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ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทสม. สืบสาน รักษา และต่อยอด

 คงเป็นที่คุ ้นหูกันแล้วกับค�าว่า ศาสตร์พระราชา สู ่การพัฒนาที่ ย่ังยืน อย่างไรก็ตามหาก
ให้แต่ละคนลองนิยามความหมายของค�านี้ว่าหมายถึงอะไร เชื่อแน่ว่าคงได้ค�าตอบหลากหลายในมิต ิ
ท่ีแตกต่างกัน แท้จริงแล้ว ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู ้ แนวคิด และทฤษฎีในการพัฒนาของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ตามหลักองค์ความรู้ใน 6 มิติ ได้แก่ ดิน น�้า การเกษตร พลังงานทดแทน 
ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการพัฒนาที่ต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและปัญหาของแต่ละพื้นที่ 
เป็นต้นว่า 

 ศำสตร์พระรำชำในกำรจัดกำรน�้ำ อันเป็นประเด็นที่พระองค์ทรงให้ความส�าคัญเป็นอันดับ 
แรกสุดทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาน�้าแบบองค์รวม ตั้งแต่การแก้ปัญหาน�้าแล้ง น�้าท่วม 
และปัญหาคุณภาพน�้า ผ่านโครงการพระราชด�าริมากมาย อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อรักษาต้นน�้า
ล�าธาร ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า การป้องกันน�้าท่วมด้วยแก้มลิงกักเก็บน�้า ฯลฯ 

 ศำสตร์พระรำชำในกำรจัดกำรดิน ที่ทรงมุ่งเน้นการปรับปรุงบ�ารุงดิน ทรงริเริ่มคิดค้นนวัตกรรม 
เพ่ือน�ามาใช้ในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก เช ่น การอนุรักษ์ดินและน�้า 
ด้วยหญ้าแฝก การห่มดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น 

 ศำสตร์พระรำชำด้ำนป่ำไม้ พระราชทานแนวปฏิบัติในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับ
งานพัฒนาและการปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้อย่างเกื้อกูล เช่น การอนุรักษ์ป่าต้นน�้า ด้วยทฤษฎีป่าเปียก เป็นลักษณะการใช้ความชุ่มชื้นของป่า 
มาเป็นแนวป้องกันไฟป่า หรือการฟื ้นฟูป่า ด้วยทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และการปลูกป่า  
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น 

 ศำสตร์พระรำชำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรงใช้หลักการพลิกฟื ้นคืนชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติผสม
ผสานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 
เหมาะสม อาทิเช่น การก�าจัดขยะแบบครบวงจร มีการน�าก๊าซที่เกิดจากขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น�าขยะมา
ท�าปุ๋ย น�าขยะมาอัดแท่งเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 

 ศำสตร์พระรำชำด้ำนพลังงำนทดแทน ทรงวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ  จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จนได้นวัตกรรมด้านพลังงานที่กลายมาเป็นมรดกให้คนไทยได้ใช้จนถึงทุกวันนี้  
อันได้แก่ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ การผลิตก๊าซโซฮอล์จากอ้อย และการผลิตไบโอดีเซลจาก 
น�้ามันปาล์ม
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 และ ศำสตร์พระรำชำด้ำนกำรเกษตร ทรงมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการเกษตรแบบครบวงจร ได้พระราชทานแนวคิดในการท�า
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร

 ทั้งหมดนี้คือ ศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ และได้กลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่า เป็นแนวปฏิบัติที่น�าไปสู่ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงเน้นย�้าว่า การพัฒนาต้องเริ่มจาก 
“การพึ่งตนเอง” อยู ่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ค�านึงถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้หลักวิชาการความรู้และมีคุณธรรมควบคู่กันไป 
ด�าเนินชีวิตด้วยความเพียรอย่างรอบคอบ ประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการกระท�า ท�างานอย่าง 
มีความสุข รู ้รักสามัคคี ท้ังหมดนี้จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อ 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง นอกจากนี้หลักการทรงงาน และแนวคิดทฤษฎีอีกหลาย ๆ  เรื่องที่พระองค์พระราชทานไว้  
ล้วนทรงคุณค่าและยังประโยชน์อเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประชาคมโลก 

 และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ท่ีทรงอยากเห็นประเทศชาติและประชาชนอยู่ดีมีสุข พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชประสงค์ท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
แนวพระราชด�าริต่าง ๆ  ของทั้งสองพระองค์ ในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ทรงได้ริเริ่มด�าเนิน “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ เราท�าความ ดี 
ด้วยหัวใจ” เชิญชวนคนไทยรวมใจกันท�าความดี เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์

 นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนจ�านวนมากจากทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
และอาสาสมัครภาคประชาชนเหล่านี้ ได้กลายเป็นก�าลังหลักที่ส�าคัญในการสานต่อพระราชปณิธาน 
ท่ีจะ สืบสาน รักษา และต่อยอดงานตามแนวพระราชด�าริ อีกทั้ง ศาสตร์พระราชา ยังถูกน�าไปใช้เป็น 
พิมพ์เขียวเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ  ภาคส่วน ซึ่งก็รวมถึง เครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ที่ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ จึง ได้น้อมน�าหลักการดังกล่าวข้างต้นไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เกิดขึ้นจาก
แนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ 
ของอาสาสมัคร ซึ่งจะเข้ามาท�าหน้าท่ีดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ มีการพัฒนารูปแบบ 
การท�างานในเชิงบุคคลมาเป็นการท�างานในลักษณะของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานและสนับสนุน
การท�างานระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา บทบาทของ ทสม. 
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ก็ถูกยกระดับให้ได้รับการยอมรับและมีฐานะอย่างเป็นทางการในสังคม ในนามจิตอาสาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้ เครือข่าย ทสม. กลายเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 
มีสมาชิกหลายแสนคนคอยท�าหน้าที่หนุนเสริมการท�างานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายตัว
อยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ

 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสานต่อพระราชด�าริโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ  
“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานตามแนวพระราชด�าริของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทสม. ทั่วประเทศ  
ได้เข้าร่วมเป็น “จิตอาสาพระราชทาน” มุ่งมั่นท�าความดี น้อมน�าหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
และ ศาสตร์พระราชา” มาใช้เป็นแนวทางการท�างานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

 สืบสำน พระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 รักษำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ต่อยอด งานอนุรักษ์และพัฒนาในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง
 และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้กลมกลืนและเกื้อกูล 

 โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
76 จังหวัด และส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยให้การสนับสนุน ด้วยการเสริม 
ศักยภาพเครือข่าย ทสม. ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ข้ันพื้นฐานของการเป็นอาสาสมัคร และอุดมการณ์
ในการท�างานจิตอาสา เพิ่มพูนความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริม
สร้างทักษะในการสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อให้เครือข่าย ทสม. สามารถสร้างการรับรู ้ให้กับชุมชน 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ประชาชน
ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังสนับสนุนเครือข่าย ฯ ให้สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น  
การพิทักษ ์ผืนป ่าต ้นน�้ าล� าธาร การแก ้ ไขและป ้องกันป ัญหาไฟป ่าหมอกควัน การสร ้างฝาย 
ชะลอน�้า อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การคัดแยกขยะ ฯลฯ  
ตลอดจนสามารถบูรณาการงานต่าง ๆ  ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บทบาท ทสม. นั้น ท�าหน้าที่เสมือนเป็นโซ่ข้อกลาง ที่จะคอยเชื่อมประสานภาครัฐ และภาค
ประชาชนเข้าด้วยกัน ด�าเนินงาน ด้วยหลัก 4 ป. คือ ประสำน ให้เกิดความร่วมมือและสร้างจิตส�านึก 
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นการสร้างแนวร่วมที่จะมาช่วยกันในการท�างาน ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ปฏิบัติ สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ  ในท้องถิ่น ประเมินผล ท�าหน้าที่ในการติดตามประเมินผล การแจ้งเหตุ เตือนภัย และ 
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์กลับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 เน้ือหาภายในหนังสือ ปราชญ์ ทสม. สืบสาน รักษา ต่อยอด ได้รวบรวมแนวคิด และ
กระบวนการท�างานของ 10 สุดยอด ปราชญ์ ทสม. ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 10 และกรณีตัวอย่าง
ของ ยุว ทสม. คนรุ่นใหม่ ท่ีก้าวเข้ามาสานต่องานของคนรุ่นก่อน ทุกก้าวย่างในการท�างานของทุกท่าน 
ท่ีปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของจิตอาสา ที่พร้อมอุทิตตนเพื่องานอนุรักษ์ 
และพัฒนาบนผืนแผ่นดินไทย อีกท้ังได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา มาเป็นหลักในการท�างานจนประสบ
ความส�าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวการพลิกฟื้นป่าต้นน�้า 
ในจังหวัดน่าน การอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน 
การอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ของเครือข่ายคนรักษ์ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 
โดยน้อมน�าทฤษฎีการฟื้นฟูป่ามาใช้ การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการรักษาต้นน�้าล�าธาร ฟื้นคืนความชุ่มชื้น 
ให้กับผืนป่าและแผ่นดินอันแห้งแล้ง ของชุมชนบ้านธิ จังหวัดล�าพูน ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้าตาม 
แนวพระราชด�าริ หรือแม้แต่การส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้จากต้นทุนที่มีอยู่เดิมในสังคม และสามารถ 
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เช่น กรณีของชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ เป็นต้น 

