้เข้ามาเรียนรู้ป่าดงหนองเอียดอีกฝ่ายหนึ่ง ดังเช่น
กลุ่มนิสิตจาก 4 คณะ ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยป่ายังชีพ ความ
หลากหลายในป่าดงหนองเอียดที่เอื้อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ต่อชีวิตมนุษย์ และสิ่ง
มีชีวิตอื่น ๆ องค์ความรู้ ประเพณี วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์มาเพื่อ
ให้คนอยู่รอดและป่าอยู่ได้ นิสิตได้เรียนรู้เรื่องความถ่อมตน ได้เรียนรู้เรื่องของ
คุณค่าชีวิต ความงามของใบไม้ ได้จินตนาการห่างไกลจากความคุ้นชินเก่า ๆ
ของตน
กลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชีวิตขับเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ในสังคมชนบท
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับพื้นฐานของเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เป็นชาวนาพอมีพอ

กรรมการป่าฯ และพัฒนารูปแบบการจัดการป่าแบบ “ภาคีเครือข่ายในชุมชน”
สิ่งที่ได้คืนมาสูงสุด คือ ป่าดงหนองเอียดได้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีตัวชี้วัดถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอยให้แก่
คนในชุมชนรอบป่า

กิน มีสถานภาพทางสังคมเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดงหนองเอียด ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด การแสดงออกมาบ้าง แต่
ความมั่นใจในการตอบคำ�ถาม และถ่ายทอดประสบการณ์อาจหย่อนบ้างแข็งแรง
บ้างตามอัตราความตื่นเต้นแต่ละครั้ง
จากความตื่นเต้น ทำ�ให้เกิดความตื่นตัวที่จะแสวงหาข้อมูล ฝึกฝน
ทักษะการพูดให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการจะบอก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทาง
วิชาการ จาก “ลูก” นิสิตแพทย์ นิสิตเภสัช นิสิตพยาบาล และนิสิตผู้จัดทำ�
แผนที่ภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศ เรียนรู้ว่า “ไลเคน” คือ ตัวบ่งชี้สภาพภูมิ
อากาศ เรียนรู้ว่า นกแต่ละชนิดมีชื่อเรียกเป็นภาษาต่าง ๆ อย่างไร เรียนรู้ที่จะ
เก็บข้อมูล และค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเพื่อการอ้างอิง เรียนรู้ที่จะเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ และเรียบเรียงออกมาเป็นเอกสาร เรียนรู้ที่จะวาดภาพความ
ประทับใจของตัวเองต่อการทำ�งานอนุรักษ์ป่า เรียนรู้ที่จะสรุปบทเรียน และเชื่อม
โยงในระดับต่าง ๆ ได้ และการศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์ป่า ไม่ใช่การดูงาน
แบบการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบอย่างเคย อำ� นรชาญ ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้
เป็นประธานกลุ่มตลอดมา ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความเป็นผู้นำ�
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักพูด นักถ่ายทอด และไม่เคยมีเวลาว่างเพราะต้องทำ�ทั้ง
งานอนุรักษ์ป่า และงานนางานสวนส่วนตัวที่จะต้องไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่อง
ได้ ครอบครัวจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมีปัญหา ตลอดไปถึงต้องเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นที่ดีไปพร้อมๆ กัน
สำ�หรับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ได้เรียนรู้ที่จะจัดการศึกษาให้แก่กลุ่ม
ผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชนในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ได้ประสบการณ์
ในการทำ�งานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสรุปองค์ความรู้ร่วมกับคณะ
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เชื่อมร้อยเกาะเกี่ยว...เชื่อมป่าเชื่อมใจ
ด้วยเคยได้อธิบายถึงเป้าหมายในการทำ�งานจัดการป่าดงหนองเอียด
ให้แก่กรรมการท่านหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนทุน
จาก SGP/GEF ระยะที่ 2 ได้ตอบท่านไปว่า “ถ้าหากมีดวงตานก อยากเห็นธง
สีเขียวถูกปักลงบนทุ่งกุลาร้องไห้ให้มากที่สุด” ซึ่งหมายถึงมีพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่ม
ขึ้นให้มากกว่าป่าดงหนองเอียด ตอบท่านไปแล้วก็หลงลืมไป หากแต่ในงาน
สัมมนาสรุปบทเรียนการทำ�งาน “ก้าวที่ 5 ป่าดงหนองเอียด” ได้มีกลุ่มชาวบ้าน
หลายชุมชนได้เสนอขอให้มีการขยายพื้นที่การทำ�งานอีกหลายพื้นที่ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประกอบกับคณะกรรมการป่าดงหนองเอียดได้เสนอว่า ควรขยายผลการ
ทำ�งานฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชุมชนในตำ�บลดงแดงเพิ่มอีก 4 ป่า รวมป่าดงหนองเอียด
ด้วยเป็น 5 ป่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่าป่าชุมชน ป่าปู่ตาอื่น ๆ ในตำ�บล
ดงแดงกำ�ลังถูกบุกรุกใช้ประโยชน์จากคนในชุมชน และนอกชุมชนอยู่เนืองๆ จึง
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อยากให้มีการจัดการอย่างจริงจังเพื่อรักษาป่าให้อยู่รอดได้ คำ�ถามคำ�ตอบก่อน
เก่าจึงคืนมาคล้ายเป็นดั่งคำ�มั่นสัญญา
เมื่อได้มีการหารือกันหลายครั้งกับชุมชนที่ต้องการขยายพื้นที่การ
ทำ�งานและเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการทำ�งานแล้ว จึงได้ตกลงที่จะรวม
กลุ่มการทำ�งานฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ดจำ�นวน 8 ป่า 4 ตำ�บล
4 อำ�เภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด”

โดยอาศัยโมเดลการทำ�งานป่าดงหนองเอียดเป็นป่าต้นแบบ
“เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด” คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ

“เสี่ยวป่า” คือชื่อเรียกสั้น ๆ โดยผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีกรรมผูกเสี่ยวป่า 8 ป่า
ร่วมผูกข้อมือเอ่ยวาจาร่วมกันว่าจะรักษาป่าชุมชน -ป่าปู่ตาที่บรรพบุรุษได้ปกปัก
รักษาไว้ให้สืบเนื่องยั่งยืนไปถึงลูกหลานร่วมกันด้วยความเชื่อเดียวกันว่า “ป่าอยู่
ได้ คนอยู่รอด” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 โดยได้จัดทำ�แผนในการจัดการป่า

ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้นำ�เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด มีกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย คณะกรรมการ และกลุ่มเด็กเยาวชน มีกิจกรรม
เพื่อปรับทัศนคติในการทำ�งานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
จัดการศึกษาในป่าให้กับเด็กและผู้สนใจ มีการจัดการองค์ความรู้ในป่าร่วมกันทั้ง
8 ป่า และเกิดฐานข้อมูลความหลากหลายในป่าชุมชน 8 ป่า สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นอาสาสมัครเด็กรักป่าและจัดกิจกรรม
เพื่อจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามกำ�ลังความสามารถ
แม้นในภาพรวม “เสี่ยวป่า” แต่ละป่าจะทำ�งานภายใต้แผนงานเดียวกัน
รูปแบบการทำ�งานเหมือนกัน หากแต่ในแง่ของปัจเจกชนนั้นทุกป่าต่างมีความ
เชื่อ มีศักยภาพ และมีวิธีการทำ�งานแตกต่างกันไปตามภูมิหลังของตน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละปัจเจก หากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน
คือ คนเล็กๆ ในชุมชนได้เริ่มก้าวเดินไปตามความคิดที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าชุมชน หรือ ป่าปู่ตาของตนเองไว้ให้ได้ ด้วยมือที่ว่างเปล่า แต่กระจ่างใน
หัวใจ

ตลอด 9 ปีของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดงหนองเอียด และ 2 ปีกว่า
ของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 8 ป่า คณะกรรมการป่าฯ ได้รับความ
“ภาคภูมิใจ” เป็นบรรณาการชีวิต และได้เรียนรู้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง ป่าดง
หนองเอียดและป่าชุมชนทั้ง 8 ป่าในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้อันกว้าง
ขวางมหาศาล เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนที่ได้ผ่านมาประสบร่วมกัน และ
ทำ�ให้บุคคลได้มีโอกาสเป็น “มนุษย์ผู้ประเสริฐ” ดังที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์
(ป.ประยุตฺโต) ได้เทศนาไว้ว่า

“มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการศึกษา มิใช่ประเสริฐขึ้นมาเฉย ๆ”
81

82

ขอบข่ายแหล่งน้ำ�สากล
โครงการบ่อดักไขมันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน (จ.ปทุมธานี)
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและเยาวชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงา
(จ.ภูเก็ต)
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โค

รงการบ่อดักไขมันพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
จ.ปทุมธานี
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โครงการบ่อดักไขมันพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
ชุมชนบางปรอก อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประจำ�ปี พ.ศ.2550

ส่วนที่ 1 บริบทของโครงการ(Content)

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางภูมิประเทศ โดยภาพถ่ายทางอากาศ
และแผนที่โลก (ที่มา : Google Earth) จะพบว่า ชุมชนบางปรอก มีความสัมพันธ์
1.1 ความเป็นมาของโครงการและบริบททั่วไปของพื้นที่
เชื่อมโยงกับระบบภูมินิเวศน์ของอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ โดยแม่น�้ำเจ้าพระยา
โครงการ THA/05/20 บ่อดักไขมันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
บริเวณที่ไหลผ่านบริเวณที่ตั้งของชุมชนบางปรอก(เขตอ�ำเภอเมืองปทุมธานี) มี
แบบยั่งยืน ด�ำเนินการโดยเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยะห่างจากปากอ่าวไทยเพียง 60 กิโลเมตร การด�ำเนินงานโครงการนี้ของชุมชน
ปทุมธานี มีกิจกรรมหลักของโครงการในการน�ำร่องเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
จึงสอดคล้องและยังอยู่ภายใต้พื้นที่การท�ำงานขององค์การสหประชาชาติจ�ำนวน
ธรรมชาติ เพื่อการอุปโภคบริโภคและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและบริเวณ
2 โครงการใหญ่ๆ คือ
ใกล้เคียง ด้วยการติดตั้งระบบถังดักไขมันรายครัวเรือนใน 50 ครัวเรือนของชุมชน
1.United Nations Development Programme-Global Environment
บางปรอก อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีประชากรที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้น 250 คนวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อลดปริมาณ Facility (UNDP-GEF)
2.United Nations Environment Programme-Global Environment
น�้ำเสียของชุมชนบริเวณริมแม่น�้ำเจ้าพระยาและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน Facility (UNEP-GEF)
ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เศษอาหารและน�้ำเสีย
- จัดการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความ
- ลดน�้ำเสียชุมชนและสร้างความตระหนักในการร่วมการอนุรักษ์อ่าว
สำ�เร็จเพ่อสร้างแรงจูงใจด้านการอนุรักษ์
ไทยและทะเลจีนใต้
- จัดการประชุมติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการ
- ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดล้อมให้
แก่เยาวชนและสมาชิกในชุมชน
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ขยายกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานอนุรักษ์สิ่ง
- ประธานโครงการ : นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชนและ
แวดล้อมจากชุมชนสู่สังคมโดยรอบและชุมชนที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์อื่นๆ
ประธานเครือข่าย สวล.จว.
ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ
- คณะกรรมการชุมชนบางปรอกอำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
1.3 ขั้นตอนการดำ�เนินงานโครงการ
- คณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคี
พี่เลี้ยงทุกแห่ง
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน�้ำเสียในครัวเรือนและประโยชน์ของ
ระบบถังดักไขมัน
1.5 กลไกการติดตามประเมินผล
- สร้างระบบถังดักไขมัน (น�ำร่อง) 30 จุดในชุมชน เพื่อใช้ในการดักจับ
- ติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน
รายงานผลเป็นระยะให้ที่ประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผู้สนับสนุน
งบประมาณทราบ
- จัดท�ำเอกสารรายงาน
ทั้งรูปแบบรายงานการประชุม
(MS-Word) และการน�ำเสนอผล
งานผ่านการประชุมของคณะ
กรรมการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของ UNDP (MS-Powerpoint)
ภาพที่ 1-2 แสดงพื้นที่ดำ�เนินโครงการ ภูมิประเทศ และลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชากรในชุมชน
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยน�ำเข้า (Input)