 อีกทั้งในมุมส่วนตัวของ ทสม. ทุกท่าน ยังได้น�าหลักการทรงงาน และน้อมน�าพระราชจริยวัตร
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแบบอย่าง
ในการด�าเนินชีวิตด้วย เช่น แนวคิดในการมุ่งแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ  สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน การ
ท�างานแบบเป็นข้ันเป็นตอน ค�านึงถึงสภาพภูมิสังคม ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ยึดหลักประหยัด เรียบง่าย 
ได้ประโยชน์สูงสุด และเน้นการพึ่งพาตน เป็นต้น

 กรณีตัวอย่างของ ปราชญ์ ทสม. สืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นการน�าเสนอเรื่องราวของ 
การจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ แม้จะแตกต่างหลาก
หลายในวิธีปฏิบัติ แต่ก็มีหัวใจเดียวกัน นั่นก็คือ เพ่ือสานต่อพระราชด�าริโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานตาม 
แนวพระราชด�าริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระผู ้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และขยายผลให้เกิด 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 หวังว่า การท�างานจิตอาสาด้วยใจที่มุ่งมั่นของทุกท่านในหนังสือเล่มนี้ จะท�าหน้าที่เป็นเสมือน
แม่ไม้พันธุ์ดี ที่ส่งต่อประสบการณ์ และท�าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สมาชิก ทสม. และ
ประชาชนจิตอาสาทุก ๆ  ท่าน จะได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดังที่ได้ปฏิญาณตนเป็นจิตอาสา เพื่อสืบพระ
ราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
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อนุรักษ์และพัฒนา
บนฐานธรรม1

วัดโป่งค�า ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ในอดีตจังหวัดน่าน ปกคลุมไปด้วยป่าต้นน�้าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก�าเนิดแม่น�้าน่าน ที่ผันน�้ากว่า 
40 เปอร์เซ็นต์ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา แต่ภายหลังจากการให้สัมปทานท�าไม้ และส่งเสริมให้ชาวบ้าน 

ปลูกพืชเชิงเด่ียว จ�าพวก ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันส�าปะหลัง จึงท�าให้พื้นที่ป่าลดลง ป่าต้นน�้าหลายแห่ง 
มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น หรือไม่ก็กลายสภาพเป็นไร่ข้าวโพดสุดลูกหูลูกตา ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน  

โดยเฉพาะคนท่ีต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นฐานการผลิต นี่คือภาพที่พระครูสุจิณนันทกิจ แห่งวัดโป่งค�า  
ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้ประสบพบเจอตั้งแต่ครั้งที่ยังบรรพชาอยู่ที่วัดแห่งนี้
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พ ระครูสุจิณนันทกิจ หรือ พระสมคิด จรณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโป่งค�า พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่า พ้ืนเพเดิม 
ของท่านเป็นคนท่ีนี่ ชีวิตในวัยเด็กมีโอกาสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์  
ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว ในป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ สิงสาราสัตว์มากมาย เรือกสวนไร่นาบริบูรณ์พร้อม  

ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แม้จะไม่ร�่ารวย แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อมีสัมปทานท�าไม้เข้ามา และ 
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ป่าจึงยิ่งถูกถากถางเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพด เพราะปลูกง่าย  
ขายคล่อง มกีารใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ธรรมชาตกิค่็อย ๆ  เสือ่มโทรมลง จากป่าผนืใหญ่ กก็ลายเป็นดอย เป็นเขาหวัโล้น  
อีกส่ิงหนึ่งท่ีท่านประจักษ์แก่สายตาคือ เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพราะแต่เดิมชาวบ้าน
สามารถใช้ประโยชน์และดูแลป่าได้ตามวิถีดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมา แต่ภายหลังผืนป่ากลายเป็นแปลงสัมปทานของเอกชน 
ท�าให้ชาวบ้านจากผู้รักษาต้นไม้ ก็กลายเป็นผู้รับจ้างตัดป่า 

เมื่อป่าหายไป ดินก็เส่ือม น�้าก็หาย อาหาร
ตามธรรมชาติก็ร่อยหรอ เลยคิดว่า

ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ มันจะมีปัญหา 
ชาวบ้านก็จะล�าบาก พระอาจารย์จึงคิดว่า 

เราต้องฟื้ นฟูป่าเพ่ือเติมน�้าให้กับ
แหล่งน�้าธรรมชาติ คืนทุนทางธรรมชาติ
ให้กับชุมชน จากนั้นจึงค่อยพัฒนาคน

ให้มาจัดการป่า

 และนี่คือท่ีมาของงานอนุรักษ์และพัฒนาบนฐานธรรม

 ด้วยจิตท่ีแน่วแน่จะแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรม และเป็นคนตื่นรู้อยู่เสมอ พระอาจารย์จึงแสวงหาความรู้ 
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อน�ามาวางแผนในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ของตนเอง  
ช่วงแรก ๆ  ของการท�างาน ก็อาศัยการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านให้หยุดแผ้วถางป่าเพ่ือท�าไร่ข้าวโพด เพราะนอกจาก
ท�าให้ป่าเส่ือมโทรม แม่น�้าล�าธารเหือดแห้ง ยิ่งท�าก็ยิ่งเป็นหนี้ แต่การพูดคุยในครั้งนั้นก็ไม่เป็นผล พระอาจารย ์
จึงหันกลับมาตั้งโจทย์ใหม่ว่า จะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะท�าให้ชาวบ้านเห็นความส�าคัญของป่า และหันมาช่วยกันอนุรักษ์ 
ถ้าอย่างนั้นก็ต้อง

ท�าให้เห็น
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ท�าให้เห็น ด้วยแปลงทดลอง 

 เมื่อการพูดขอร้องมีน�้าหนักน้อยกว่าการลงมือท�า พระอาจารย์สมคิดจึงเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็น 
การท�าให้เห็น ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณวัดท�าเป็นแปลงสาธิตทดลองการปลูกป่าจ�านวน 3 แปลง เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะการปลูกต้นไม้ 3 แบบ คือ 

ปลูกต้นสักเพียงอย่างเดียว 
บนพื้นที่ 2 ไร่ จ�านวน 600 ต้น 

เพื่อเป็นตัวแทนของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ยิ่งต้นสักโตขึ้น พืชชนิดอื่นก็ไม่สามารถ

ขึ้นได้ เพราะต้นสักจะคลุมแสงแดด
ไม่ให้รอดผ่านลงมายังพื้นดินด้านล่าง 

และจะทิ้งใบในฤดูแล้ง ท�าให้
ต้นไม้อื่นหมดโอกาสเติบโต 

ปลูกต้นไม้แบบผสมผสาน 
บนพื้นท่ี 15 ไร่ ซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่
ไร่ข้าวโพดซึ่งได้รับบริจาคมาจาก 

ชาวบ้าน เป็นแปลงสาธิตที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้ในธรรมชาติ
กับพืชเกษตร ท่ีมีการปลูกต้นไม้หลาย

ระดับช้ันเรือนยอด เลียนแบบ
โครงสร้างป่า โดยจะท�าการปลูก
ไม้ผลแทรกลงไปในพื้นที่ที่มีต้นไม้
ข้ึนอยู่เดิม และเน้นการปลูกพืช

โดยไม่ใช้สารเคมี 

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงฟื้นฟูป่าตามธรรมชาติ จ�านวน 
3 ไร่ ใช้การปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก  
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9  

เมื่อเวลาผ่านไป 3-5 ปี ป่าก็จะฟื้นตัวขึ้นเอง 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

กลับคืนมา ท�าให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน ์
จากการเก็บหาของป่า ช่วยประหยัด 

ค่าใช้จ่าย สิ่งส�าคัญคือ ท�าให้ชาวบ้าน 
ค่อย ๆ  เกิดจิตส�านึกรักษ์และเห็น 

คุณค่าของป่า

แปลงที่ 3
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 ในเวลาเดียวกันนอกจากแปลงสาธิตที่พระอาจารย์สมคิดทดลองท�า การปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับเด็ก 
และเยาวชนก็ถูกน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะเชื่อมโยงการท�างานไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ  ด้วย

พระอาจารย์มองว่า เราสอนผู้ใหญ่ สอนยาก อย่างที่คนโบราณ
เขาบอกว่า ไม้แก่ดัดยาก ก็เลยท�าให้เราคิดว่า น่าจะวางอนาคตให้เด็ก ๆ  
เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้เด็กเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเรื่องอนุรักษ์
ให้กับผู้ใหญ่ พระอาจารย์ก็เลยชวนเด็ก ๆ  เข้าวัด ค่อย ๆ  อบรมบ่มนิสัย 
พาเขาเข้าไปเดินในป่า และก็ค่อย ๆ  สอดแทรกเรื่องราวของธรรมชาติ
และปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับเขา เช่น ให้เขาได้ลองเปรียบเทียบว่า 

พ้ืนที่ที่ไม่มีป่า กับพ้ืนที่ที่มีป่า อันไหนมันเย็นสบายกว่ากัน 
อีกประการพระอาจารย์คิดว่าเมื่อเด็ก ๆ  เหล่านี้โตขึ้นมา 

เขาก็จะมาช่วยดูแลทรัพยากรแทนเราได้
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บิณฑบาตป่า

 เม่ือต้นไม้ที่ปลูกไว้ในใจเด็กเริ่มเติบโตและป่าสาธิตก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง การสร้างแนวร่วมภาคประชาชน 
จึงเกิดข้ึน โดยใช้เยาวชนเป็นตัวเชื่อมและสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ไปยังผู้ใหญ่ในชุมชน โดยในครั้งนี้มีดอกผลจาก 
แปลงสาธิตเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงคุณค่าความส�าคัญ และประโยชน์ที่ชาวบ้านทุกคนจะได้รับหากช่วยกันดูแล
รักษาป่า ช่วยกันเปลี่ยนพ้ืนท่ีรกร้างและเขาหัวโล้นให้กลายเป็นป่าสมบูรณ์ ป่าสาธิตทั้งสามแปลงจึงเปรียบได้กับ
จุดเริ่มต้นของงานอนุรักษ์ระหว่างพระและชาวบ้านบ้านโป่งค�า ที่ภายหลังได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการป่า 
โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมและความศรัทธาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

 เมื่อชาวบ้านตระหนักและเข ้าใจว ่าท�าไมต้องช ่วยกันดูแลป่า ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ในปี 2535  
เมื่อพระอาจารย์สมคิดท�าโครงการบิณฑบาตป่า ป่าที่เคยถูกบุกรุกก็ลดลง อีกทั้งชาวบ้านยังได้รวบรวมน�าพื้นที่
เสือ่มโทรม กว่า 12,000 ไร่ ซึง่เคยเป็นพืน้ทีท่ีป่ลกูข้าวโพดมาถวายให้วดั พระอาจารย์กจ็ดัการกบัพืน้ทีน่ัน้โดยการปล่อย
ให้ธรรมชาตค่ิอย ๆ  ฟ้ืนตวั จากเขาหวัโล้นทีไ่ม่ได้ต้นไม้เลยซกัต้น กเ็ริม่มต้ีนไม้กลบัคนืมา เริม่มเีห็ด มหีน่อไม้ ไว้ให้ชาวบ้าน 
ได้เก็บกิน ในช่วงแรกพระอาจารย์สมคิดกับชาวบ้านจะน�าด้ายสายสิญจน์ไปผูกไว้ตามต้นไม้ เพื่อแสดงขอบเขต  
แล้วยังมีการน�าจีวรและสบงเก่าของพระเณรในวัดไปผูกมัดไว้ตามต้นไม้ใหญ่ เพื่อประกาศให้ชาวบ้านทราบว่า ตรงนี ้
เป็นป่าท่ีอนุรักษ์ไว้ ภายหลังพ้ืนท่ีบริเวณนี้ได้กลายเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน  
นอกจากนี้พื้นท่ีในบริเวณใกล้เคียง พระอาจารย์สมคิดยังได้ท�าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และมีการ
เพาะกล้าไม้แจกจ่ายให้ชาวบ้านด้วย 

 ต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ชาวบ้านที่เคยเข้ามาขายแรงงานในเมืองหลวง ก็เริ่มทยอยกลับ 
บ้านเกิด แต่เมื่อมาถึงก็ไม่รู้ว่าจะท�ามาหากินอะไร จึงได้มาขอที่ดินที่เคยบริจาคให้วัด กลับไปใช้เป็นต้นทุนในการ 
ท�ามาหากิน

พระอาจารย์ก็แบ่งที่ให้ไปส่วนหนึ่ง 
ส่วนที่กันไว้เป็นป่าก็ยังเป็นป่าเหมือนเดิม 
แต่เราก็ฝากชาวบ้านให้ช่วยดูแลป่าด้วย 

เรามีแนวคิดเรื่องการท�าแนวกันชน 
เพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่า ที่ดินท�ากินเป็นของใคร 

คนนั้นก็ต้องดูแล ปรากฏว่าปัจจุบัน ป่าตรงนั้น
ก็กลายเป็นป่าผืนใหญ่ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เป็นผลตอบแทนน�้าพักน�้าแรงที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่า
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 หลังจากคืนพ้ืนที่ดินบางส่วนให้ชาวบ้านไว้ท�ากิน พื้นที่ป่าของบ้านโป่งค�าจึงเหลืออยู่ประมาณ 5,500 ไร่ 
แบ่งเป็น 2 จุดหลัก ๆ  จุดแรกมีพื้นที่ 5 พันกว่าไร่ ซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ที่อยู่ติดกับชุมชน อีกจุดหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  
500 ไร่ ตั้งอยู่นอกเขตหมู่บ้าน พื้นที่ตรงนี้ถูกกันไว้เป็นป่าอนุรักษ์ และป่าต้นน�้าท่ีจะคอยเติมน�้าให้กับอ่างเก็บน�้า 
ท่ีอยู่ด้านล่าง ท�าให้ชาวบ้านมีน�้าไว้ใช้ส�าหรับการเพาะปลูก ป่าชุนชนบ้านโป่งค�า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนป่าแม่น�้า
น่านตะวันออกตอนใต้ ชุมชนมีการวางแผนในการจัดการป่าและออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการประยุกต ์
พิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ เช่น การสืบชะตาแม่น�้า การบวชป่า  
กิจกรรมส�าคัญที่ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกันจัดข้ึนเป็นประจ�าทุก ๆ  ปี ๆ  ละ 2 ครั้ง คือ การเลี้ยงผีป่า เป็นลักษณะของ
การเซ่นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา ให้มาช่วยปกปักรักษาป่าและแหล่งน�้า โดยในวันท�าพิธีจะแบ่งชาวบ้านออกเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มหนึ่งจะท�าหน้าท่ีออกตรวจลาดตระเวน อีกกลุ่มหนึ่งจะประกอบพิธีกรรมบูชาเจ้าป่าเจ้าเขา เม่ือเสร็จกิจกรรมชาว
บ้านก็จะมากินข้าวร่วมกัน

 ความร ่วมมือกันระหว ่างวัดและชุมชนในการดูแลป่ามาตลอดหลายสิบปี ท�าให ้ผืนป่าได ้ฟ ื ้นคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน�้า เป็นแหล่งอาหาร และเป็นคลังยาของชุมชน เพราะเต็มไปด้วยพืชสมุนไพร 
กว่า 230 ชนิด ท่ีส�าคัญป่าแห่งนี้ยังกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศ
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พัฒนาคนให้มาจัดการป่า

 พระอาจารย์สมคิดมองว่า การดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน ต้องท�าควบคู่ไปกับการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนรอบป่าให้ดีขึ้น มิใช่เพียงแค่มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
บนฐานของความพอเพียง เพราะเม่ือคนนอนอุ่น ท้องอิ่ม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าการท�าไร่ข้าวโพด  
ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าก็จะน้อยลง จึงเกิดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตามมาอีกหลายโครงการ  
ไม่ว่าจะเป็น โครงการเกษตรธรรมชาติปลอดสารเคมี ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชแบบผสมผสาน ท�าเกษตรอินทรีย์ 
ปลูกผักในโรงเรือน ปลูกผลไม้เชิงคุณภาพ

 จากการท�างานกับชาวบ้านมาหลายปี พระอาจารย์สมคิดวิเคราะห์ว่า เกษตรกรจะอยู่ได้ต้องมี 3 องค์ประกอบ  
ได้แก่ ดินดี น�้าดี และคนต้องเป็นคนดี ทุกสิ่งมันไม่ใช่เรื่องของปัจเจก ถ้าช่วยกันท�า ช่วยกันดูแล ความอุดมสมบูรณ์
ก็จะบังเกิดขึ้น เพราะองค์ประกอบ 3 อย่างนี้ เป็นพื้นฐานของการท�าเกษตรบนฐานธรรม ซึ่งจะน�าชีวิตให้ก้าวหน้า 
และยั่งยืน การท�าเกษตรท่ีผ่านมา มันเป็นเกษตรบนฐานทุน จึงประสบแต่ปัญหามากมาย เกษตรบนฐานธรรม คือ 
ประการแรกต้องให้คนเข้าใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประการที่สอง ต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 
ประการสุดท้าย ต้องท�าให้คนเข้าใจพระธรรมค�าสั่งสอนของศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวในการพัฒนา ยังไงก็ประสบความส�าเร็จ
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พระอาจารย์ไปติดต่อผู้ประกอบการหลายที่ เพ่ือส่งผลผลิตของเกษตรกร 
ไปขาย ปรากฎว่าผลผลิตของเราขายดี จนผลิตไม่ทัน ท�าให้ชาวบ้าน
ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด หันมาท�าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
กันมากขึ้น ตอนนี้ทุกวันจันทร์เราจะต้องส่งผลผลิตของชาวบ้าน

ไปขายที่กรุงเทพฯ เมื่อมีตลาดและราคาก็ยุติธรรม ชาวบ้านก็มีรายได้ 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน และเกษตรกรก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

อีกส่ิงหนึ่งที่ส�าคัญคือ ป่าฟื้ นคืนความสมบูรณ์ เราได้ป่าโดยไม่ต้องปลูก  
เพราะว่าชาวบ้านมีที่ท�ากิน ไม่ได้บุกรุกเพ่ิม ป่าก็จะฟื้ นขึ้นเอง 

พระอาจารย์คิดว่า วัดนี้เหมาะมากที่จะเป็นศูนย์กลางเรื่องการตลาด
ส�าหรับสินค้าทางการเกษตร เพราะว่าวัดมีอาคาร มีศาลา ที่จะใช้
ในการจัดการกับผลผลิต วัดเป็นของส่วนรวม และพระไม่ได้เป็น
พ่อค้าคนกลาง พระไม่ได้ท�าเพ่ือเอา แต่พระท�าเพ่ือให้ ก็เลยเหมาะ
ที่ท�าเรื่องการตลาด นอกจากนี้พระอาจารย์คิดว่า ความเป็นพระ 

ช่วยสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ประกอบการที่จะมาสัมพันธ์กับเรา จะได้ไม่ต้อง 
กังวล พระอาจารย์ใช้ข้อได้เปรียบของการเป็นพระ เชื่อมโยงผู้ประกอบการ
กับเกษตรกรให้มาเจอกัน จากนั้นก็ให้เขาตกลงกันว่า จะซื้อจะขายอะไรกัน