สนับสนุนการด�ำเนินโครงการทั้งที่เป็นเงินสมทบและงบประมาณแฝง เช่น
ค่าแรงงาน ค่าอาหาร น�้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม และสถานที่
2.1 ปัจจัยภายในชุมชน
ในการตั้งธนาคารน�้ำหมักชีวภาพ สถานที่จัดการประชุมชี้แจงโครงการ ติดตาม
การดำ�เนินงานโครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภายในชุมชน
หรือสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการในชุมชนจ�ำนวนรวม 2,022.00 US$ (คิด
ในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามหลัก 4 M ตาม
เป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะด�ำเนินโครงการ ประมาณ 64,702
ทฤษฎีทางการบริหาร พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
บาท)
โครงการดังนี้
3. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ในการด�ำเนินโครงการ (Material) : วัสดุ/
1. ด้านบุคลากร (Man) : ชุมชนบางปรอก จัดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
อุปกรณ์การด�ำเนินโครงการขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณโครงการในการจัด
ด้านบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประธานชุมชน (คุณฉลวย กะเหว่านาค)
ซื้อหรือสามารถจัดหาได้เองภายในชุมชน หรือได้เคยจัดซื้อไว้แล้วในอดีตที่ผ่านมา
เป็นประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการเครือข่ายสิ่ง
เช่น เครื่องมือทางช่างหรือการก่อสร้างถังส�ำหรับบรรจุน�้ำหมักชีวภาพ วัชพืชที่ใช้
แวดล้อมจังหวัดปทุมธานีหลายท่านเป็นสมาชิกในชุมชนบางปรอก รวมทั้งยังเป็น
ท�ำน�้ำหมัก เศษอาหาร/ผักผลไม้เหลือทิ้งในครัวเรือน อาคารสถานที่ในการตั้งโรง
แกนนำ�ในชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
เรือนธนาคารน�้ำหมัก รวมทั้งอุปกรณ์เดิม ที่ชุมชนได้ริเริ่มจัดท�ำไว้ตั้งแต่ก่อนได้
2. ด้านงบประมาณ (Money) : สมาชิกชุมชนบางปรอกร่วมกัน
รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ชุมชนได้น�ำมาใช้อย่างเต็มที่ โดยไม่คิดค่า
ภาพที่ 3-4
แสดงการรณรงค์
ให้ความรู้และ
สร้างจิตสึกแก่
เยาวชน และการ
รณรงค์เพื่อสร้าง
แรงกระตุ้นเชิง
บวก
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เช่าหรือค่าสึกหรอเป็นตัวเงิน ด้วยความเต็มใจของสมาชิกในชุมชนทุกคน
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management) : กระบวนการบริหาร
จัดการในชุมชนมีหลายระดับ
4.1 กลไกระดับพื้นฐาน เป็นการบริหารจัดการภายในครัวเรือนผ่าน 2
ช่องทาง คือ
- หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ
ในชุมชน และ
- กลไกเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กดดัน จูงใจ และสร้าง
จิตส�ำนึกจากเด็กสู่ผู้ปกครอง)
4.2 กลไกระดับคณะกรรมการชุมชน : ประธานฯ (คุณฉลวย กะเหว่า
นาค) จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน (ชุดเล็ก) เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินงานโครงการ และประเด็นที่ขอความร่วมมือ เมื่อ
คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกันแล้ว จึงจัดให้มี
การประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจแก่สมาชิกในชุมชน ในลักษณะเวทีรับฟังความคิด
เห็นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันตัดสินใจก�ำหนดทิศทางการด�ำเนิน
งานโครงการให้สอดคล้องกับจริตหรือบริบทของชุมชน ในที่สุดจึงได้ฉันทามติที่
ทุกคนร่วมกันคิด และร่วมกันด�ำเนินงานโครงการอย่างเต็มที่
4.3 กลไกคณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด : ท�ำหน้าที่พี่
เลี้ยงทั้งในเชิงวิชาการและการบริหารจัดการภาพรวมช่วยเชื่อมประสานทุกภาคี
เครือข่ายทั้งภาคราชการ/การเมือง ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาสังคม
จากทั้งภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือทุกด้านที่นอกเหนือ
ขอบเขตกระบวนการท�ำงานของกลไกขั้นพื้นฐาน และกลไกคณะกรรมการระดับ
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ชุมชน

2.2 ปัจจัยภายนอกชุมชน
ปัจจัยภายนอกชุมชนที่สนับสนุนการดำ�เนินโครงการ ตามหลัก 4 M
ประกอบด้วย
1. ด้านบุคลากร (Man) : ชุมชนบางปรอก ภายใต้การนำ�ของ
ประธานชุมชนบางปรอก (คุณฉลวย กะเหว่านาค) มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกหลายองค์กร ซึ่งให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการฯ หลายด้าน
อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน/งบประมาณ รวมทั้งด้าน
การประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่ประจักษ์ รายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน
1. ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรฯ
3. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
4. สถาบันสารสนเทศการจัดการ
น�้ำและการเกษตร
5. UNDP – การประปานครหลวง
6. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
7. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี
8. เครือข่ายพันธมิตรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
9. เครือข่ายผู้น�ำท้องที่ (ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน)
10. นักวิชาการมูลนิธิชุมชนไท
11. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
12. บริษัท เอสซีจี และมูลนิธิซิ
เมนต์ไทย

ประเภทความร่วมมือ

ด้านการ ด้าน
บริหาร วิชาการ

a

ด้านงบ ด้านการ
ประมาณ ประชาสัมพันธ์

a

a

a
a
a

a

a
a

a
a

a

a

a

a
a
a

a

a

a

a

a

a

a
a

a
a

a
a

a

a

a

จากตารางดังกล่าว จะพบว่าชุมชนบางปรอกได้รับการสนับสนุนด้าน
บุคลากรจากภายนอกชุมชนอย่างเต็มที่ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ท้องที่/ท้องถิ่นทำ�ให้สามารถจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานได้อย่างราบรื่น
(Put the right man on the right job) แต่ละคนสามารถนำ�ความรู้ความสามารถ
และความถนัดที่โดดเด่นในระดับปัจเจกบุคคล มาบูรณาการขับเคลื่อนงานได้
อย่างเหมาะสมกลมกลืน จนทำ�ให้สามารถบริหารจัดการโครงการลุล่วงไปได้ดี
และมีประสิทธิภาพ
2. ด้านงบประมาณ (Money) : ชุมชนบางปรอก ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงานโครงการจากองค์กรภายนอก คือ UNDP
จำ�นวน 4,311.81 US$ (คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะดำ�เนิน
โครงการ ประมาณ 143,427.71 บาท) โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กร
ภาคีอื่นๆ และชุมชนบางปรอกเองร่วมสมทบ จำ�นวน 2,022.00 US$หรือประมาณ
64,702 บาท รวมงบประมาณโครงการทั้งที่เป็นตัวเงินและการสมทบในรูปแรงงาน
ทั้งสิ้น 208,130 บาท
3. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำ�เนินโครงการ (Material) : จากงบ
ประมาณโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุน ชุมชนได้ใช้จ่ายโดยประหยัด สามารถ
ก่อประโยชน์สูงสุดและดำ�เนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในเวลาอันรวดเร็ว
ผลการดำ�เนินงานปรากฏดังนี้
3.1 สามารถดำ�เนินการติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียในชุมชนทั้ง 30 จุด
ได้เสร็จสิ้นก่อนกำ�หนดการตามที่ได้วางแผนระยะเวลาการดำ�เนินโครงการไว้
3.2 จัดการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ได้อย่างดี มีการสรุป
บทเรียนและผลการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการดำ�เนินงานให้แก่สมาชิกและผู้
สนใจ

3.3 มีการประชุมติดตามประเมินผลตามก�ำหนดระยะเวลาโครงการ
และสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management) : หน่วยงานภายนอก
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นพี่เลี้ยง
การด�ำเนินงาน และคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายองค์กร อาทิ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มูลนิธิชุมชน
ไท เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการบริหารจัดการ โดยชุมชนจัดการในรูปคณะ
กรรมการฯ และแบบพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)

ส่วนที่ 3 กระบวนการท�ำงานที่ประสบผลส�ำเร็จ

THA/05/20 บ่อดักไขมันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืนชุมชนบางปร
อก อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจ�ำปี พ.ศ.2550ที่ส�ำคัญมีดังนี้

3.1 ภาวะผู้น�ำ(Leadership)
ผู้น�ำชุมชนฯ (คุณฉลวย กะเหว่านาค) มีภาวะผู้น�ำสูง สามารถบริหาร
จัดการโครงการได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ บุคลากรตามโครงสร้างของคณะ
กรรมการชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม มีวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิ
ภาวะในการท�ำงานสูง สามารถปฏิบัติงานในลักษณะการรับมอบหมายงาน
(Delegating) ไปท�ำทั้งกระบวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Paul Hersey and
Kenneth Blanchard, Situational Leadership Model.)

3.2 ความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและความร่วมมือของชุมชน
(Awarenessand Cooperate)

จากผลการด�ำเนินงาน พบว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของโครงการ

เนื่องจากปัญหาน�้ำเสียในชุมชนเป็นทุกข์ร่วมกัน (Co-sorrow) ของทุก
ครัวเรือนในชุมชน ดังนั้นการด�ำเนินงานใดๆ เพื่อรณรงค์หรือแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวจึงสามารถท�ำได้อย่างราบรื่น ทุกครัวเรือนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการด�ำเนินงานโครงการ ร่วมทุกข์ ร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมรักษาความต่อ
เนื่องของโครงการ และร่วมประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการเป็นอย่างดี

3.3 การท�ำงานเป็นทีม(Teamwork)
การท�ำงานเป็นทีม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จใน
โครงการนี้ ทีมงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มแข็ง เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงาน
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนเป็นพี่เลี้ยงให้ครัวเรือนในชุมชน ร่วม
กันผลักดัน ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลโครงการในทุกขั้นตอน
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ส่วนที่ 4 ผลส�ำเร็จของโครงการและการขยายผลการด�ำเนินการทั้งใน
ระดับจังหวัด/ประเทศ

(อ้างอิงจากรายงานปิดโครงการฯ บนเวปไซด์ของ UNDP) และสมาชิกใน
ชุมชนได้รับการปลูกจิตส�ำนึกสร้างความตระหนักในการร่วมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในขณะที่สมาชิกในชุมชนอีกส่วนหนึ่ง จ�ำนวน 40 คน (ชาย 28 คน
4.1 ผลส�ำเร็จของโครงการ(Output)
หญิง 10 คน เด็ก 2 คน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเพื่อ
โครงการฯ สามารถด�ำเนินการจนประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กลับมาถ่ายทอดและกระตุ้นสมาชิกในชุมชนให้เกิดจิตส�ำนึกในการท�ำงานด้านสิ่ง
ก�ำหนดไว้ทุกประการ ประชากรในชุมชนมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในครัวเรือนที่ช่วยลด
แวดล้อม รวมทั้งชุมชนเองยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ทราบถึงความ
น�้ำเสียจากชุมชนได้ถึงวันละ 30,000 ลิตร ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
เชื่อมโยงระหว่างระบบภูมินิเวศน์ของชุมชนกับ ภูมินิเวศน์อ่าวไทยและทะเลจีนใต้
และคณะกรรมการยังได้ขยายกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนสู่สังคมในวงกว้างขึ้นอีกด้วย

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(Outcome)
หลังการด�ำเนินโครงการฯ สิ้นสุดลง พบว่า สุขภาพกายและจิตของ
ประชากรในชุมชนโดยรวมดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องทนอยู่กับสภาวะน�้ำเน่าเสีย
ปริมาณขยะในชุมชนลดน้อยลง การปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
เยาวชน และการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยัง
ช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นให้ชุมชน หันมาสนใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
และขยายผลการด�ำเนินงานต่อเนื่องไปยังชุมชนข้างเคียง ก่อให้เกิดกระแส
รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายองค์กร
ภายนอกชุมชน ให้ความสนใจกระบวนการท�ำงานที่ประสบความส�ำเร็จของชุมชน
ต้องการเข้ามาศึกษารูปแบบวิธีการด�ำเนินงานในชุมชน สื่อสารมวลชนหลายแห่ง
ให้ความสนใจเข้ามาถ่ายท�ำรายการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ ท�ำให้
การขยายงานด้านสิ่งแวดล้อมเกิดการตื่นตัวหรือกระเพื่อมขึ้นจากคลื่นลูกเล็ก
ระดับชุมชนสู่การเสริมแรงเป็นคลื่นลูกใหญ่ยิ่งๆขึ้นไปในระดับอ�ำเภอ จังหวัด
และระดับประเทศ
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4.3 ผลสัมฤทธิ์ขั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) และ มาตรฐานของเทศบาลเมืองปทุมธานี

การขยายผลการด�ำเนินงาน
4.3.1 ระดับชุมชน/อ�ำเภอ/จังหวัด
เมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแหล่งน�้ำดีขึ้น
สภาพลุ่มน�้ำที่สายคลองบางปรอกเชื่อมไปต่อ เช่น คลองวัดโสภาราม คลองพิกุล
คลองบางโพธิ์ รวมทั้งแม่น�้ำเจ้าพระยาก็ดีขึ้นด้วยขณะเดียวกันคุณูปการจากผล
ส�ำเร็จของโครงการเล็กๆของเรา ยังสร้างความตื่นตัวหรือแรงกระเพื่อมขึ้นใน
ระดับจังหวัดอีกหลายประการดังนี้
- รูปแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 2 รูปแบบจากทั้งหมด 5 รูปแบบ ที่
ประธานเครือข่ายฯ ได้คิดค้นขึ้น ถูกน�ำมาใช้เป็นแบบก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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- เทศบาลเมืองปทุมธานีผ่านกฎหมายในการติดตั้งบ่อกรองในอาคาร
โดยใช้ภาพวาดมาตรฐานแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 2 แบบดังกล่าวข้างต้น เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2550
- ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและมูลนิธิชุมชน
ไทเห็นความส�ำคัญและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีก 90 ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในชุมชนริมคลองหรือแหล่งน�้ำธรรมชาติ
- ชุมชนบางปรอก ได้รับเลือกจากการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชุมชนที่ดี
ที่สุดและเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้โครงการยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ที่ช่วย
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา
- ผู้น�ำโครงการ (คุณฉลวย กะเหว่านาค) ได้รับพระราชทานปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนเครือ
ข่ายฯ ได้รับ
รางวัล
พระราชทาน
จากพระเทพ
รัตน์ราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารีด้านการ
จัดการน�้ำ
(จัดการ
ประกวดโดย
สถาบัน