 ปรากฏว่าแนวคิดเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ชาวบ้าน
ให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังได้ขยายแนวคิดไปยังองค์กรต่าง ๆ  ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต�าบล หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นเข้ามาหนุนเสริมเกษตรกรในพื้นที่  
เช่น พ้ืนท่ีไหนท่ีมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ก็จะประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ อาทิ การส่งเสริม 
ให้ชาวบ้านปลูกหญ้าแฝก เกษตรกรคนใดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเกษตรอินทรีย์ ก็จะใช้เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์
ที่มีอยู่เข้าไปให้ความรู้ อีกทั้งพระอาจารย์สมคิดยังได้ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พื้นที่สูงให้มาเปิดพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกพืชแบบผสมผสานและสร้างระบบน�้า 
ให้เพียงพอกับการเกษตรด้วย ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกิดข้ึนหลายแห่งในจังหวัดน่าน และได้รวมตัวกัน 
ในนามของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน นอกจากพระอาจารย์สมคิดจะส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมา 
ท�าเกษตรอินทรีย์แล้ว ท่านยังท�าการตลาดให้กับชาวบ้านด้วย
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เมล็ดพันธุ์จาก

ศูนย์
การ
เรียนรู้
ชุมชน
บ้าน
โป่งค�า

งาดำ� กวางตุ้งใบ คะน้าใบ

ผักโขมต้นขาว

อัญชันม่วงอ่อน

มะนอย

มะเขือม่วง

บวบงู

ถั่วลิสง มะเขือยาว
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ดำาวเรือง

กระเจี๊ยบแดำง

พริกจินดำา

คิงแคนตาลูป

ทองอุไร

ฟักทองพื้นเมือง

ฟักเขียว

ทานตะวัน

ถั่วดำาบ ต้นจามจุรี

หน่อไม้ฝรั่ง

ผักสลัดำ
เสาวรส

บวบเหลี่ยม กระเจี๊ยบเขียว มะละกอแขกดำ�

ผักกาดำ
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ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งค�า

 ด้วยลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อที่ให้ความส�าคัญกับผู้น�าทางจิตวิญญาณ พระและวัด  
จึงกลายเป็นสถาบันหลักของคนในชุมชน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู ้ในท้องถ่ิน  
เหตุน้ีเองพระอาจารย์สมคิดจึงเกิดไอเดียที่จะใช้สถานที่ของวัดเป็น “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งค�า”  
เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างสติ และปัญญาให้กับสังคม มีการจัดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น ฐานเรียนรู้เรื่อง ดิน น�้า ป่า 
การท�าเกษตรเชิงประณีต เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท�าปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะพันธุ์พืชพ้ืนถ่ิน  
พลังงานทางเลือก วิทยากรภายในศูนย์ฯ ก็เป็นเครือข่ายเกษตรกรที่มีประสบการณ์ มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ  ที่เกิดจาก 
การแสวงหาองค์ความรู้และการน�าภูมิปัญญาของชุมชนมาพัฒนาต่อยอด เช่น กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ กลุ่มเพาะเห็ด  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโป่งค�า  
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา กลุ่มเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  นอกจากนี้ พระอาจารย์สมคิดได้เทศนาธรรมะกับ 
สิ่งแวดล้อม และประยุกต์เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับครูบาอาจารย์ หรือว่าหน่วยงานที่สนใจ และเป็นหนึ่งในหลักสูตร
ที่เปิดสอนในศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้วย 

 เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงตั้งค�าถามในใจว่า พระอาจารย์สมคิด เก่ียวข้องและมีบทบาทอย่างไรในฐานะ 
ของ ทสม. เพราะในความเป็น ทสม. นั้นดูเหมือนจะเป็น กิจทางโลกของฆราวาส ซ่ึงคงไม่มีวันที่จะมาบรรจบกับ 
โลกทางธรรมได้อย่างแน่นอน แต่ความพิเศษอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน ก็คือ ในช่วงแรก ๆ   
ของการจัดตั้ง เครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน ที่นี่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีประธานเครือข่ายถึง 2 คน คนหนึ่ง 
เป็นฆราวาสท�าหน้าที่เป็นหัวขบวนน�าชาวบ้านลงมือปฏิบัติ ประธานอีกคนหนึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่เป็นเช่นนี้  
ก็เพราะว่า บริบทของจังหวัดน่านนั้น คนในท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับสถาบันศาสนา และมีวิถีชี วิตผูกพัน 
อยู่กับวัด ดังนั้น วัดและพระสงฆ์จึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ
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 ดังนั้น เม่ือพระสงฆ์หันมาท�างานอนุรักษ์และพัฒนา จึงท�าให้การขับเคลื่อนงานท�าได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น  
ในการกระบวนการท�างานของพระอาจารย์สมคิด ท ่านได ้ใช ้บทบาททางโลก ในฐานะท่ีเคยด�ารงต�าแหน่ง  
ประธานเครือข่าย ทสม. กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นหันมาตั้งค�าถามกับแนวทางการพัฒนาแบบเดิม ๆ  อีกทั้งยังปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่น ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจให้ชาวบ้านได้มั่นใจว่า  
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาแบบเดิม มาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง  
นี่แหละคือ เส้นทางที่ถูกต้องและเป็นไปได้ โดยมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. เข้ามาช่วยหนุนเสริมให้การท�างานเดินหน้าไปได้  
และในอีกด้านหนึ่ง ท่านก็ได้ใช้บทบาททางธรรมในฐานะของพระสงฆ์ สร้างกระบวนการคิด และการต่ืนรู ้ทาง 
ปัญญาให้กับคนในชุมชน สร ้างชุมชนที่ เข ้มแข็ง เท ่าทันการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างมีสติ แม้ว ่าตอนนี ้
ประธานเครือข่าย ทสม. ฝ่ายสงฆ์จะไม่มีแล้ว แต่บทบาทของพระที่ท�างานพัฒนาด้วยจิตอาสา ก็ยังคงด�าเนินต่อไป 
ไม่มีวันหยุด ดังเช่นที่พระอาจารย์สมคิดได้ท�ามาอย่างเนื่อง ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน  
มีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าต้นน�้าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการมีเครือข่าย ทสม. ที่เข้มแข็งแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยซึ่งเป็น 
องค์ประกอบที่ส�าคัญ พระอาจารย์สมคิดสังเคราะห์กระบวนการท�างานในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาให้ฟังว่า
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หลักในการท�างานท่ีส�าคัญ

 1. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 2. แสวงหาความรู้ และน�าความรู้เหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการท�างาน
 3. จัดการและแก้ไขปัญหาบนฐานของข้อมูล มีการวางแผน และลงมือท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม
 4. ใช้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และความร่วมมือของคนในชุมชน

 จะเห็นได้ว่างานอนุรักษ์และพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านโป่งค�า พระอาจารย์สมคิดได้ใช้วิธีการลงมือท�าให้
เห็นเป็นรูปธรรม และเช่ือมโยงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ไปสู่ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เป็นการปลูกสร้าง
จิตส�านึกชุมชน มีการแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกลไกในการท�ากิจกรรม 
พร้อมท้ังบูรณาการวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา เน้นการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล 

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของทุกคน เมื่อพูดถึงเรื่องป่า เราก็ใช้ค�าว่า
ป่าชุมชน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมตรงนั้น การท�าเกษตรอินทรีย์ เราก็ถือว่าเป็นผลจาก

ความร่วมมือของเกษตรกรทุกคน จนเกิดเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน 
ที่ส�าคัญเราคิดว่า ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน มีความคิดเหมือนกัน เรารักถิ่นฐานบ้านเกิด 
รักประเทศชาติของเรา ถ้าหากว่าเราชี้ช่องทางให้คนได้เห็นถึงจุดหมายและแนะแนวทาง

ที่จะเดินไปให้ถึง พระอาจารย์คิดว่าทุกคนก็อยากไป อยากจะท�า หลักในการท�างานที่ส�าคัญ
ประการแรกคือ เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราและของคนอื่น ๆ  ด้วย หมายความว่า 
เราต้องตื่นรู้อยู่เสมอ ประการที่สองต้องแสวงหาความรู้ และน�าความรู้เหล่านั้นมาเป็น
เครื่องมือในการท�างาน ประการที่สาม ต้องจัดการและแก้ไขปัญหาบนฐานของข้อมูล 
มีการวางแผน และลงมือท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม ประการสุดท้าย พระอาจารย์คิดว่า 

ศาสนาเป็นสถาบันที่ส�าคัญของชุมชน วัดและพระจึงได้รับความเชื่อถือและ 
เป็นที่พ่ึงของชาวบ้าน ครั้งหนึ่งเครือข่ายป่าชุมชนน่านได้นิมนต์พระอาจารย์

เป็นประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน เพราะเมื่อพระลุกขึ้นมาท�าเรื่องเหล่านี้
ก็มักจะได้รับการร่วมมือจากชาวบ้านค่อนข้างดี
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กุญแจแห่งความส�าเร็จ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ของคนท่ีเก่ียวข้อง 

โดยการทดลองท�าให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

ใช้สถาบันศาสนา
เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนในชุมชน
หันมาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง
ประเด็นการอนุรักษ์

ไปสู่ประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชน 

ให้ความส�าคัญ
กับข้อมูล

ที่จะน�ามาใช้ในการพัฒนา

ใช้ศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้ฯ 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน 
และสานต่ออุดมการณ์

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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อย่างท่ีทราบกันดีว่าประเทศไทยประสบปัญหาขยะล้นเมือง เน่ืองจากปริมาณขยะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุก ๆ  ปี 
ในบรรดาขยะท้ังหมดมีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างเหมาะสม 

ขยะท่ีเหลือบ้างก็ถูกน�าไปก�าจัดแบบไม่ถูกวิธี น�าไปเผา น�าไปฝังกลบ หรือถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครเหลียวแล 
บางส่วนก็กลายสภาพเป็นขยะตกค้างจ�านวนมหาศาล จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และกลายเป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในหลายพื้นที่ 
โดยเฉพาะในเขตเมืองและเขตชุมชน

กาหนั๊วะ
ปลอดขยะ2

บ้านกาหนั๊วะ ต�าบลกาลิชา อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
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ปราชญ์ ทสม.  I  43   



รั ฐบาลได้ยกระดับให้ขยะกลายเป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ 2557 ที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาได้ มาตรการและแนวทางในการจัดการ
ขยะท้ังมาตรการเร่งด่วน และมาตรการระยะยาว ถูกงัดออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการหนึ่งจะท�าให้

เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคตและช่วยลดภาระในการก�าจัดขยะท่ีจะเกิดขึ้นก็คือ การสร้างวินัยคนในชาติ  
ให้รู้จักรับผิดชอบ และจัดการขยะต้นทาง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน 

 ใช้หลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นเคร่ืองมือในการลดปริมาณขยะที่จะเกิดข้ึนในแต่ละวัน  
ซ่ึงได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนน�าหลักการดังกล่าวไปใช้จัดการกับขยะในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง 
มาได้ซักระยะแล้ว อีกทั้งยังได้อาศัยกลไกของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมู่บ้าน (ทสม.) เป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ซ่ึงเห็นผลเป็นที่ประจักษ์มาแล้วในหลาย ๆ  แห่ง 
ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดการขยะในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ที่หลายคน 
คงคิดว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมคงไม่ใช ่เรื่องท่ีท�าได้ง ่าย ๆ  แต่ชุมชนแห่งนี้ได้ลงมือจัดการกับขยะในชุมชน 
ตนเองจนส�าเร็จ และก�าลังจะขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ  ด้วยในอนาคต

 บ้านกาหนั๊วะ ชุมชนมุสลิมขนาดค่อนข้างใหญ่ใน ต�าบลกาลิชา อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีประชากร
กว่า 3 พันคน ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ�าเภอระแงะเพียง 7 กิโลเมตร เป็นชุมชนในเขตภูเขา เพราะตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา 
ติดกับภูเขากูนุงอีแต ซึ่งกั้นเขตอ�าเภอระแงะกับอ�าเภอศรีสาคร และอยู่ด้านทิศตะวันตกของต�าบล ส�าหรับด้าน 
ทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ชาวบ้านประกอบอาชีพท�าการเกษตร ปลูกยางพารากันเป็นส่วนใหญ่ 
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สมัยก่อนตอนผมเด็ก ๆ  บ้านแต่ละหลังในชุมชนไม่มีถังขยะ 
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นประถม ครูที่โรงเรียนจะสอนว่า เวลาที่จะจัดการกับขยะ 

ให้ท�าการขุดและก็เผาในหลุม แต่มาสมัยนี้ถ้าพูดตามหลักวิชาการแล้ว  
การเผาถือว่าเป็นการท�าลาย เพราะท�าให้เกิดสารเคมี เป็นมลพิษ ท�าลายสุขภาพ  

โดยเฉพาะโฟม ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ  
จากสภาพชุมชนที่ผมได้สัมผัสมาตลอดตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็ก ผมรู้สึกว่า  

คนส่วนมากในชุมชนยังไม่รู้คุณค่าของขยะ ยังขาดจิตส�านึก ไม่รู้ว่า 
ขยะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเองและส่ิงแวดล้อมอย่างไร บางคนก็คิดว่า  
ขยะไม่ใช่เรื่องของตนเอง แต่เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
ที่ต้องมาจัดการ ต้องมาเก็บขยะไปทิ้ง อีกอย่างเท่าที่ผมสังเกตเห็น  

ผมว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเองเขาก็เข้ามาดูแลขยะไม่ทั่วถึงหรอก  
เพราะเขามีเจ้าหน้าที่น้อย บางครั้งเศษขยะในถังก็เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  

พอเป็นแบบนี้ผมก็เลยคิดว่า ผมจะท�าเรื่องขยะเท่าที่ผมรู้ 
เท่าที่ผมสามารถท�าได้ ผมจะพยายามน�าความรู้ที่มีเกี่ยวกับ

การจัดการขยะไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน

 ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักส�าคัญที่จะผ่านไปยังอ�าเภอศรีสาคร และอยู่บนเส้นทาง 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง จึงท�าให้ในช่วงวันหยุด หรือช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยว
แวะเวียนมาเท่ียวบนเส้นทางสายนี้เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะน�้าตกซีโป จึงท�าให้พบเห็นขยะจ�านวนมากถูกท้ิงไว้ 
ริมสองข้างถนน อีกทั้งในชุมชนกาหน๊ัวะยังไม่มีการจัดการขยะในครัวเรือน ท�าให้ปริมาณขยะในชุมชนมีจ�านวนมาก 
บางครั้งก็ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว นี่จึงเป็นแรงผลักดันให้ มาหะมะ สาอุ สมาชิก ทสม. ต�าบลระแงะ ทุ่มก�าลัง 
แรงกายแรงใจหวังจะเห็นปริมาณขยะในชุมชนของตนเองลดลง และมีการจัดการที่ดี 

 มาหะมะ สาอุ บรรยายสภาพของการจัดการขยะในชุมชนเมื่อครั้งอดีตว่า
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 จากโอกาสที่ ได ้รับเมื่อคร้ังไปดูงาน 
การจัดการขยะท่ีอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ท� า ให ้ ม าหะมะ  เ ห็นแนวทางที่ จ ะน� ามา ใช ้
ที่ชุมชนกาหนั๊วะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ 
การน�าขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ ๋ยหมัก และ 
ปุ๋ยน�้าชีวภาพจากไส้ปลา จากน้ันตนเองจึงเข้าไป
หารือกับผู้น�าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการ 
ขยะและวางแนวทางในการลดปริมาณขยะ 
ในชุมชนร่วมกัน จนได้ข้อสรุปว่า จัดตั้งคณะท�างาน 
เพื่อ เป ็นทีมขับเคลื่อนงานด ้านส่ิงแวดล ้อม 
ของหมู่บ้านข้ึน ซึ่งจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่าย 
ต่าง ๆ  ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพี่เลี้ยง
เยาวชน ซึ่ งจะท�าหน ้าที่ปลูกสร ้างจิตส�านึก 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน 

 เมื่อคนท�างานพร้อมแล้ว กิจกรรมแรก 
ก็เริ่มขึ้นด้วยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับเหตุผลความจ�าเป็นที่จะต้องมีการจัดการ 
ขยะในครัวเรือน และวิธีการคัดแยกขยะท่ีทุกคน 
สามารถท�าได้ง่าย ๆ  ที่บ้าน มีการติดป้ายรณรงค์ 
ห้ามทิ้งขยะ และจัดกิจกรรมเดินเก็บขยะตาม 
ริมทาง อีกท้ังมาหะมะ สาอุ ยังด�าเนินการจัดการ 
ขยะในครัวเรือนของตนเองอย่างจริงจัง เพื่อเป็น 
แบบอย่างให ้คนในชุมชนเห็นและปฏิบัติตาม 
มีการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย ์ ใน 
ครัวเรือน โดยน�ามาท�าปุ ๋ยหมัก และปุ ๋ยน�้ า
ชีวภาพจากไส้ปลา ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชน 
เป็นอย่างมาก
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เยาวชนตาดีกา ดูแลส่ิงแวดล้อม
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ตอนนี้ที่ชุมชนให้ความสนใจมากก็คือ การท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพจากไส้ปลา 
ไส้ปลาที่เอามาท�าปุ๋ยก็เป็นของเหลือจากการท�าอาหาร เมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้ว่า
จะเอาไส้ปลาไปท�าอะไร ส่วนใหญ่ก็จะใส่ถุงแล้วโยนลงถังขยะ ไม่เกิน 3 วัน

มันก็จะส่งกลิ่นเหม็น ตอนแรกผมก็พยายามถามชาวบ้านว่า เอาไส้ปลาไปทิ้งแบบนั้น 
มันให้ประโยชน์ หรือให้โทษกันแน่ คือ พยายามกระตุ้นให้เขาได้คิด ได้เกิด

ความตระหนัก อีกอย่างหนึ่ง คือ ผมท�าให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย พอชาวบ้านเห็นว่า
ไส้ปลา มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ เขาก็เริ่มสนใจ อีกอย่างชุมชนของผมท�าเกษตร

ปลูกสวนยาง น�้าหมักชีวภาพจากไส้ปลา มันสามารถน�าไปรดต้นไม้ได้ พอชาวบ้าน
เขาเห็นประโยชน์แบบนี้ก็ยิ่งท�าให้เขาสนใจ เข้ามาสอบถามว่า มีวิธีท�าอย่างไร 

ผมก็จะสอนให้เขา ผมพยายามถ่ายทอดความรู้เท่าที่ผมมีให้กับชุมชน ให้กับคนที่อยากรู้ 
พอท�าแบบนี้นาน ๆ  เข้า ชุมชนก็เอาไปบอกต่อกันแบบปากต่อปาก