สารสนเทศการจัดการน�้ำและการเกษตร : สสนก.) และผู้น�ำโครงการยังได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของโครงการบ้านมั่นคง (การ
เคหะแห่งชาติ) และชุมชนอื่นๆ ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
- ชุมชนบางปรอก เป็นชุมชนต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสต้อนรับ
คณะผู้ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ (รวมทั้งชาวต่างชาติ)สถาบันการศึกษาภายใน
ประเทศทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งนิสิต
นักศึกษามาเรียนรู้การจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวมทั้งประธานฯ
ยังรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทในอีกหลายสถาบันการศึกษา
4.3.2 ระดับชาติ/ภูมิภาค/โลก
จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งน�้ำดิบส�ำคัญที่ส่งน�้ำไปยังโรงกรองน�้ำประปา
สามเสนของการประปานครหลวง เพื่อผลิตน�้ำประปา
ไปหล่อเลี้ยงชาวกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล การอนุรักษ์แหล่งน�้ำของเราชาวปทุมธานี จึงส่งผลกระทบถึง
ท่านชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกคน
นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้ออกรณรงค์และเป็นวิทยากรให้ความรู้
สาธิตการปฏิบัติ และลงมือร่วมด�ำเนินการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยประยุกต์
ระบบที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน จ�ำนวน
เกือบ 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย จากการท�ำงานของคนกลุ่มเล็กๆ ในคลอง
เล็กๆ ของชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดปทุมธานี แต่ส่งผลดีต่อสภาพแหล่งน�้ำโดยรวม
ของจังหวัดปทุมธานี แม่น�้ำเจ้าพระยา คลองประปา ไปจนถึงป่าชายเลนทะเล
อ่าวไทย จนไกลไปถึงทะเลจีนใต้

“หากพวกเราและท่านร่วมมือกัน สร้างสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเราให้น่า
อยู่ ไม่สร้างมลภาวะ ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ดิฉันเชื่อว่า ภูมินิเวศน์ที่บ้าน
ที่ชุมชนเรา ที่จังหวัดของเรา จนถึงโลกของเรา ก็จะสะอาด สวยงามและน่า
อยู่ตลอดไป”

โค

รงการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและ
เยาวชนในการจัดการทรัพยากร		
ชายฝั่งอ่าวพังงา จ.ภูเก็ต

“เป็นวาระและภาระร่วมของทุกคนในการฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งอ่าวพังงา เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแหล่งน�้ำสากล”
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โครงการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและเยาวชนในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงา
พิเชษฐ์ ปานด�ำ

1.บริบทพื้นที่และความเป็นมาของโครงการ

แหล่งวางไข่ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำวัยอ่อน และแหล่งอาศัยของสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ
หลาย ๆ ชนิด สัตว์น�้ำที่ชุกชุมได้แก่ กุ้งแชบ๊วย ปูม้า หอยแครง ปลาทู ปลิง
1.1 สภาพพื้นที่และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงา
ทะเล รวมถึง ”กุ้งเคย” ซึ่งใช้ผลิตกะปิ อาจกล่าวได้ว่า อ่าวพังงาเป็นแหล่งผลิต
อ่าวพังงาซึ่งเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามันของ
อาหาร แหล่งประกอบอาชีพ และเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร
ประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่) มีเนื้อที่ประมาณ
ที่ส�ำคัญที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา
1,225,500 ไร่นี้รวมพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประมาณ 400
อ่าวพังงามีประชากรทั้งหมด 1,053,025 คน รวม 444,259 ครัวเรือน
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 250,000 ไร่ พื้นที่ประกอบด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ
ประมาณ 67 เกาะ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 42 เกาะ มีฐานทรัพยากร ประกอบด้วย ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ กันยายน 2554 มีจ�ำนวน 351,909 คน
ชายฝั่งที่ส�ำคัญได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง จากการส�ำรวจพื้นที่ป่า 186,848 ครัวเรือน (ส�ำนักงานจังหวัดภูเก็ต,2555) จังหวัดพังงา ณ เดือนกันยายน
ชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปีพ.ศ.2555 พบว่า ป่าชายเลน 2555 มีจ�ำนวน 256,149 คน 99,983 หลังคาเรือน (แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 2557ที่ขึ้นอยู่รอบ ๆ ชายฝั่งอ่าวพังงามีเนื้อที่กว่า 157,191.77 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 2560, 2555) และประชากรของจังหวัดกระบี่ ณ เดือนธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน
28 ของป่าชายเลนทั้ง 3 จังหวัดรวมกันอยู่ในเขตอ่าวพังงา มีพื้นที่หญ้าทะเล รวม 444,967 คน จ�ำนวน 157,428 หลังคาเรือน (ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง, 2556) ประชากรประมาณร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา
ทั้งหมด ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 25,000 ไร่ จากทั้งหมด
46 แหล่ง หรือประมาณร้อยละ 21 ของแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย(รายงาน นับถือศาสนาพุทธ มีชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือ ”ชาวเล” กระจายอยู่บริเวณ
เกาะลันตา เกาะปูและเกาะภูเก็ต ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำสวนยาง
การส�ำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง:
พารา ท�ำประมงชายฝั่ง รับจ้างทั่วไป และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ปะการังและหญ้าทะเล,2556) นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังหรือแนวกองหินที่
กระจายอยู่ทั่วไปตามเกาะแก่งในอ่าวพังงา ด้วยลักษณะดังกล่าวท�ำให้กลายเป็น เช่น พนักงานโรงแรม ลูกจ้างพายเรือแคนู ขับรถตุ๊ก ๆ พนักงานสนามกอล์ฟ
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ฯลฯ (โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา, 2550)
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรชายฝั่งในอ่าวพังงา จึงน�ำมาสู่
กระบวนการขูดรีดฐานทรัพยากรชายฝั่งมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะป่าชาย
เลนที่รัฐไทยได้ให้มีการสัมปทานป่าชายเลนเพื่อการพาณิชย์ มาตั้งแต่ก่อนสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อท�ำถ่านไม้และกิจกรรมในเหมืองแร่ เช่น ฟืน หรือเสาไม้
ค�้ำยัน เป็นต้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าชายเลนในอ่าวพังงา การ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2510 ซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นได้
เปลี่ยนระเบียบและระบบสัมปทานแบบใหม่ การให้สัมปทานป่าชายเลนในยุคนี้
จะแตกต่างกว่าที่ให้ในอดีต กล่าวคือ ทางกรมป่าไม้ได้ยกเลิกระบบแบบรายย่อย
โดยอ้างว่าป่าไม้เสื่อมโทรมลงและระบบดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ขอ
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อนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอในการควบคุมดูแล โดย
เปลี่ยนเป็นระบบการสัมปทานรายใหญ่แทน และให้สัมปทานรอบละ 15 ปี กลุ่มที่
ได้รับสัมปทานจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะหรือคหบดีในท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็น
ทุนจีนเพียงไม่กี่ตระกูล ซึ่งได้สะสมทุนมาตั้งแต่ยุคเหมืองแร่ ในขณะที่กลุ่มชาว
บ้านส่วนใหญ่ได้ถูกกีดกันออกไปจากการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงป่าชายเลน
เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าว มีเนื้อที่ที่ให้สัมปทานทั้งหมด 62 แปลงรวม 157,191.77
ไร่ จ�ำแนกเป็นจังหวัดภูเก็ต 14,886.75 ไร่ จังหวัดพังงา 100,801.42 ไร่และ
จังหวัดกระบี่ 41,503.60 ไร่ ซึ่งกล่าวได้ว่า พื้นที่ป่าชายเลนในอ่าวพังงาเกือบ
ทั้งหมดล้วนถูกให้สัมปทาน 			
สาเหตุของการขูดรีดทรัพยากรชายฝั่งอีกด้านหนึ่งมาจาก การท�ำประมง
พาณิชย์ การท�ำประมงพานิชย์ในอ่าวพังงาเกิดขึ้นอย่างจริงจังประมาณปีพ.ศ.2508
หรือประมาณ 50 ปีที่แล้วเป็นต้นมา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของ
การท�ำประมงที่ถูกกระตุ้นและผลักดันโดยรัฐบาลไทยด้วยต้องการสนับสนุนการจับ
สัตว์น�้ำเพื่อส่งออก โดยในอ่าวพังงามีทั้งการน�ำเครื่องมือประมงพาณิชย์มาใช้เช่น
“เรืออวนลาก” และ ”เรืออวนรุน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสัตว์น�้ำ การ
เกิดขึ้นและรายได้จากการจับสัตว์น�้ำของประมงพานิชย์ท�ำให้กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ริม
ชายฝั่งอ่าวพังงาผันตัวเองมาประกอบอาชีพประมงอย่างจริงจังมากขึ้นประมาณ 2
ปีถัดมา และเกิดขึ้นทั่วอ่าวพังงา เกิดชุมชนใหม่ ๆ ริมชายฝั่งที่ขยายตัวมาจาก
ชุมชนเดิมหรือมาจากต่างถิ่นเพื่อสะดวกในการท�ำประมง โดยมีปัจจัยเอื้อที่ส�ำคัญ
คือ”ระบบแพปลา” ที่มีระบบบริการการลงทุนในปัจจัยการผลิตให้ชาวบ้านก่อน

เช่น ซื้อเรือ ซื้อเครื่องยนต์และเครื่องมือประมง และรับซื้อสัตว์น�้ำ กล่าวอีกแบบ
ได้ว่า แพปลาเป็นกลไกส�ำคัญในการเชื่อมกลุ่มชาวประมงชายฝั่งอ่าวพังงาเข้ากับ
ระบบอุตสาหกรรมประมง				
ความแตกต่างระหว่างการท�ำประมงแบบพานิชย์กับชาวประมงชายฝั่ง
อ่าวพังงาได้แก่ ประเภทเครื่องมือ เครื่องของประมงพานิชย์ เช่น เครื่องมือ
อวนลาก อวนรุนซึ่งเจ้าของเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ส่วนเครื่องของประมงพื้นบ้าน
หรือประมงชายฝั่งจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น อวนลอยปลา เบ็ด อวนถ่วง
เป็นต้น เครื่องมือประมงพาณิชย์ไม่เพียงท�ำลายความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์
น�้ำเท่านั้น แต่ได้ท�ำลาย แหล่งหญ้าทะเล แหล่งปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหรือ
แหล่งเพาะฟักของสัตว์น�้ำวัยอ่อน ส่งผลให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนต่อ
ชาวประมงชายฝั่งอ่าวพังงาอย่างรุนแรง เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวประมง
พื้นบ้านกับชาวประมงพาณิชย์มีการกระทบกระทั่งกันหลายครั้งหลายคราเกือบทุก
ชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงามีวิธีจัดการปัญหาที่แตกต่างกันออกไป บาง
ส่วนเปลี่ยนอาชีพไปท�ำงานอย่างอื่น เช่น สวนยางพารา ก่อสร้าง และเข้าไปเป็น
ลูกน้องเรือประมงพานิชย์อีกกลุ่มหนึ่งหันมาท�ำอวนรุนขนาดเล็กซึ่งยิ่งส่งผลให้
สถานการณ์ปัญหามีความซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมอีก					
การถูกกีดกันจากการเข้าถึงป่าชายเลนและวิกฤติความขัดแย้งจากการ
จับสัตว์น�้ำดังกล่าว น�ำมาสู่การรวมตัวกันในลักษณะองค์กรประชาชนขึ้นเป็นครั้ง
แรกในอ่าวพังงาในปี พ.ศ.2535 โดยเริ่มเกิดขึ้นจากแต่ละชุมชนก่อน เช่น บ้าน
อ่าวกุ้ง บ้านป่าคลอก บ้านบางลา จังหวัดภูเก็ต บ้านคลองเคียน ชุมชนในอ�ำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา บ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่ เป็นต้น ต่อมาจึงรวมตัวกัน
หลาย ๆ ชุมชนในนาม “เครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา” เพื่อผลักดัน
ให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และการแก้ไขกฏหมายมีรณรงค์ให้
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ยกเลิกเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมในการท�ำประมง เช่นอวนลาก อวนรุน เรือไฟปั่น
ปลากระตักรวมถึงการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีการขยายเขตอ่าวพังงา
เพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2541 (ประภาส ปิ่นตบแต่งและอนุสรณ์ อุณโณ, 2543) ผลของ
การลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวของชาวประมงชายฝั่งอ่าวพังงา ท�ำให้ความขัดแย้งดัง
กล่าวคลี่คลายลงไปมาก ฐานทรัพยากรชายฝั่งกลับมาสมบูรณ์ขึ้น สัตว์น�้ำมี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและจ�ำนวนของอาชีพประมงชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น
ไปพร้อม ๆ กัน

เรือยอชท์

1.2 ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงาจากการท่องเที่ยว

หลังเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในปีพ.ศ.2547 การท่องเที่ยวเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ
รัฐบาลได้ท�ำการก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับโลก การท่องเที่ยวแบบเรือยอร์ชและมารีน่าคือรูปธรรมของการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว รัฐได้มีการลดภาษีเรือยอร์ชให้เหลือ
0 เปอร์เช็นต์เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจให้นักลงทุน ปัจจุบันในอ่าวพังงามีท่าเรือยอร์ช
ทั้งหมดรวม 5 แห่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�ำนวนมาก การท่องเที่ยวแบบ

เรือยอร์ช เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางทะเลอีกรูปหนึ่ง มักจะหมายถึง “โรงแรม
ลอยน�้ำ” (Floating Hotels) เป็นการท่องเที่ยวที่มีบริการหรูหราและเน้นความ
สะดวกสบาย นักท่องเที่ยวทางเรือจึงมักเป็นผู้มีฐานะดี ก�ำลังซื้อสูง ราคาของเรือ
ยอร์ชจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงระดับฐานะ/สถานะหรือของแต่ละรายว่าอยู่ในระดับไหน
ราคาเรือยอร์ชเริ่มต้นตั้งแต่ราคา 1,000,000 เหรียญหรือประมาณ 30,000,000
บาท จนถึงราคาหลายหมื่นล้านบาท กลุ่มคนที่ครอบครองหรือเป็นเจ้าของเรือ
ยอร์ชเหล่านี้จึงได้แก่ชนชั้นน�ำหรือมหาเศรษฐีของแต่ละประเทศหรือกลุ่มชนชั้นน�ำ
โลกเช่น นาย บิล เกตส์ และ พอลอัลเลนเจ้าของไมโครซอฟต์ โรมัน อับมราโม
วิชเจ้าของกิจการของสถานีโทรทัศน์และสโมสรฟุตบอลเชลซีของอังกฤษ มหา
เศรษฐีและราชวงศ์ในประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น เจ้าหญิงของประเทศ
กาตาร์ นายกรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ เป็นต้น
การเติบโตและการขยายอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือ
ยอร์ชในอีกด้านหนึ่งก็เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นด้วย ซึ่งก็คล้ายๆ กันกับ
การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้มีแต่ผลในทางดีแต่ประการเดียว แต่มีผลกระ
ทบหลายอย่างเกิดขึ้นด้วย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเฟื่องฟูของการท่องเที่ยวเรือ
ยอร์ชพอสรุปในเบื้องต้นได้ดังนี้
ประการแรก เกิดการบุกรุกยึดครองพื้นที่สาธารณะในอ่าวพังงา ทั้งพื้นที่
ชายหาด พื้นที่ทะเล พื้นที่เกาะ และป่าชายเลน โดยธุรกิจท่าเรือยอร์ชและธุรกิจ
ต่อเนื่องต้องการพื้นที่ดังกล่าวเพื่อขยายธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรในอ่าวพังงาระหว่างทุนขนาดใหญ่กับชาวบ้าน เช่นกรณีบ้านยามู บ้าน
อ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประการที่สอง เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนชายฝั่ง
เพราะตลอดแนวชายฝั่งโซนตะวันออกเกาะภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
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ของแนวปะการังและหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารส�ำคัญของ
สัตว์น�้ำการขยายตัวของท่าเรือยอร์ชและธุรกิจต่อเนื่องได้ท�ำลายความอุดมสมบูรณ์
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่พื้นที่ท�ำการประมง
ลดลง และความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอ่าวพังงาลดลง
ประการที่สาม ที่ผ่านมาทรัพยากรในอ่าวพังงามีลักษณะเป็นทรัพยากร
ส่วนรวมที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ในการดำ�รงชีวิตได้อย่างมั่นคง แต่
ทรัพยากรดังกล่าวกำ�ลังถูกกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยึดครองเป็นสมบัติส่วนตัวมากขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึงว่าในระยะยาวแล้วความมั่งคงด้านอาหารของท้องถิ่นที่ได้จาก
อ่าวพังงาก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ชาวบ้านก็จะขาดฐานทรัพยากรที่ตนเอง
พึ่งพิงได้

ประการที่สี่ ก่อให้เกิดการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากธุรกิจ

กลุ่มดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับประชาชนกลุ่มคัดค้าน บางหมู่บ้านผู้นำ�ศาสนา
และเครือญาติเข้าข้างโครงการ ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้าน ส่งผลให้ใน
ท่าเรือยอร์ชและธุรกิจต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เจ้าของธุรกิจจึงสามารถใช้
ชีวิตประจำ�วันผู้นำ�ศาสนาดังกล่าวและกลุ่มเครือญาติต้องอยู่อย่างหมางเมินกับ
เงินเพื่อบิดเบือนการใช้กฎหมายทั้งโดยข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น เช่น
สามารถทำ�ให้กระบวนการจัดทำ�รายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ชาวบ้านทั่วไป กล่าวอีกแบบได้ว่า ปฏิบัติการของพลังทุนข้ามชาติที่เกิดขึ้นใน
ไม่โปร่งใส การก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนก่อ ท้องถิ่นกลุ่มทุนใช้การเจรจากับชุมชนเป็นหลักผ่านทางกลไกทางวัฒนธรรม และ
ให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศชายฝั่งทั้งในระยะก่อสร้าง มีจำ�นวนเม็ดเงินที่มหาศาลทำ�ให้กลไกเดิม ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะกลไกทาง
วัฒนธรรมที่เคยแข็งแกร่ง เช่น สถาบันทางศาสนาอิสลาม ที่เคยเป็นเกราะป้องกัน
และในระยะยาวเช่น การขุดลอกทำ�ลายแหล่งปะการัง หญ้าทะเล ตะกอนจาก
การขุดลอกมีการฟุ้งกระจายออกไปทำ�ให้ปะการังตาย เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง หรือแก้ไขความขัดแย้งให้ชุมชนได้ถูกทะลุทะลวงและกลายเป็นเครื่องมือหรือตัว
เชื่อมต่อให้กลุ่มทุนดังกล่าวไหลเข้าสู่ชุมชน 			
ในระยะยาว
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา ดังตัวอย่าง ชุมชนสุขใจ
ประการสุดท้าย ก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในท้องถิ่น เนื่องจาก
กลุ่มทุนได้เข้าไปเสนอผลประโยชน์ให้คนบางกลุ่มเพื่อให้สนับสนุนโครงการ ทำ�ให้ (ชื่อสมมติ) ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวพังงาตอนกลางในเขตจังหวัดพังงา อยู่ห่างจากท่า
จอดเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 1 กิโลเมตร นักลงทุนต่างชาติต้องการ
สร้างบ้านพักตากอากาศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากเรือยอร์ช แต่ต้องการทำ�ลาย
ป่าชายเลนที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นท่าจอดเรือส่วนตัวและปรับสภาพ
พื้นที่ป่าชายเลนเป็นชายหาด กระบวนการของกลุ่มทุนได้ใช้วิธีการเจรจากับชุมชน
ผ่านกลไกหรือประชาคมทางวัฒนธรรมคือมัสยิดเป็นเวทีในการเจรจาและเสนอผล
ประโยชน์ให้กับชุมชนจำ�นวน 200,000 บาท และเพิ่มเป็น 600,000 บาทในเวลา
ต่อมา (บังล. นามสมมติ, 2554) ดูเหมือนว่าชุมชนไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป กลุ่ม
ทุนจึงได้เริ่มใช้รถแบคโฮเข้าทำ�ลายป่าชายเลนในทันที แต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่ม
หนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชน ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและพึ่งพาป่าชาย
เลนผืนดังกล่าวในการดำ�รงชีพไม่ยินยอม จึงรวมตัวกันเข้าขัดขวางการบุกรุกผืน
ป่าชายเลนดังกล่าว จนเกิดเหตุชุลมุนทำ�ให้รถแบคโฮไฟลุกท่วมเสียหาย ต่อมา
แกนนำ�ชุมชนที่เข้าคัดค้านกลายเป็นผู้ต้องหา ข้อหาร่วมกันวางเพลิง ขณะนี้ยัง
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ฐานทรัพยากรชายฝั่งจากสถานการณ์การคุกคามการท่องเที่ยวเรือยอร์ช โดยมี
กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเยาวชนเป็นหัวขบวน โดยทางชุมชนได้เชื่อมต่อกับทาง แผน
สนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF SGP) ที่ได้
เข้ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าว ตลอดจนการสนับสนุนจาก กองทุนป่าชาย
เลนเพื่ออนาคต (MFF) และภาคีอื่น ๆในเวลาต่อมา โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมในช่วง
เริ่มต้นโครงการจ�ำนวน 4 ชุมชน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปสู่ชุมชนอื่นๆใน
อ่าวพังงาจนถึงปัจจุบันรวม 22 ชุมชน

คดีอยู่ในชั้นศาล อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวทำ�ให้ภาพลักษณ์ของชุมชน
ยิ่งกลายเป็นภาพลบ ถูกตีตราและพิพากษาว่าเป็นพวกใช้ความรุนแรงทั้งจาก
สาธารณะและจากคนในชุมชนเอง ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในชุมชน
อย่างไม่เคยมีมาก่อน						

1.3 การปรับตัวและหาช่องทางใหม่ในการต่อสู้ของชุมชนชายฝั่ง
อ่าวพังงาเพื่อปกป้องฐานทรัพยากรชายฝั่ง

จากสถานการณ์การแย่งชิงทรัพยากรชายฝั่งจากการท่องเที่ยวเรือยอร์ช
น�ำมาสู่การระดมความคิดหาทางออกของกลุ่มชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา พบประเด็น 2. ปัจจัยที่ชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ 		
ส�ำคัญและข้อจ�ำกัดอย่างน้อย 3 ประเด็น ประเด็นแรก ได้แก่ กระบวนการปกป้อง
การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนเพื่อปกป้องฐานทรัพยากรชายฝั่งอ่าว
ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งที่ผ่านมา หรือการลุกขึ้นมาแสดงตัวเพื่อปกป้อง พังงานั้น มาจากปัจจัยส�ำคัญดังนี					
้
ฐานทรัพยากรดังกล่าว หัวขบวนหลักยังเป็นบทบาทของกลุ่มผู้ชาย ประเด็นต่อ
มา ถึงแม้ว่าต่อมากลุ่มผู้หญิงจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือเข้าไปมีบทบาทหลัก
เคียงคู่กับผู้ชายมากขึ้นก็ตาม แต่กระบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดหรือ ในมิติองค์ความรู้ของผู้ชายเป็นหลัก ปัญหาองค์ความรู้เรื่องป่า
ชายเลนและชายฝั่งในฐานะฐานอาหารของชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทของผู้หญิงตาม
กลไกทางวัฒนธรรมและเป็นผู้มีองค์ความรู้ทางอาหารถูกกดทับ ไม่ได้มีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อน และองค์ความรู้ดังกล่าวไม่ได้ถูกให้คุณค่าโดยเฉพาะใน
พื้นที่สาธารณะนอกจากพื้นที่ในครัว ขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนซึ่งมีบทบาทใน
ฐานะผู้รับภาระต่อไปของชุมชนก็ไม่ได้เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน
ประเด็นสุดท้าย การจะต่อสู้กับทุนระดับโลกจ�ำเป็นจะต้องสร้างการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้กว้างขวางกว่าเดิม ล�ำพังแต่
พลังชุมชนไม่สามารถจะทัดทานได้ ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหารได้กลาย
เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กรชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาที่จะขับเคลื่อนเพื่อปกป้อง
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ของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยเฉพาะบางกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขแหล่งทุนหรือบางช่วงเวลาที่ไม่มีการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ทุน
ดังกล่าวเป็นทุนที่มาจากการจัดสรรก�ำไรของกลุ่มออมทรัพย์จึงเป็นทุนของชุมชน
โดยตรง อีกด้านหนึ่งจึงเป็นตัวชี้วัดถึงความยั่งยืนและความตั้งใจจริงของชุมชนต่อ
การปกป้องฐานทรัพยากรชายฝั่ง			
2.1.3 บทเรียนและประสบการณ์การเคลื่อนไหวในการปกป้องฐาน
ทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน เนื่องจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ใน
การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงามาก่อนหน้านี้ (กรณีความ
ขัดแย้งกับเรือประมงพาณิชย์ที่เข้ามาจับสัตว์น�้ำในเขตชายฝั่ง) บทเรียนและ
ประสบการณ์ดังกล่าว จึงเป็นต้นทุนส�ำคัญให้กับชุมชนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและราก
เหง้าของปัญหาที่เกี่ยวพันในระดับโครงสร้างและเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและมิติทางวัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนยุทธวิธี น�ำมา
สู่การวิเคราะห์และการออกแบบการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรชายฝั่งจาก
การคุกคามจากการท่องเที่ยวเรือยอชท์					
2.1.4 ประเด็นที่เลือกในการสื่อสารกับสาธารณะ ชุมชนได้ชูประเด็น
“ความมั่นคงทางด้านอาหาร” เป็นประเด็นหลักในการสื่อสารกับสาธารณะ
เนื่องจากเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทุก
คน และประเด็นดังกล่าวก็สามารถสร้างพื้นที่ให้กับหลายกลุ่มคนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมและสามารถกระท�ำการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปกป้องทรัพยากรชายฝั่งได้ แม้กระทั่งอยู่ในฐานะผู้บริโภค หรือไม่ได้สังกัดหรือ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวพังงาก็ตาม การชูประเด็นดังกล่าว เป็นการหลีกหนี
จากข้อจ�ำกัดการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของชุมชน (กรณีความขัดแย้งกับเรือประมง
พาณิชย์ที่เข้ามาจับสัตว์น�้ำในเขตชายฝั่ง) ที่ความเข้าใจของสังคมหรือคนส่วน