อาจจะเป็นความโชคดีของผมด้วยที่ผมเป็นกรรมการมัสยิดและกรรมการชุมชน 
เวลาที่มีการประชุมมัสยิด หรือ ประชุมหมู่บ้าน ผมก็จะสอดแทรกเรื่องส่ิงแวดล้อม
และการจัดการขยะเข้าไปด้วย เท่าที่ผ่านมา ถ้าเป็นคนอื่นที่ชุมชนไม่ได้เคารพนับถือ 

ก็จะไม่ค่อยฟงั ยิ่งถ้าเอาวิชาการไปพูดกับชาวบ้านด้วยแล้ว เขาก็จะไม่ฟงั เช่น 
เวลาที่จะอธิบายวิธีท�าปุ๋ยอินทรีย์ ก็ต้องแนะน�าวิธีการง่าย ๆ  ตามที่ก�าลังของชาวบ้าน

สามารถท�าได้ ถ้าบอกว่าต้องมีการท�าโรงเรือน ต้องท�าอะไรหลาย ๆ  อย่าง 
ชุมชนเขาจะไม่รับ อีกอย่างเราต้องท�าให้ชาวบ้านดู ท�าให้เป็นตัวอย่าง 

ชาวบ้านเขาจะเชื่อถือคนที่ท�าจริง ๆ  ไม่ใช่คนที่พูดอย่างเดียว
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เยาวชนตาดีกา ดูแลส่ิงแวดล้อม 

 ตาดีกา หรือ ศูนย์อบรมคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับเยาวชน เป็นสถาบันหลักที่ส�าคัญของชุมชนมุสลิม 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าหน้าที่ปลูกฝังหลักการศาสนาเบ้ืองต้นให้เด็ก ๆ  เติบโตมามีคุณธรรม จริยธรรม  
กลายเป็นคนดีของสังคม กลุ่มเยาวชนตาดีกาที่ได้รับการปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์มาแล้ว ได้เข้ามาช่วยท�าให้
การจัดการขยะในชุมชนกาหนั๊วะเป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดงาน ตาดีกาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรม 
ที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนตาดีกาในพื้นท่ีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�ากิจกรรมร่วมกัน  
ซึ่งจะจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี 

 ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังการจัดงาน คือ ปริมาณขยะจ�านวนมากที่ผู้มาร่วมงานได้ทิ้งไว้  
จนมีการพูดติดตลกว่า “งานไหนมีขยะเยอะ แสดงว่าเป็นงานใหญ่” ซึ่งส่วนมากแล้วขยะเหล่านั้นจะถูกปล่อยทิ้งไว้
ให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องจัดการ แต่ส�าหรับที่ชุมชนกาหน๊ัวะ เยาวชนตาดีกาประมาณ 30 คน จะช่วยกัน 
รับผิดชอบจัดเก็บขยะ จนสถานที่จัดงานสะอาดเรียบร้อย โดยในการจัดงานแต่ละครั้งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ข้ึนมาดูแลเรื่องขยะโดยเฉพาะ และมีกลุ่มเยาวชนตาดีกา เป็นมดงานที่คอยช่วยกันจัดการกับขยะท่ีเกิดขึ้น มีมาหะมะ  
ท�าหน้าท่ีประธาน ท่ีจะคอยอ�านวยความสะดวกในการท�างานให้กบัเดก็ ๆ  เช่น จัดหาถงุด�าใส่ขยะ ซึง่ได้รบัการอนเุคราะห์ 
จากหน่วยงานในพื้นท่ี ปราชญ์ ทสม.  I  51   
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ผมภูมิใจตรงนี้มาก เพราะพอเสร็จงาน เด็กกลุ่มนี้แหละ 
จะช่วยกันเก็บขยะจนสะอาด ส่ิงหนึ่งที่ผมมักจะท�าเสมอก็คือ 
การถ่ายรูปสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน ตั้งแต่ก่อนจัดกิจกรรม
และภายหลังจากที่จัดกิจกรรมเสร็จแล้ว เพ่ือน�าภาพเหล่านั้น

มาเปรียบเทียบให้เด็ก ๆ  ดูว่า มันแตกต่างกันอย่างไร 
ส่ิงที่เกิดขึ้นคือ ก่อนจัดงานสถานที่สะอาดสะอ้าน แต่เมื่องานเลิก  

ปรากฏว่าทุกที่มีแต่ขยะเต็มไปหมด กลายเป็นภาพที่ไม่น่าดู 
อีกอย่างเวลาที่เราจัดงาน เราจะไปใช้สถานที่ของมัสยิด  

ดังนั้น มัสยิดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เราไม่ควรท�าให้เกิดความสกปรก  
ผมพยายามพูดให้เด็ก ๆ  ตื่นตัว ให้เขาคิดได้ ให้เด็ก ๆ   
รู้ว่าส่ิงเหล่านี้ เด็ก ๆ  ต้องรับผิดชอบ อย่าไปคิดว่าขยะ 
เป็นเรื่องของ อบต. เราไม่ต้องเข้าไปยุ่ง อันนี้ไม่ใช่  
พยายามปลูกจิตส�านึกเรื่องการดูแลขยะให้กับเด็ก ๆ  
ซึ่งงานส�าคัญต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นในชุมชน เด็กกลุ่มนี ้

ก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องขยะให้เสมอ

 มาหะมะ ยังใช้บทบาทที่ตนเองเป็น ทสม. ท�าหน้าที่เป็นคนกลางที่คอยเชื่อมประสานการท�างานอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ ทั้งส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบลกาลิซา เช ่น ครั้งหนึ่ง เขามองเห็นว่าทุกบ้านในชุมชนจะมีถังขยะของ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล ตั้งอยู ่หน้าบ้าน คล้ายเป็นเครื่องประดับประจ�าหมู่บ้าน จึงได้มีการเข้าไปพูดคุย 
กับเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางในการจัดวางถังขยะในจุดท่ีเหมาะสม จนกลายเป็นว่า ณ ปัจจุบันนี้ ไม่มีถังขยะตั้งอยู ่
ท่ีบ้านของแต่คนแล้ว เพราะได้มีการจัดตั้งจุดวางถังขยะหลบมุมไว้ตามจุดต่าง ๆ  ในชุมชน และลดจ�านวนถังขยะ 
ลงด ้วย ท�าให ้ทัศนียภาพภายในชุมชนดูสวยงาม และองค ์การบริหารส ่วนต�าบลเองก็ ได ้จัดหาถังขยะ 
ส� าหรับ ใส ่ ขยะแต ่ละประ เภทให ้กับชุมชน ซึ่ ง เป ็นการช ่ วยส ่ ง เสริม ให ้ เกิ ดการ คัดแยกขยะ ในชุมชน 
ด้วยอีกทางหนึ่ง จนตอนนี้ปริมาณขยะในชุมชนก็ลดลง

 จะเห็นได้ว่าการท�างานของมาหะมะได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของ ทสม. ตามหลัก 4 ป : ประสาน 
ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล อย่างครบถ้วน ท�าให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงาน 
ภาครัฐในท้องถิ่น เกิดเป็นการท�างานร่วมกัน ดังเช่น การประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต�าบลกาลิซาให้ช่วยจัดหา 
ถังคัดแยกขยะที่น�าไปติดต้ังไว้ในชุมชน มาหะมะยังท�าหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ด้านการอนุรักษ์ให้กับพี่น้องในชุมชนได้รับทราบผ่านเสียงตามสายของมัสยิด และเวทีประชุมชมต่าง ๆ  อีกทั้งยังเป็น 
ผู้น�าและแบบอย่างในการปฏิบัติให้คนในชุมชนได้หันมาช่วยกันดูแลและจัดการส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง  
รวมไปถึงยังท�าหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขณะเดียวกันการท�างาน 
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ในฐานะสมาชิก ทสม. ได้ช่วยเปิดมุมมองและประสบการณ์ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้กับมาหะมะด้วย

 ขยะชุมชนในเขตต�าบลกาลิซามีประมาณวันละ 5 ตัน ภายหลังการขับเคลื่อนของ ทสม. ปริมาณขยะลดลง
จากเดิมประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และมีแผนที่จะขยายแนวคิดการจัดการขยะไปยังท้องถิ่นข้างเคียง และบูรณาการ
การคัดแยกขยะให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโรงเรียนด้วย 

 กลยุทธ์หลักท่ีมาหะมะ สาอุ ใช้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับคนในชุมชน คือ การใช้บริบทภูมิสังคมมุสลิม 
อันมีลักษณะเฉพาะตัว ตรงท่ีวิถีของคนในชุมชนจะยึดโยงอยู่กับศาสนา เป็นจุดสตาร์ทในการออกตัว โดยอาศัยพื้นที่ 
ทางศาสนาและสังคม อย่างมัสยิดเป็นศูนย์กระจายข่าวสาร เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้กับคนในชุมชน เช่น การพูดคุยผ่านเสียงตามสายเร่ืองส่ิงแวดล้อมในช่วงวันศุกร์ก่อนท�าการละหมาด และอาศัย 
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการมัสยิดและกรรมการหมู ่บ้านในการผลักดันเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยเรื่องใกล้ตัวอย่างขยะให้กลายเป็นประเด็นทางสังคม ที่ทุกคนในชุมชนต้องตื่นตัวและต้องช่วยกันดูแล จัดการ
ประชุมแกนน�าชาวบ้าน เพื่อวางแผนในการท�างานร่วมกัน และปลูกสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนตาดีกา  
จนกลายมาเป็นแนวร่วมในดูแลรับผิดชอบขยะในขุมชน 

 สิ่งส�าคัญท่ีเป็นหลักในการท�างานของมาหะมะ คือ ต้องท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง “การงานใด ๆ  จะส�าเร็จตาม
เป้าหมายได้ เราต้องปฏิบัติเองก่อน ก่อนที่จะไปบอกเขา” เพราะชาวบ้านเขาจะฟังคนที่ลงมือท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เช่นเดียวกับการท่ีมาหะมะเริ่มต้นจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง จากน้ันจึงค่อยชักชวนเพื่อนบ้านและคนในชุมชน
ท่ีสนใจน�าไปทดลองปฏิบัติ เริ่มต้นจากการดึงสิ่งของใกล้ตัวที่ชุมชนมองข้าม น�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น  
กรณีของไส้ปลาท่ีน�ามาท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือการดัดแปลงถุงปุ๋ยมาใช้เป็นภาชนะในการคัดแยกขยะ โดยเขา 
จะท�าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เมื่อชุมชนเห็นว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ท�าได้ง่าย ก็จะน�าไปปฏิบัติ
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กุญแจแห่งความส�าเร็จ

การใช้บริบท 
ภูมิสังคม 

ตามวิถีมุสลิม
ที่ยึดโยงอยู่กับมัสยิด 

เป็นศูนย์กระจายข่าวสาร
 เผยแพร่ความรู้ และสร้าง

ความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม

เชื่อมโยง
น�าเรื่องขยะใกล้ตัว  

มาจุดประกายให้ชุมชน 
เล็งเห็นถึงประโยชน ์
และคุณค่าของขยะ 
ที่ทุกคนมองข้าม 

ปลูกสร้าง
จิตส�านึก

ด้านการอนุรักษ์
ให้กับเยาวชน จนกลายมาเป็น

แนวร่วมที่ส�าคัญ

อาศัยบทบาทหน้าที่
ทางสังคมที่ชุมชน

ให้ความเคารพนับถือ ในการ

ผลักดันเรื่อง
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ท�าให้การจัดการขยะ
กลายเป็นเรื่องง่ายๆ 

ที่ชุมชนสามารถท�าได้ และอาศัย
เทคนิคการท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
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เปลี่ยนดอยข้าวโพดเป็นป่า
พัฒนาคุณภาพชีวิต3

หมู่บ้านห้วยหาด ต�าบลอวน อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

ในช่วงเวลาไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมา ป่าต้นน�้าในจังหวัดน่านถูกแผ้วถางท�าลาย เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว
เพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเกือบ 3 เท่า ในช่วงระหว่าง
ปี 2548-2552 ข้อมูลจากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2561 เปิดเผยว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด

ในจังหวัดน่านสูงเกือบ 7 แสนไร่ หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 
ท�าให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องสูญเสียป่าต้นน�้าในจังหวัดน่านไปถึง 28 เปอร์เซ็นต์ 
หรือประมาณ 1.6 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่าทั้งหมดของจังหวัดที่เหลืออยู่เพียง 6 ล้านกว่าไร่เท่านั้น
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พ้ื 
นที่ป่าที่ลดลงอย่างน่าใจหายและกลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น ไม่เพียงแต่จะท�าให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ น�้าแล้ง  
น�้าท่วม และดินโคลนถล่ม แต่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมี ยังซ�้าเติมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ย�่าแย่ลง  
“ป่าก็ลด น�้าก็หาย เป็นหนี้เป็นสิน พึ่งพาตนเองไม่ได้” นี่คือวิถีที่ชาวบ้านหลายแห่งก�าลังเผชิญ บ้านห้วยหาด  

หมู ่บ้านเล็ก ๆ  กลางป่า ที่ได้ก้าวข้ามวังวนเหล่านั้นมาแล้ว จนกลายเป็นหมู่บ้านที่คนอยู ่กับป่า และสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 หมู่บ้านห้วยหาด เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ใน ต�าบลอวน อ�าเภอปัว เป็นทางผ่านไปยัง อ�าเภอสันติสุข และ อ�าเภอ
บ่อเกลือ ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบเชิงเขาและร่องห้วย ตามแนวเทือกเขาสูงของเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  
พื้นท่ี 90 เปอร์เซ็นต์เป็นภูเขา สูงกว่าระดับน�้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร รอบ ๆ  หมู่บ้านมีแม่น�้าและล�าห้วย 
หลายสายไหลผ่าน ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เช่น แม่น�้ายาว ห้วยหลักลาย ห้วยหาด มีชาวบ้านอาศัยอยู ่
เพียง 131 คน 39 ครัวเรือน เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นหนึ่งในฐานที่ม่ันของพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อมาปี 2522  
ทางกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน มีนโยบายสกัดกั้นการขยายฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย จึงอพยพชาวบ้านพื้นราบขึ้นมาอยู่อาศัยตลอดแนวสองข้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งก็รวมถึงบ้านห้วยหาด ที่เป็นพี่น้องไทลื้อจากหลายหมู่บ้านในอ�าเภอปัว ซึ่งอพยพ 
ขึ้นมาอยู่บนดอยตามการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงน้ันพื้นที่บ้านห้วยหาดปกคลุมไปด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้าน
หาอยู่หากินกับป่ารอบ ๆ  หมู่บ้าน ท�าการเกษตรเพื่อยังชีพ มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย
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ช่วงปี 2534 - 2554 ชาวบ้านปลูกข้าวโพดกันมาก 
ท�าให้สารเคมีปนเปื้ อนในดิน ในแหล่งน�้า และกระทบกับ
แหล่งอาหารในชุมชน ท�าให้ผักพ้ืนถิ่นที่ขึ้นตามธรรมชาติ
หายไปหมด ปลาก็ไม่มี แม้แต่ผักสวนครัวก็เต็มไปด้วย

สารพิษ และยังท�าให้ชาวบ้านมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วย 
ข้าวโพดไม่ได้ท�าให้ชาวบ้านมีเงินมีทอง แต่กลับท�าให้

ชาวบ้านมีหนี้สินมากขึ้น ที่ส�าคัญกลายเป็นว่า 
ชาวบ้านพ่ึงพาตนเองไม่ได้เหมือนแต่ก่อน 

ขนาดตะไคร้ก็ยังต้องซื้อกิน

 ต่อมาเม่ือมีการเปิดสัมปทานท�าไม้ ท�าให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เกิดปัญหาฝนแล้ง น�้าท่วม ส่งผลให้ 
วิถีการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ชาวบ้านบางส่วนเข้ามาหางานท�าในเมืองเพื่อเลี้ยงปากท้อง ชาวบ้าน 
ที่ยังอยู ่ก็เริ่มหันไปท�าไร่เล่ือนลอย เพิ่มพื้นท่ีปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตมากข้ึน และหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นจากการส่งเสริมของภาครัฐ อีกทั้งข้าวโพดยังเป็นพืชที่ใช้น�้าน้อย ให้ผลผลิตสม�่าเสมอ  
และเหมาะที่จะปลูกบริเวณเชิงเขา เลยท�าให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากเกษตรเพื่อยังชีพ เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย์ 
ประกอบกับความต้องการผลผลิตจ�านวนมากจากภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นตัวเร่งให้ชาวบ้านเพิ่มพื้นที่ท�าการเกษตร 
จากที่เคยท�าไร่หมุนเวียน ก็เปลี่ยนเป็นการเปิดหน้าดินพร้อมกันหลาย ๆ  แปลง เพื่อท�าไร่ข้าวโพด บางส่วนก็บุกรุก
พื้นที่แผ้วถางป่าเพื่อเพ่ิมพื้นที่ปลูกข้าวโพด ท�าให้ผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารตามธรรมชาติถูกท�าลาย 
อย่างหนัก ดินเสื่อมคุณภาพ จากการชะล้างพังทลายของดิน การใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง เพราะหวังว่าจะช่วย 
เพิ่มผลผลิตและท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ชาวบ้านกลับเป็นหน้ีเป็นสินกันมากขึ้น เพราะต้อง
พึ่งพาต้นทุนการผลิตจากภายนอกทั้งหมด นอกจากนี้สารเคมีทางการเกษตรที่ชาวบ้านใช้ยังตกค้างในดิน ในน�้า  
และสะสมอยู่ในร่างกายของชาวบ้าน

 ผู้ใหญ่นัยนา ฑีฆาวงศ์ หญิงแกนน�าแห่งบ้านห้วยหาด เล่าถึงสภาพหมู่บ้านในเวลานั้นว่า

ปราชญ์ ทสม.  I  61   



 พอเริ่มเห็นปัญหาผู้ใหญ่นัยนา ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล รู้สึกว่าต้องท�าอะไร
สักอย่างเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเริ่มต้นด้วยการหาแนวร่วมจากชาวบ้านที่มีความพร้อมและสมัครใจ ทดลอง 
ให้ชาวบ้านหันมาท�าเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง โดยส่งเสริมให้แม่บ้านหันมาทอผ้าพื้นเมืองตามแบบฉบับไทลื้อ  
ส่วนพ่อบ้านก็ให้หันมาเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน หาทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้าน ทดลองท�าอยู่ 1 ปี 
ผลลัพธ์ท่ีได้เกินคาด การเลี้ยงหมูและทอผ้าสามารถเลี้ยงชีพให้ชาวบ้านได้ และเมื่อน�ารายได้จากการปลูกข้าวโพดที่
หักลบกลบหนี้เรียบร้อยแล้ว มาเปรียบเทียบกับการท�าเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ปรากฏว่าการท�าไร่ข้าวโพดไม่ได้ท�าให้ 
ชาวบ้านเลี้ยงตัวเองได้อย่างท่ีคิด 