2.1 ปัจจัยภายใน
2.1.1 กลุ่มผู้หญิง เป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยกลุ่ม
ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ท�ำกิจกรรมในระดับชุมชนมาก่อน โดย
เป็นแกนน�ำและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนหรือในมิติการจัดการระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน จึงมีต้นทุนทั้งประสบการณ์ท�ำงานส่วนรวมและต้นทุนการ
ยอมรับจากชุมชนมาระดับหนึ่ง การขยับเข้ามาสู่ประเด็นการจัดการและปกป้อง
ฐานทรัพยากรชายฝั่งจึงท�ำได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าการแบ่งบทบาททางวัฒนธรรมที่
ผ่านมาจะเป็นบทบาทของผู้ชายก็ตาม
2.1.2 กลุ่มออมทรัพย์ นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกแล้ว กลุ่มออมทรัพย์ยังเป็นแหล่งทุนหลักและแหล่งทุนที่ส�ำคัญ
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ใหญ่มองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านกับกลุ่ม
ประมงพาณิชย์เท่านั้น ไม่ได้เป็นปัญหาของตัวเอง ขณะเดียวกันการขับเคลื่อน
กิจกรรมภายใต้ประเด็นดังกล่าว ก็เป็นกิจกรรมที่ลดความตึงเครียด ดูผ่อนคลาย
และไม่บีบคั้นในการด�ำเนินกิจกรรม
2.1.5 กลุ่มปัญญาชนในท้องถิ่น เป็นปัจจัยส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งของ
ชุมชนและเครือข่าย เนื่องจากเป็นกลุ่มคนในท้องถิ่นและอยู่ร่วมในขบวนการ
เคลื่อนไหวดังกล่าว จึงเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเติมเต็มและช่วยขับเคลื่อน
ขบวนการเคลื่อนไหวในการปกป้องทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงาให้มีประสิทธิภาพ
และมองรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ชายเลน” เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ก็เป็นหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ร่วมสนับสนุนและประสานงานในการปกป้องทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
2.2.3 ภาคีอื่นๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหาร มูลนิธิชีววิถี ได้ร่วม
มือกันด�ำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่และการเคลื่อนในเชิงนโยบาย ตลอดจน

2.2 ปัจจัยภายนอก 			
2.2.1 แหล่งทุน แหล่งทุนที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่เริ่ม
ต้นตั้งแต่ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(GEF SGP) ต่อมา โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต(MFF) และกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีส่วนส�ำคัญอย่างมากในการท�ำให้กิจกรรมการ
ปกป้องทรัพยากรชายฝั่งประสบความส�ำเร็จและมีความต่อเนื่องและด�ำเนินการ
ได้รวดเร็วทันเวลา ถึงแม้ว่าชุมชนจะมีทุนของชุมชนเองก็ตาม แต่ก็มีข้อจ�ำกัด
เนื่องจากบางกิจกรรมจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มีจ�ำนวนมาก
2.2.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรรัฐในท้องถิ่น เป็นหน่วย
งานส�ำคัญที่เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมการปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง ทั้ง
งบประมาณ การเอื้ออ�ำนวยและการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชุมชนและเครือข่ายจัดงาน
รณรงค์การปกป้องทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงา ชื่องาน “สานสัมพันธ์ คนรักษ์ป่า
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การเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้บริโภค เช่น ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารในระดับชาติ หรือ
งานประชุมชนวิชาการเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นประจ�ำทุกปี โครงการ
ทูบีนัมเบอร์วัน ที่จัดกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อการปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง
เช่น การปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ นอกจากนี้ยังได้เชื่อมต่อกับกลุ่ม
องค์กรประชาชนในระดับนานาชาติ เช่น กลุ่มผู้หญิงชาวนาโลก เพื่อแลกเปลี่ยน

4. กิจกรรมส�ำคัญและกิจกรรมเด่น

สถานการณ์และบทเรียนการท�ำงาน เป็นต้น

3. กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ

4.1 การฟื้นฟูสูตรอาหารท้องถิ่น กิจกรรมนี้มีเป้าประสงค์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและเชื่อมโยงประเด็นอาหาร สื่อสารเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่
จะมีการท�ำงานและการตัดสินใจในการขับเคลื่อนงานที่อิสระต่อกัน แต่ละชุมชน สัมพันธ์และส�ำคัญกับคนในชุมชนและกลุ่มคนทั้งโลกไม่ว่าอยู่ภาคส่วนไหน หรือ
ชนชั้นไหนของสังคม กลุ่มผู้หญิงและชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาใช้องค์ความรู้ดังกล่าว
จะมีกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม และใช้ฐานกลุ่มดัง
กล่าวเป็นฐานหลักในการวางแผนและตัดสินใจ เนื่องจากสมาชิกเกือบทั้งหมดของ มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ เคลื่อนไหว และแสดงสิทธิในการจัดการป่าชายเลน
ชุมชนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อยู่แล้ว กรรมการและแกนน�ำกลุ่มออมทรัพย์จะ และชายฝั่งผ่านกิจกรรมส�ำคัญ เช่น การออกร้านหรือการสาธิตการท�ำอาหาร
มีบทบาทและเป็นตัวหลักในการประสานงาน แต่การตัดสินใจจะใช้การตัดสินใจ ตามเวทีหรือกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ เช่น งาน
มัสยิด งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เวทีสมัชชาปฏิรูปการเมือง ฯลฯ นอกจาก
ผ่านที่ประชุมเสมอ
3.2 ระดับเครือข่าย ไม่ได้มีการจัดโครงสร้างอย่างตายตัว เป็นเวทีใน นี้ยังมีการส�ำรวจ รวบรวมสูตรองค์ความรู้อาหารท้องถิ่นและจัดท�ำเป็นสื่อเผยแพร่
ลักษณะแนวระนาบ มีการตัดสินใจร่วมกัน ในระยะแรกเป็นเวทีส�ำหรับแลกเปลี่ยน การส�ำรวจฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน ทั้งป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล ปะการัง
ดอนหอย การรณรงค์เมนูอาหารท้องถิ่นกับนักศึกษา กลุ่มจิตอาสาหรือภาคส่วน
ประสบการณ์ ต่อมาจึงเริ่มขยับมาวางแผนและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันในระดับ
เครือข่าย ปัจจุบันมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดงานประจ�ำปีภายใต้ ชื่องาน
“สานสัมพันธ์ คนรักษ์ป่าชายเลน ”จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน การหนุนช่วยกัน
ของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ จะมีการประชุมกันประมาณปีละ 2 ครั้งหรือตามสถานการณ์
3.3 การประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ มีการร่วมมือกันหลาย
ระดับและเข้มข้นต่างกันออกไป เช่น กับแผนงานฐานทรัพยากรอาหารร่วมมือกัน
และท�ำงานกันอย่างใกล้ชิด โดยขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนโยบาย
นอกจากนี้ก็ขับเคลื่อนกันตามประเด็นและตามสถานการณ์ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของกรมทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มอาสา นักศึกษา องค์กร
CSR ฯลฯ

3.1 ระดับชุมชน เป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญมาก แต่ละชุมชน

103

อื่น ๆ ที่เข้าไปท�ำกิจกรรมในชุมชนหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม
ของกลุ่ม เป็นต้น

4.2 การฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับฐานทรัพยากรอาหาร
ทั้งป่าชายเลนและชายฝั่ง ปฏิบัติการหลัก ๆ ได้แก่ การฟื้นฟูและเพิ่มพูนฐาน

ทรัพยากรอาหารทั้งการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม,การท�ำธนาคารปูม้า,
แหล่งอนุบาลหอยกัน, หอยตาแดง, แปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ การส�ำรวจ
สถานะของป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง, การเฝ้าระวังการบุกรุกท�ำลาย
เป็นต้น นอกจากนี้มุ่งเน้นไปที่ไปฐานทรัพยากรที่เด่น ๆ ในพื้นที่ เช่น การคืน
กล้วยไม้สู่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มอาหารให้กับฝูงผึ้ง ปล่อยพันธุ์หอย ปูด�ำ ฯลฯ การ
อนุรักษ์ “โหนมดแดง” เพื่อเป็นฐานทรัพยากรอาหาร เป็นต้น

4.3 การถ่ายทอดกระบวนการการท�ำอาหารท้องถิ่นให้กับกลุ่ม
เยาวชนในชุมชน เริ่มตั้งแต่การส�ำรวจฐานทรัพยากรในฐานะต้นทางของอาหาร

จนถึงกระบวนการปรุงอาหาร ค่ายเครือข่ายเยาวชนเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนอ่าว
พังงา ที่จัดประจ�ำทุกปี กลุ่มเยาวชนเองได้สื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลปะ บทเพลง
ละครเวที ฯลฯ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่และ
ส่วนกลาง
4.4 การขยายเครือข่ายในชุมชนและกลุ่มองค์กรอื่นๆ รอบอ่าวพังงา
เพื่อรณรงค์และสร้างพลังร่วมกันในการปกป้องฐานทรัพยากรอาหารและการสร้าง
พื้นที่ให้กับตนเองในพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ประเด็นเรื่องการรักษาฐานทรัพยากร
อาหารในป่าชายเลนและชายฝั่งเป็นประเด็นที่เชื่อมร้อยและเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
จัดรูปแบบองค์กรแบบแนวระนาบเพื่อสร้างความเท่าเทียมและให้คุณค่ากันและ
กัน เป็นการสร้างการเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบใหม่แทนความสัมพันธ์แบบเดิม ที่
อยู่ในลักษณะของล�ำดับชั้นทางอ�ำนาจ ผ่านกิจกรรมเวทีประชุม พูดคุยกันอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งการสร้างประเด็นร่วมหรือกิจกรรมร่วมของเครือข่ายเพื่อได้มี
ปฏิบัติการร่วมกัน เป็นต้น มีการหนุนช่วยกันระหว่างชุมชนในลักษณะของเครือ
ข่ายการเรียนรู้ หรือเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งนี้ให้น�้ำหนักไปที่กลุ่มผู้หญิงและเยาวชนให้
เข้าไปมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมเด่นๆ ได้แก่ เวที
สายใยรัก คนรักป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมของเครือข่ายและพันธมิตรที่จัดขึ้นทุกวัน
ที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี 				
		

5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การจัดปรับและสร้างพลังองค์กรชุมชนขึ้นมาใหม่ของชุมชนชายฝั่งอ่าว
พังงาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของยุคสมัย โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้
หญิงและเด็กให้เข้ามามีบทบาทหลักและเป็นแกนหลักในองค์กรชุมชน โดยเชื่อม
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ร้อยวัฒนธรรมอาหาร (กะปิ/อาหารท้องถิ่น) เป็นเครื่องมือในการน�ำไปสู่การ
ปกป้องฐานอาหาร/ทรัพยากรให้กับชุมชน ปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่ยืนของชุมชนจาก
สถานการณ์เชิงรับน�ำไปสู่ประเด็นเชิงรุกจนน�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม
ได้แก่
5.1 สามารถปกป้องและตรึงพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งไว้ได้ ชุมชน
และเครือข่ายสามารถตรึงพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งในพื้นที่ที่จะถูกคุกคามจาก
การท่องเที่ยวเรือยอร์ชและแสดงตัวเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์
มีเนื้อกว่า 5,400 ไร่
5.2 ทรัพยากรสมบูรณ์และเพิ่มขึ้น ชุมชนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา
จับสัตว์น�้ำได้เพิ่มขึ้น เช่น จับปูม้าได้มากกว่าเดิมประมาณ 3-5 เท่า ชุมชนที่เลิก
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อาชีพท�ำเคยไปแล้วกว่า 10 ปี ได้หวนกลับมาท�ำใหม่ เป็นต้น

5.3 ชุมชนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีอื่น ๆ

เช่น เป็นพื้นที่น�ำร่องของหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชาย
เลน จ.ภูเก็ตและจ.พังงา (กรมทรัพยากรชายฝั่ง) เพื่อศึกษาและวิจัยในประเด็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(อาหาร/การจับสัตว์น�้ำ/การจัดการทรัพยากร)ได้รับรางวัลชุมชน
อนุรักษ์ป่าชายเลนดีเด่นจากรัฐบาลในปีพ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังสร้างแรงกระตุ้น
ความสนใจและเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น
5.4 เกิดกลุ่มเยาวชน “เด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน” กลุ่มเยาวชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการรักษาฐานอาหารร่วมกับองค์กรชุมชน
จ�ำนวน 5 กลุ่ม มีสมาชิกกว่า 300 คน สิ่งส�ำคัญที่สุดจากกระบวนการขับเคลื่อน
เรื่องอาหารท้องถิ่น ที่กลุ่มผู้หญิงจะอยู่ในบทบาทและในฐานะของผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านอาหาร (บทบาทแม่และครู) ส่วนกลุ่มเยาวชนจะอยู่ในบทบาทและ
ในฐานะผู้เรียนรู้ (ลูกและนักเรียน) กระบวนการดังกล่าวนอกจากท�ำให้เยาวชน
ได้เห็นและเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างเป็น
องค์รวมแล้ว รวมถึงประเด็นอาหารท้องถิ่นของกลุ่มเยาวชนที่ถูกการครอบง�ำของ
วัฒนธรรมอาหารฟาสฟูดส์ที่ผลักดันโดยบรรษัทขนาดใหญ่ผ่านสื่อต่าง ๆ และช่อง
ทางกระแสหลักของสังคม ยังเป็นกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่กับลูก ที่ถูกจากพรากจากระบบการศึกษาและเวลาที่เร่งรีบให้มีความกระชับ
แน่นกันยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เห็นคุณค่าของความเป็นแม่และความเป็นผู้หญิง (การ
เรียนรู้มิติหญิง-ชาย) มากขึ้นอีกด้วย

6. ประเด็นท้าทายและอนาคต

และอยู่ในภาวะที่เสื่อมโทรม เฉกเช่นเดียวกับนิเวศน์ป่าชายเลนและทะเล ขณะ
แน่นอนที่สุดว่ากลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา ที่ได้รับผล เดียวกันจ�ำเป็นต้องสร้างช่องทางในการเชื่อมต่อกับทั้งคนในท้องถิ่นและกลุ่มนัก
กระทบดังกล่าว ก็ไม่ได้ยินยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความต้องการหรือการ ท่องเที่ยวในฐานความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วม
กระท�ำของการท่องเที่ยวดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ได้ลุกขึ้นเคลื่อนไหว แสดง กันในรูปแบบความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เช่น การท�ำตลาดทางเลือก ที่
ให้เห็นถึงการต่อต้าน ต่อรองและการจัดปรับกระบวนยุทธหรือการสร้างชุดความ ผู้บริโภคต้องร่วมรับผิดชอบต่อฐานทรัพยากรอาหารด้วย เป็นต้น ขณะเดียวกัน
ทางชุมชนเห็นว่า ที่ผ่านมาประเด็นผลกระทบจากการขยายการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
รู้ใหม่ขึ้นมาผ่านสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของ
ภัยคุกคามฐานทรัพยากรอาหารที่ส�ำคัญ ไม่ได้ถูกหยิบยกหรือกล่าวถึงทั้งทางด้าน
ชุมชนอ่าวพังงาในรอบเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่หลักหมายของความส�ำเร็จ
งานวิชาการหรือพื้นที่ทางสังคมมากนัก การศึกษาประเด็นผลกระทบจากการ
และหลักประกันที่มั่นคงในระยะยาว เนื่องจากท�ำได้เพียงแค่การตรึงพื้นที่ไว้แค่
นั้น และพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของอ่าวพังงาซึ่งก�ำลังถูกคุกคาม ขยายการท่องเที่ยวต่อฐานทรัพยากรอาหารและน�ำเสนอสถานการณ์ดังกล่าว สู่
จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นจะต้องขยายผลการด�ำเนินงานไปสู่พื้นที่ พื้นที่สาธารณะจึงมีความจ�ำเป็นเช่นเดียวกัน นอกจากให้สังคมได้เห็นข้อมูลอีก
ด้านของการท่องเที่ยวแล้ว จะน�ำมาสู่การสร้างความเข้าใจและร่วมกันก�ำหนดท่าที
อื่น ๆ ในอ่าวพังงาเพื่อเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายชุมชนที่มีพลังมากขึ้น ตลอดจน
ต่อประเด็นการท่องเที่ยวที่มีต่อฐานทรัพยากรอาหารในฐานะที่เป็น วาระและภาระ
การขยายพื้นที่การรักษาหรือฟื้นฟูฐานทรัพยากรอาหารให้ครอบคลุมทุกระบบ
นิเวศน์ของชุมชน ตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่ป่ายางจนถึงพื้นที่ ร่วมของทุกคน ให้สอดคล้องต่อไปในอนาคต
ควนเขา เนื่องจากเป็นฐานผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน
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ขอบข่ายสารเคมี
โครงการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน (จ.ลำ�ปาง)
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โค

รงการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
จ.ลำ�ปาง

“ฮ่วมเตียวบนเส้นทางสีเขียวกับกลุ่มฮักน�้ำจาง”

108

ฮ่วมเตียว บนเส้นทางสีเขียวกับกลุ่มฮักน้ำ�จาง
บนเส้นทางสีเขียวของกลุ่มฮักน�้ำจาง

ราคาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกษตรกรแต่ละคนจะมัดผักของตนมาพร้อมแล้วด้วย
ไม่น่าเชื่อว่าประเทศอู่ข้าวอู่น�้ำอย่างเราจะยังมีผู้คนทั้งชนบทและในเมือง เชือกกล้วย ตอกไม้ไผ่ หรือห่อใบตอง ขนาดที่ว่ามองแล้วต้องเกิดกิเลส เพราะมัด
ทุกข์ยากขาดแคลนอาหาร ผู้คนในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และ ผักนั้นใหญ่มาก เมื่อเทียบกับราคาย่อมเยาที่กลุ่มก�ำหนดไว้ ตกเย็นสมาชิกอาจมา
ซุปเปอร์มาร์เกตไม่อาจสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่หวังจะได้ผักสักมัด รับเงินสดหรือเก็บไว้เป็นเงินออมตามบัญชีก็ตามแต่สะดวก ในแต่ละเดือนสมาชิก
อาจมีรายได้ 3,000 - 8,000 บาท จากการใช้เวลาวันละเล็กละน้อย ดูแลแปลงผัก
ที่ปลอดภัยจากสารเคมีไว้บริโภคอย่างสบายใจ
และเก็บผักขาย กลายเป็นเงินออมหรือรายได้ที่มั่นคงแน่นอน นอกเหนือจากงาน
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบ้านนากว้าวกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง ที่นี่ไม่มีซุป
ประจ�ำอื่น ๆ
เปอร์มาร์เกต แต่เราสามารถหยิบฉวยตะกร้าเดินเข้าสวนหรือเพียงผ่านรั้วบ้าน
“ผักไม่เคยเหลือกลับมาเลย เมื่อไปถึงก็จะมีลูกค้าซึ่งเป็นข้าราชการ
แล้วกลับมาพร้อมกับผักสดเขียวสวยตะกร้าโตกินแนมน�้ำพริกยามค�่ำได้อย่างไม่
ยากเย็น ชาวบ้านที่นี่ปลูกผักนานาชนิดไว้รับประทานเอง กะเพรา ยี่หร่า ต�ำลึง ของศาลากลางมารอกันแล้วเพราะเขามั่นใจว่าผักเราปลอดภัย ไม่มีสารเคมี
และอีกทั้งยังสด สะอาด ที่ส�ำคัญราคาก็เป็นธรรม” คุณรุ่งสุรีย์ ที่ปรึกษากลุ่ม
ผักกาด ผักไผ่ ข่า แมงลัก ฟัก ผักหวาน ตะไคร้ มะระ และอีกนานาชนิดซึ่ง
เกษตรกรอินทรีย์ฮักน�้ำจางเล่าให้ฟังในเช้าที่สดใสนั้น ก่อนขอตัวน�ำผักทั้งหมดไป
สร้างรายได้อย่างสม�่ำเสมอจากผักเหล่านั้น
ศาลากลางซึ่งเธอท�ำงานอยู่
กลุ่มฮักน�้ำจางจึงจริงจังและมุ่งมั่นที่จะปลูกผักในวิถีของเกษตรอินทรีย์
กว่า 5 ปี ที่สมาชิกกลุ่มฮักน�้ำจาง ที่ชุมชนบ้านนากว้าวกิ่วแห่งนี้ ได้
ปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่าพืชผักจากแปลงจะ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการด�ำเนินชีวิต ในแนวทางไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยส�ำหรับคนในครอบครัวและผู้บริโภค ทุก ๆ เช้า เกษตรกรในกลุ่มจะ
น�ำผักที่เก็บสด ๆ มารวมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อส่งผักเหล่านั้นไปจ�ำหน่ายที่ศาลา พึ่งพาตนเอง ลด ละเลิก สารเคมี หันมาท�ำเกษตรอินทรีย์ ใช้พลังงานทดแทน
กลางจังหวัด ซึ่งสมาชิกกลุ่มท�ำงานอยู่ มีการจัดท�ำบัญชีรายการผักและก�ำหนด รายจ่ายลดลง รายได้เพิ่มขึ้น มีสุขภาพจิต สุขภาพกายและชีวิตความเป็นอยู่ที่
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ดีขึ้น มีความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการท�ำการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัย
ปัจจุบันกลุ่มฮักน�้ำจาง ได้ยกระดับเป็น “ศูนย์เฮียนฮู้ โฮงเฮียนพอเพียง”
โดยการหนุนเสริมของสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ภายใต้การ
มีบทบาทเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และน�ำเสนอตัวอย่างการด�ำเนิน
สนับสนุนของ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อม ชีวติ แบบพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจร่วมเดินบนเส้นทางสีเขียว
องค์การสหประชาชาติ ก้าวย่างที่ส�ำคัญนี้เป็นการก้าวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ผลส�ำเร็จของการขับเคลื่อนกลุ่มฮักน�้ำจางในวันนี้ เกิดแก่สมาชิกกลุ่ม
สังคมเกษตรโดยรวมทีเ่ ริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ครอบครัวและแปลงผักตัวเอง น�ำ
ฮักน�้ำจาง ที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการด�ำเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจ�ำวันและการ
ไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร มีการใช้พลังงานทาง
เลือก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเอง สมาชิกมีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในสังคมเกษตรเช่นที่นี่ทุกคนเอื้อเฟื้อ
อารีต่อกัน ความสัมพันธ์ชุมชนแนบแน่น หลายครัวเรือนมีบ้านใกล้เคียงกัน ทุก
วันก็มาพบปะกันเมื่อถึงเวลาลงแขกท�ำนา ดังนั้นผักเหล่านี้จึงมิได้มีไว้กินและขาย
เท่านั้น “ป้าส�ำราญ” บอกว่า ยังมีไว้แบ่งปันกับเพื่อนบ้านด้วย
กลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจางจึงเริ่มต้นขึ้นในปี 2552 จากโครงการวิถีสีเขียว
เบื้องต้นมีสมาชิกไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้น กิจกรรมมากมายของกลุ่มเช่น พาสมาชิก
เข้าฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจาก
นี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกลุ่มอื่นๆ ที่ประสบความส�ำเร็จ
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แล้ว เพื่อจุดประกายให้ชาวบ้านเกิดแรงบันดาลใจ และเกิดความกระตือรือร้น
และในช่วงปี พ.ศ.2552 - 2557 กลุ่มฮักน�้ำจางได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุน
ของแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อม องค์การ
สหประชาชาติ ส�ำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรล�ำปาง ฯลฯ
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ กลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจางมีสมาชิกทั้งหมดกว่า
หกสิบครัวเรือน สมาชิกแต่ละคนจะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในบ้าน และมี
สมาชิกอีกสิบคนที่สมัครใจปลูกเพิ่มเติมในแปลงผักสาธารณะของกลุ่ม โดยในการ
ปลูกพืชผักในแปลงเกษตรกรจะลดการใช้พลังงาน โดยการใช้จักรยานปั๊มน�้ำ ใช้
ตะบันน�้ำ กาลักน�้ำ รวมทั้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการรดน�้ำพืชผักในแปลง
นอกจากนั้น สมาชิกยังมีการใช้แก็สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
ลดรายจ่ายของครอบครัวไปได้ไม้น้อยกว่าเดือนละ 150 บาท
วันนี้ผักจากแปลงของกลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจาง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโดยสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือและกรมวิชาการเกษตร
เพื่อรับรองความสด สะอาด ปลอดภัย ทุก ๆ เช้าของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ผักจาก
เกษตรกรของกลุ่มฮักน�้ำจางจะถูกส่งตรงถึงมือผู้บริโภค มีลูกค้าประจ�ำมากมายที่
ติดใจ แวะเวียนมาซื้อเป็นประจ�ำไม่ขาด ส�ำหรับเกษตรกรฮักน�้ำจางแล้ว ความ
สุขของผู้บริโภคก็คือความสุขของผู้ผลิต

“ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนก็หลุดจากหนี้ มีเงินฝากให้ลูกหลาน มี
ความสุขกับการลงมือท�ำ ต่อจากนี้ เราก็อยากให้เกษตรกรคิดต่อในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิม พี่รู้สึกว่านอกจากหลุดจาก
ความยากจนและมีอาชีพ อนาคตอยากให้เกษตรกรคิดต่อในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ได้มีโอกาสขยายแนวคิดด้านเกษตรอินทรีย์ ต่อไปในชุมชนอื่น ๆ หวังให้เกษตรกร
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มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ และท้ายที่สุด กลุ่มจะไม่
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต หากไม่มีเรี่ยวแรงของเยาวชนเข้ามาช่วยสาน
ต่อ เนื่องจากทุกวันนี้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจางเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะ
ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนไม่สนใจจะศึกษาสืบทอดนี่คงเป็นโจทย์ยากที่สุด ที่กลุ่มฮัก
น�้ำจางจะต้องเผชิญในอีกเร็ววัน” นี่คือความคิดและความหวังของ รุ่งสุรีย์ สุริ
วงศ์ใยชัยศร ผู้ที่ทั้งผลัก ทั้งดัน กลุ่มฮักน�้ำจางให้สามารถเดินอยู่บนเส้นทางสี
เขียวที่สร้างอาหารปลอดภัย สร้างสุขภาพให้ผู้บริโภค สร้างอาชีพ และให้ความ
หวังกับเกษตรกรในชุมชน และส�ำคัญยิ่งกว่านั้นคือ เป็นโครงการที่ให้การปก
ปักรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการ ลด ละ เลิกการใช้ สารเคมี ที่เป็นพิษออกฤทธิ์

ยาวนานต่อสิ่งแวดล้อม

เอาไก่มาเปาะเล้า เอาเข้ามาเปาะ บ่าใจ่ของง่าย
คุณรุ่งสุรีย์ สุริวงศ์ใยชัยศร

“พี่รุ่งเข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้ เกิดจากแนวคิดที่ว่า พี่เห็นสารเคมีหลั่งไหลเข้ามาในชุมชน คน
ใกล้ตัวมีปัญหาหนี้สิน ทีแรกพี่อยากให้เยาวชนท�ำ พี่ก็พาเยาวชนสามสี่คนไปดูงานที่ชุมชนอื่นๆ เพื่อ
จุดประกาย เด็กๆ กลุ่มนี้มีความพยายาม มีความตั้งใจ แต่ต่อมาก็ไปรับใช้แรงงานในระบบ ก็เลยล้ม
เลิกไป พี่เลยเบนเข็มไปสนใจกลุ่มผู้ปกครองแทน ซึ่งได้ผลมาก”
คุณรุ่งสุรีย์หวังว่าอนาคตต่อจากนี้ของกลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจาง คือการเดินหน้าสู่สาธารณะ
คุณรุ่งสุรีย์วาดหวังอยากให้กลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจางเป็นที่รู้จักของสาธารณชน และได้มีโอกาสขยาย
แนวคิดด้านเกษตรอินทรีย์ ต่อไปในชุมชนอื่น ๆ นอกจากนี้คุณรุ่งสุรีย์ยังหวังให้เกษตรกรมีความเข้ม
แข็งและสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง
“เป็นเรื่องยากมาก ที่จะรวบรวมผู้คนที่ไม่เคยท�ำงานรวมกลุ่ม เข้ามาท�ำงานร่วมกัน มีค�ำ
พังเพยของผู้เฒ่าผู้แก่ พูดไว้ว่า “เอาไก่ มาเปาะเล้า เอาข้าวมาเปาะหลอง” ความหมายก็คือ เอาไก่
ที่มาจากคนละเล้า มาอยู่รวมกัน ก็จะจิกตีกัน เอาข้าวจากหลายเล้า มานึ่งรวมกัน ข้าวก็จะไม่อร่อย

ฤา จะเป็นเกษตรกรรุ่นสุดท้าย ของ ลุ่มน�้ำจาง
พ่อหนานใจ (บรรจง สุรวิ งศ์ใย ประธานกลุม่ ฮักน�ำ้ จาง)
“เกษตรกรบางคน อาจจะอยากได้อะไรแบบทันตาเห็น อยากให้เห็นผล
เร็วก็หาปุ๋ยเคมีมาใส่ พวกเขาไม่ชนะใจตนเอง แต่เราคิดหาอะไรมาทดแทน คือ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจากวัวควาย วัวควายแค่ไปแทะเล็มหญ้า แต่มูลมันมีประโยชน์
นั่นเพราะในร่างกายของวัวควายมันบ่มเพาะกากอาหารพวกนั้นเอง”
“อยากให้กลุ่มช่วย ต้องช่วยตนเองและช่วยสังคม ช่วยให้มองโลกใน
ทางที่ปลอดภัย เมื่อชีวิตตนเองต้องปลอดภัย คนอื่นก็ต้องปลอดภัยเหมือนกัน
เมื่อเดินทางสายบริโภคนี้ เราห่วงชีวิตตนเอง ก็ต้องห่วงชีวิตผู้บริโภคด้วย”
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ฮู้ว่าม่วนจะอี้ ยะ แต่เมินละ
ป้าก๊อม (บัวจันทร์ อินทะนะ เกษตรกรฮักน�้ำจาง )
“สมาชิกในบ้านมีหกคน ท�ำนาห้าไร่ พอกินในครอบครัวแล้วยังเหลือ
ขาย ท�ำนาปีละครั้งเพราะน�้ำไม่เยอะ ว่างจากท�ำนาก็ไปดูแลผักในแปลง อายุปูน
นี้แล้ว ยังแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยเลย เพราะเราออกก�ำลังกายทุกวัน ปลูกผักบ้าง
เข้านาบ้าง ไม่มีสารพิษ”
“เดี๋ยวนี้มีผักกินเองไม่ต้องไปซื้อเขาแล้ว เก็บผักที่เราปลูกมาท�ำต้มจืด
ผัดถั่ว ผัดผักกาดให้หลานรัก รับประกันความปลอดภัย ว่าผักจากแปลงของป้า
ปลอดภัยสารพิษแน่นอน”

ป้าส�ำราญ เกษตรกรฮักน�้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง

สี่ห้าร้อย”

ป้าส�ำราญเล่าว่านับตั้งแต่ปลูกผักเอง ป้าส�ำราญไม่ต้องเสียเงินซื้อผักใน
ตลาดอีกเลย นอกจากนี้ยังมีผักไปขายได้เงินเก็บอีกด้วย ป้าส�ำราญเล่าด้วยว่าผัก
ของป้าส�ำราญขายดิบขายดี หมดทุกครั้ง หากเหลือก็เหลือน้อย
“ปกติป้าท�ำกับข้าวกินเอง บางทีก็เอาคะน้ามาผัด เอาผักกาดกวางตุ้ง
มาต้มมาจอ เราไปตลาดซื้อแต่เนื้อแต่หมู แต่ผักไม่ต้องซื้อ ถ้าขยันปลูกผักเยอะ
ๆ ก็ได้เงินเยอะ เอามาท�ำกิน ที่เหลือก็ขาย วันหนึ่งก็ได้ห้าสิบ อาทิตย์หนึ่งก็

“ชีวิตก็เปลี่ยน แต่ร่างกายไม่เปลี่ยน คือเรามีรายได้ทุกวัน ร่างกายเรา
แข็งแรง คล่องแคล่ว ไม่เจ็บไม่ป่วย” เพราะเราถีบจักรยานปั้มน�้ำ ขึ้นมารดผัก
ปั่นแล้วแข็งแรง ไม่เจ็บแข้งเจ็บขา ประหยัดเงินค่าน�้ำมันและค่าไฟฟ้าด้วยที่แปลง
เกษตรอินทรีย์รวมของกลุ่มเรา มีการใช้พลังงานทดแทนหลายอย่าง เช่น กาลักน�้ำ
เราใช้แสงอาทิตย์มาปั้มน�้ำ มีตะบันน�้ำ เราใช้แรงของน�้ำ ดันน�้ำขึ้นมาใช้ ไม่ใช้
ไฟฟ้าลดปัญหาโลกร้อน
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ลุงแก้ว ป้าแก้ว คู่ขวัญแห่งกลุ่มฮักน�้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง

ป้าแก้วบอกว่าเป็นเกษตรกรต้องขยันขันแข็ง หมั่นรดน�้ำพรวนดินดูแล
แปลงผักสม�่ำเสมอ เพราะหากขี้เกียจก็จะได้ผลผลิตน้อย ป้าแก้วมีความสุขกับการ
ปลูกผักสวนครัวเหล่านี้ เพราะนอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังมีเงิน
เก็บไว้ใช้จ่ายอีกด้วย
“ขายได้เยอะ เพราะเรามีผักเยอะ เดือนหนึ่งได้หลายพันเอาเก็บใส่ไว้
ในตะกร้า เก็บสะสมไว้ไม่ได้เอาไปใช้ วันหนึ่งก็ได้สองสามร้อยบาท ชีวิตดีขึ้นกว่า
เมื่อก่อนมาก เดี๋ยวนี้เราปลูกผัก เราได้กินผัก เรายังได้เงินใช้ ไม่ต้องจน”
“แก็สหุงต้มเราก็ไม่ต้องซื้อแล้ว เราท�ำแก็สชีวภาพจากเศษอาหาร เอา
เศษอาหารใส่บ่อแก็ส วันละถ้วย บางทีเพื่อนบ้าน ก็เอามาให้ ถ้าไม่มีเศษอาหาร
เหลือ ก็หมักใบไม้ประเภทถั่วมาเติม เดี๋ยวนี้แก็สถังละ 370 บาท แพงขึ้นเรื่อยๆ
เราท�ำแก็สเองได้ ไม่ต้องง้อแก๊สถัง”

ผู้บริโภคสีเขียว แฟนพันธุ์แท้
คุณผ่องผิว จันทร์ตาฟั่น
สาเหตุหนึ่งที่คุณผิวเลือกซื้อผักปลอดสารพิษที่ซุ้มขายผักของเกษตรกร
ฮักน�้ำจาง นั่นเพราะคุณผิวเชื่อมั่นในคุณภาพผักของที่นี่ว่าปลอดภัยไร้สารแน่นอน
และอยากช่วยสนับสนุนเกษตรกร
สิ่งที่ท�ำให้คุณผิวเชื่อมั่น นั่นเพราะปกติแล้วร่างกายของคุณผิวอ่อนไหว
ต่อสารพิษอย่างมาก หากได้รับประทานอาหารเอาสารเคมีเข้าไปแม้เพียงนิดเดียว
ก็จะเกิดอาการผิดปกติทันที ที่ส�ำคัญคุณผิวจะจับกลิ่นสารพิษได้ทันที และเมื่อคุณ
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ผิวได้ทดลองผักของที่นี่ ก็พบว่าปลอดภัยจริง ไม่มีกลิ่นสารพิษ ไม่มีสารเคมีใดๆ
ตกค้างแน่นอน
“ความแตกต่างจากผักที่ตลาดกับผักที่นี่ เวลาเรากินผักที่นี่เรารู้สึกดี ระบบขับถ่าย
ดีขึ้น เราสบายใจมากกว่า รู้สึกว่าล้างไม่นาน ไม่ต้องเสียดายน�้ำ ล้างแค่สองรอบ
ก็พอ”

ผู้บริโภคสีเขียว แฟนพันธุ์แท้
อาจารย์พรทิพย์ คล่องแคล่ว โรงเรียนแม่ทะวิทยาคม
ครูพรทิพย์เป็นลูกค้ากลุ่มแรก ๆ ของกลุ่มฮักน�้ำจาง สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ครูพรทิพย์เชื่อมั่นในสินค้าของที่นี่ นั่นก็
เพราะครูพรทิพย์เคยลงพื้นที่ไปเห็นการปลูกพืชผักของเกษตรกรด้วยตนเองมาก่อนแล้ว
“เวลามีใครไปใครมา เราเลี้ยงอาหาร เอาผักของกลุ่มเกษตรกรมาประกอบอาหาร มีแตงกวามาวาง เรากิน
อย่างสบายใจ คนต่างชาติมาเราก็ให้เขาชิม เขาก็สบายใจ ชอบใจใหญ่เลย มีความสุขมากที่ได้กินผักพวกนี้”
ครูพรทิพย์ยังฝากไปยังกลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจางอีกด้วยว่า กลุ่มเกษตรกรควรออกมาพบปะลูกค้าด้วยตนเอง เพื่อ
จะได้แลกเปลี่ยนสนทนากับลูกค้า และที่ส�ำคัญครูพรทิพย์ชี้แนะว่าเกษตรกรควรเลือกปลูกพืชผักที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
บ้าน เพื่อให้มีพืชผลที่หลากหลายและได้ราคาดี นอกจากนี้ยังฝากฝังเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้กลุ่มเกษตรกรฮักน�้ำจางภาค
ภูมิใจในสิ่งที่ตนท�ำ อย่าหวังก�ำไรเป็นตัวเงิน แต่ให้ดีใจว่าก�ำไรที่มีค่าทีสุดนั่นคือ การมีสุขภาพที่ดี

ผู้บริโภคสีเขียว แฟนพันธุ์แท้
คุณณี ร้านเค้กคุณณี อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
ในร้านเค้กน่ารัก ๆ หอมกลิ่นขนมนมเนย กรุ่นชากาแฟ เค้กและของว่างหลากหลายรูปแบบ
ต่างเรียงหน้าสลอนชวนลิ้มลอง ร้านแห่งนี้มีชื่อว่าร้านเค้กคุณณี ตั้งอยู่ที่ตัวอ�ำเภอแม่ทะ จ.ล�ำปาง
“ปกติพี่เป็นคนรักสุขภาพ จะดูได้เลย ผักที่ใส่ยามันจะเสียง่าย เน่าเร็ว พอได้กินผักปลอด
สารพิษ ก็สบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นโรคอะไร สบายใจแทนลูกหลานของเรา แทนคนป่วย คนใน
ครอบครัวของเราที่เราเป็นห่วง เราไม่อยากให้พวกเขากินอาหารที่มีสารพิษ ตัดต่อ หรือดัดแปลงมาก”
และที่ส�ำคัญที่สุด คุณณีบอกว่าราคาผักนั้นไม่แพงเลยสักนิด หากเทียบกับความปลอดภัยที่
ผู้บริโภคได้รับ คุณณียังตั้งค�ำถามให้ชวนคิดด้วยว่า ระหว่างจ่ายเงินเพื่อซื้อผักปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพ
กับน�ำเงินส่วนนั้นไปเสียค่าหมอค่ายารักษาพยาบาลโรคภัยจากสารพิษ....แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน ?
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แนะนำ�แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
GEF Small Grants Programme
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ขั้นตอนการให้การสนับสนุนของแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน GEF SGP
องค์กรชุมชน /องค์กรพัฒนาเอกชน ยื่นเสนอแนวความคิดโครงการ
ไม่ตรง ตกไป

กลั่นกรองเบื้องต้น

น่าสนใจ ปรับปรุง

ปรับปรุงได้ /น่าสนใจ
ปรับปรุงคุณภาพ โดยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับไม่ได้ -ตกไป

ไม่ตรง ตกไป

ตรวจสอบ

ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุง
ตามคาแนะนากรรมการ

กรรมการตัดสินใจ
โครงการใช้ได้-อนุมัติ

ปรับได้ กรรมการไม่ขัดข้อง

ลงนามในข้อตกลงเพื่อดาเนินโครงการ
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กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก(GEF)
• องค์กรอิสระด้านการเงิน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เพื่อให้การสนับสนุนแก่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา และประเทศที่ก�ำลังปรับ
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถด�ำเนินโครงการที่เน้นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลก
• รัฐบาล 182 ประเทศเป็นสมาชิก และ ท�ำงานเป็นพันธมิตรกับ

»» องค์กรระหว่างประเทศ ( UNDP, UNEP, FAO, UNIDO, ธนาคารโลก, ฯลฯ)
»» องค์กรประชาสังคม
»» ภาคธุรกิจ เอกชน

• ขนาดของการสนับสนุน

»» โครงการขนาดใหญ่ ( US$ 1ล้าน/โครงการ ขึ้นไป)
»» โครงการขนาดกลาง (ไม่เกิน US$ 1 ล้าน/โครงการ)
»» แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน GEF Small Grants Programme(ไม่เกิน US$ 50,000 /โครงการ)
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คุณลักษณะของ GEF SGP
GEF SGP ทางานร่วมกับชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหลาย เพื่อ
1. ลดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลก 5 ขอบข่าย โดยการ ปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ยั่งยืน
»» มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความเหมาะสม
»» มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการให้กับชุมชน
»» มีส่วนส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพ และลดความอดอยาก ยากจน ของชุมชน
2. รวบรวมประสบการณ์/บทเรียน/องค์ความรู้จากชุมชน แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในทุกระดับซึ่งจะน�ำไปสู่
»» การเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายผล
»» การมีส่วนร่วมในการท�ำแผนปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลกในระยะยาว
3. ให้มั่นใจว่า ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มีความเข้าใจแนวทาง การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลก และมี
การปฏิบัติการอย่างเป็นระบบด้วยความรับผิดชอบ
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สรุปแนวคิดหลักของGEF SGP
1. ให้ความส�ำคัญกับประเทศ

»»แนวความคิดโครงการเกิดจากองค์กรประชาสังคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐในประเทศ
»»โครงการหนุนเสริม / สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้าของรัฐบาล และนโยบายพัฒนาประเทศในระยะยาว
»»มีคณะกรรมการ /ศูนย์ประสานงานระดับชาติ คอยให้การก�ำกับดูแล และให้คาปรึกษาหารือในการดาเนินงาน

2. โครงการให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลก

»»เชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกระดับ-ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก (อธิบายความเชื่อมโยงได้)
»»โครงการต้องหางบประมาณมาสมทบในรูปของเงินสด และ/หรือ แรงงาน ทรัพย์สิน

3. มีลักษณะที่คุ้มค่า

»»ไม่มีสูตรตายตัวในการค�ำนวณ แต่อาจประเมินความคุ้มค่าด้วย :
»»การเปรียบเทียบการใช้งบกับผลลัพธ์ที่ออกมากับโครงการอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน
»»ศักยภาพของความยั่งยืนและการขยายผลให้ชุมชนอื่นน�ำไปปฏิบัติต่อ

4. การแบ่งขอบข่ายของสิ่งแวดล้อมใน 5 ขอบข่าย

»» ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
»» การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change)
»» แหล่งน�้ำสากล (International Water)
»» ดินเสื่อมโทรม (Land Degradation)
»» สารมลพิษที่ออกฤทธิ์ยาวนาน และสารเคมีที่ต้องจ�ำกัดการใช้ (Persistent Organic Pollutants & Restricted Chemicals)
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ขอบคุณ
1. แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Small Grants Programme )
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP)
2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
4. สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
5. โครงการพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน จังหวัดกำ�แพงเพชร
6. โครงการพลังงานทางเลือกเพื่อโลกสีเขียว จังหวัดเพชรบุรี
7. โครงการไฟฟ้าพลังงานน�้ำ พลังงานสะอาด จากการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำบ้านห้วยบะบ้า จังหวัดเชียงใหม่
8. โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ�เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย
9. โครงการรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี
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ขอบคุณ
10. โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่ต้นน�้ำแควน้อย
จังหวัดเลย
11. โครงการลดสารมลพิษตกค้างเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช
12. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมล�ำน�้ำน่าน - พื้นที่ชุ่มน�้ำที่ราบลุ่มน�้ำยม จังหวัดพิษณุโลก
13. โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
14. โครงการบ่อดักไขมันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี
15. โครงการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและเยาวชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและกลุ่มโครงการภายใต้การ สนับสนุน
ของป่าชายเลนเพื่ออนาคต (MFF SGF) ในอ่าวพังงา จังหวัดภูเก็ต
16. โครงการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน จังหวัดลำ�ปาง
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ที่อยู่โครงการทีส
่ ามารถติดต่อได้
ลำ�ดับ

เลข/ชื่อโครงการ

1

ไฟฟ้าพลังงานน�้ำ เพื่อทดแทนพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดเล็ก

2

ไฟฟ้าพลังน�้ำบ้านห้วยบะบ้า

3

พัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่ออนุรักษ์พื้นที่
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่
ต้นน�้ำแควน้อย

4

พลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งตนเองของ
ชุมชน

องค์กร / ผู้ประสานงาน
ขอบข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
กลุ่มชาติพันธ์สามเหลี่ยมทองคำ�
นายอาพี สะโง้
216 ม.7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์: มือถือ 08 9598 9499
E-Mail : s.ngo.777@gmail.com
ชุมชนบ้านห้วยบะบ้า
นายเดชา นทีไท
39 ม.4 ต.แจ่มหลวง อ. กัลยานิวัฒนา จ. เชียงใหม่
58130
โทร. 08 6193 9182 E-Mail: dechant10@gmail.com
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ต้นน�้ำแควน้อย
นายด�ำรงศักดิ์ มะโนแก้ว
125 หมู่9 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทรศัพท์: 08 7944 5010
E-Mail: d_manokaew@hotmail.com
หมายเหตุ: พื้นที่โครงการอยู่อ�ำเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก
กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม
นายจิรวัฒน์ พรมจีน
24/3 หมู่ 6 ต.คลองน�้ำไหล อ.คลองลาน จ.ก�ำแพงเพชร
โทรศัพท์: 08 0688 8547 E-mail : sunan_b21@
hotmail.com ,Jirawat.ab@gmail.com
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พื้นที่เป้าหมาย
10 หมู่บ้าน ในอำ�เภอแม่สลองใน อำ�เภอเมือง และ
อำ�เภอเชียงแสน

บ้านห้วยบะบ้า ต.แจ่มหลวง
อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (เป็นอำ�เภอใหม่ที่แยก
ออกจากอำ�เภอแม่แจ่ม)
3 หมู่บ้าน คือ บ้านบ่อโพธิ์ บ้านป่ารวก และบ้าน
ใหม่ไทยเจริญในอำ�เภอนครไทย

บ้านบึงหล่ม ต.คลองน�้ำไหล อ.คลองลาน
จ.ก�ำแพงเพชร

ลำ�ดับ
5

6

7

8

เลข/ชื่อโครงการ
พลังงานทางเลือกเพื่อโลกสีเขียว

องค์กร / ผู้ประสานงาน
พลังงานทางเลือกเพื่อโลกสีเขียว/เครือข่ายรวมใจตาม
รอยพ่อ
นายโกศล แสงทอง
87 หมู่ที่1 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์: 08 5271 9262
E-Mail : go_soccom_4@hotmail.com
กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว
กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว
นายสมาน รุ่งเรือง
27/6 หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทร: 08 7129 2167 , E-Mail: saman_rungruang@
hotmail.com
ขอบข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุรักษ์สวนโบราณ และ เพิ่มความหลาก โครงการประสานความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของ
หลายทางชีวภาพในสวนยาง
องค์กรชุมชน
49/2 หมู่ที่ 7 ต. จะโหนง อ. จะนะ จ. สงขลา 90130
นายปราโมทย์ ชีวทรรศน์ (สงขลา)
โทร. 08 9876 3718, E-mail: pm.chee@hotmail.com;
น.ส สุภาภรณ์ นนทเภท (นครศรธรรมราช)
โทร. 08 9973 3457, E-mail: su_non@hotmail.com
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรม ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ล�ำน�้ำน่าน - พื้นที่ชุ่มน�้ำที่ราบลุ่มน�้ำยม จังหวัดพิษณุโลก
นายสาคร สงมา
05/8 หมู่ 4 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 08 1675 1835
E-Mail: Local_ngos@yahoo.com
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พื้นที่เป้าหมาย
ต�ำบลป่าเด็ง อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1. เขตที่ราบสลับภูเขา ได้แก่หมู่ที่ 1,7,8,9,10
2. เขาที่ราบลุ่มแม่น�้ำ ได้แก่ หมูที่ 2,3,4,5 6

20 หมู่บ้าน บริเวณอ่าวเจ้าหลาว ต�ำบลคลองขุด
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 ชุมชน ใน 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา

1. พื้นที่ลุ่มน�้ำน่านตอนล่าง อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ
พรหมพิราม และ อ�ำเภอวัดโบสถ์
2. พื้นที่ชุ่มน�้ำที่ราบลุ่มน�้ำยม ต�ำบลบางระกา, บ่อ
ทอง, บึงกอก อ�ำภอบางระกา

ลำ�ดับ
9

เลข/ชื่อโครงการ
ฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อแผ่นดินทุ่งกุลาร้องไห้

10

บ่อดักไขมัน พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เรียนรู้แบบยั่งยืน

11

ส่งเสริมบทบาทผู้หญิงและเยาวชนในการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง
และ กลุ่มโครงการภายใต้การสนับสนุน
ของป่าชายเลนเพื่ออนาคต( MFF SGF)
ในอ่าวพังงา

12

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาระบบ
เกษตรยั่งยืน

องค์กร / ผู้ประสานงาน
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน และ สตรี มูลนิธิเพื่อ
เยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด)
นางสาวนิธิมา โรจนวงศ์
143 หมู่ 5 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ 08 1877 0042
E-mail : nithima_n@hotmail.com
ขอบข่ายแหล่งน้ำ�สากล
ชุมชนบางปรอก
นางฉลวย กะเหว่านาค
40 ชุมชนบางปรอก ถ. พัฒนสัมพันธ์ ต. บางปรอก
อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทร 08 6355 8306
โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชนประมงชายฝั่ง
อ่าวพังงา
นายพิเชษฐ์ ปานด�ำ
39 หมู่ 3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง.จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท 08 9866 5060, 08 9873 1052
E-mail: itfreefish@gmail.com
ขอบข่ายสารเคมี
องค์กรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
363 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210 ผู้ประสานงาน:
นางกนกวรรณ อุโฆษกิจ , นางจีรวรรณ โสดาวัฒน์
โทรศัพท 08 5037 8146 / 08 7505 1219
E-mail: nosath@hotmail.com
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พื้นที่เป้าหมาย
13 หมู่บ้านในป่าเสื่อมโทรม อ�ำเภอเกษตรวิสัย
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน และ อ�ำเภอปทุมรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด

บ้านบางปรอก ต. บางปรอก
อ. เมือง จ. ปทุมธานี

4 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบอ่าวพังงา ในจังหวัดภูเก็ต และ
พังงา

1.ชุมชนเกษตรกรรม ใน อ. แม่ทะ ลำ�ปาง
2. ชุมชนเกษตรกรรม ใน อ. ฮอด อ. ดอยเต่า และ
อ. เสมิง จ.เชียงใหม่
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