 หลังจากนั้นผู้ใหญ่นัยนา จึงท�าประชาคมหมู่บ้าน ชวนชาวบ้านพูดคุย ช้ีประเด็นให้ชาวบ้านเห็นว่าตอนนี้ 
ชุมชนก�าลังเผชิญปัญหาอะไร ส่งผลกระทบอย่างไรกับชาวบ้าน ท�าอย่างไรถึงจะลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด และจะ 
ร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นด้วย

 การท�างานในช่วงแรกต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากจากพี่น้องในชุมชน ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า “ถ้าไม่ให้ท�าไร่ข้าวโพดแล้วเขาจะเอาอะไรกิน จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ จะเอาเงินที่ไหนไปส่งเสียลูกเรียน” 
แน่นอนว่า ผู้ใหญ่นัยนา ได้เตรียมตอบค�าถามเหล่านี้ไว้แล้ว

เราบอกชาวบ้านว่า เรามีทางออกให้ โดยการหาอาชีพใหม่ที่ดีกว่า
มาทดแทนให้ชุมชน เราเสนอว่า ส�าหรับแม่บ้าน ให้อยู่บ้านทอผ้า 

โดยเราจะเป็นฝ่ายท�าการตลาดให้ น�าผ้าที่ทอไปขายให้ 
ส่วนพ่อบ้านก็ให้หันมาท�าเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง พร้อมกับยกตัวอย่าง
ครัวเรือนต้นแบบที่เราทดลองท�าจนประสบความส�าเร็จมาแล้วให้ชาวบ้านดู 
พอชาวบ้านเห็นแบบนี้ชาวบ้านก็หันมาเลี้ยงหมูกัน เลิกท�าไร่ข้าวโพดเลย 

เงินที่ได้จากการทอผ้า แม่บ้านสามารถน�าไปส่งลูกเรียนหนังสือได้ 
มีเหลือไว้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งแตกต่างจากการท�าข้าวโพด 

ที่แทบไม่เหลือเงิน บางครั้งยังติดลบด้วยซ�้า พอเราท�าให้ชาวบ้านเขาเห็นว่า 
มันท�าได้จริง ๆ  เขาก็ค่อย ๆ  เปลี่ยน เริ่มท�าแบบนี้มาตั้งแต่ปี 2554  

โดยการส่งเสริมชาวบ้านที่พร้อมปรับเปลี่ยนก่อน แล้วค่อย ๆ  ขยายไปยัง 
บ้านอื่น จากนั้นก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัว ควบคู่ไปกับ 
การเลี้ยงหมูและทอผ้า ตอนนั้นชาวบ้านมีรายได้จาการทอผ้ามาก
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ภูมิปัญญาดูแลป่า    คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด|
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ภูมิปัญญาดูแลป่า

 ชาวไทลื้อมีพิธีกรรมบูชาผีอารักษ์ ทั้งผีบ้าน ผีเรือน ผีไร่ ผีนา ผีสวน ผีขุนน�้าขุนห้วย เชื่อกันว่าผีอารักษ ์
จะช่วยปกป้องดูแลรักษาป่า ดูแลขุนน�้า และเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านให้มีผลผลิตงอกงาม ผู้ใหญ่นัยนาจึงได้ผสาน
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม และความเชื่อของชาวไทลื้อ มาใช้เป็นกุศโลบายในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทุก ๆ  ปี ชาวบ้าน
จะเข้าไปเซ่นไหว้ บูชาเจ้าป่าเจ้าเขา ท�าพิธีเลี้ยงผีขุนห้วยขุนน�้า โดยจะจัดเตรียมเครื่องบูชามาถวาย และบนบานให้ 
ผีอารักษ์ช่วยดูแลป่าและน�้าของหมู่บ้าน เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังมีพิธีบวชป่า  
สืบชะตาแม่น�้า ซึ่งจะจัดกันในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการให้เด็ก ๆ  และเยาวชนในหมู่บ้าน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย 

 มีการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม ออกตรวจลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง และมีการ 
ขอความร่วมมือสมาชิก ทสม. จิตอาสาครัวเรือนละ 1 คน ช่วยกันท�าแนวกันไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่ว่าช่วงท่ี 
ไม่ใช่ฤดูไฟป่าก็จะมีการประสานให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาช่วยดูแล เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ นอกจากนี้ยังมี 
การก�าหนดแนวเขตป่าชุมชนของหมู่บ้านและพื้นที่ป่าต้นน�้าอย่างชัดเจน ออกกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จาก 
ป่าชุมชน เช่น ห้ามมีการตัดไม้ในเขตป่า ห้ามเผาป่า ห้ามล่าสัตว์ป่า และจับสัตว์น�้าในเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์น�้า 
เพ่ือ เป็นการอนรุกัษ์ปลาหายาก อย่างปลามดู และปลามนั ให้คงอยูใ่นล�าห้วย ถ้ามกีารฝ่าฝืนจะถกูปรบั 3 - 5 พันบาท/คร้ัง  
อีกท้ังมีการจัดท�าแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าของหมู่บ้าน ปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่าชุมชน เน้นปลูกไม้ผล 
กินได้และพืชสมุนไพร เพื่อให้ชาวบ้านสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ตอนนี้ป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล กว่า 700 ไร่ 
ถูกประกาศเป็นป่าชุมชนบ้านห้วยหาด 

 ประสานการท�างานกับหมู่บ้านข้างเคียงในอ�าเภอบ่อเกลือ และอ�าเภอสันติสุข ในการดูแลรักษาป่าร่วมกัน 
ในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ โดยผู้ใหญ่นัยนาจะประสานกับผู้น�าชุมชนข้างเคียง เพื่อขอความช่วยเหลือ  
เช่น หากเกิดไฟป่าข้ึนในพ้ืนท่ีก็ขอให้ช่วยแจ้งข่าว เพื่อจะได้ช่วยกันดับไฟได้อย่างทันท่วงที ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายขอความร่วมมือชาวบ้านให้งดการเผาป่า มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าและออกตรวจลาดตระเวนดับไฟป่า
ด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันบ้านห้วยหาดมีแนวกันไฟในเขตป่าชุมชนรวมระยะทาง 8 กิโลเมตร และยังมีแนวกันไฟที่ท�าเชื่อม
ไปยังหมู่บ้านข้างเคียงด้วย 
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คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด 

 การท่ีชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิถีการท�าไร่ข้าวโพด มาเป็นการปลูกไม้ผล ท�าเกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าแบบไทลื้อ มาเป็นอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน  
ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด 

 วิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติของบ้านห้วยหาด ท�าให้ป่าไม่ถูกบุกรุกท�าลาย สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  หมู่บ้านก็เร่ิม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก่อนล�าห้วยล�าธารท่ีเคยปนเปื้อนสารเคมี มีปลาลอยตายเกลื่อน สภาพแบบนั้น 
ไม่มีให้เห็นอีกต่อไป พืชผักพ้ืนถิ่นและสมุนไพรพื้นบ้านที่หายไปก็กลับคืนมา ชาวบ้านกลับไปหาอยู่หากินกับป่า เก็บเห็ด  
เก็บผักหวาน เก็บไข่มดแดง เช่นที่เคยเป็นมา ไม่ต้องหาซ้ือผักหญ้าจากตลาดมารับประทาน เพราะมีผักที่ปลูกเอง 
ไว้รับประทาน ตอนนี้บ้านห้วยหาดกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งขายให้กับหมู่บ้านอื่นด้วย ชาวบ้านตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และรู้จักใช้ประโยชน์จากป่าอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่าง 
คน กับ ป่า ท่ียังรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ 

 จากดอยข้าวโพด กลายเป็นป่า ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญท่ีเกิดขึ้น แต่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของคนในชุมชน และใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการสร้างตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้น  
และค่อย ๆ  สร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน โดยท�าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ 
เมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมาสมบูรณ์ เริ่มต้นจากการหาแนวร่วม และสร้างทางเลือกที่เป็นไปได ้
ให้กับชุมชม โดยยึดหลัก “ชุมชนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด” ใช้จุดเด่นของชาติพันธุ์ไทลื้อที่อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยแบบญาติพี่น้อง  
มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน มาช่วยให้การท�างานอนุรักษ์และพัฒนาลื่นไหล 
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 ใช้มาตรการทางสังคมเป็นกลไกในการบริหารจัดการ เช่น มีการก�าหนดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า 
และมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์น�้า โดยเกิดจากฉันทามติของชุมชน เน้นแสวงหาแนวร่วมเพื่อหนุนเสริมการท�างาน 
รวมถึงบทบาทของสตรีในฐานะผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง และบทบาทของสตรีที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตในครัวเรือน
ที่โดดเด่น ด้วยการน�าอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาการทอผ้าไทลื้อ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมาสร้างรายได้
และน�าชุมชนก้าวข้ามกับดักของความยากจนที่เกิดจากการท�าไร่ข้าวโพด

 อีกหนึ่งปัจจัยหนุนท่ีผู้ใหญ่นัยนาบอกว่ามีความส�าคัญไม่น้อย ก็คือ การท�างานในลักษณะของเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง ทสม. ในระดับต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ไปจนถึงระดับจังหวัด ซ่ึงเครือข่าย ทสม.  
ในระดับพื้นที่ได้ช่วยหนุนเสริมการท�างานของบ้านห้วยหาดเป็นอย่างมาก เช่น เครือข่าย ทสม. จากหมู่บ้านต่าง ๆ   
เข้ามาช่วยกันป้องกันไฟป่า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
นอกจากนี้การเป็นสมาชิก ทสม. ยังช่วยเปิดมุมมองในการท�างานอนุรักษ์และพัฒนาให้มากขึ้น จากการท่ีมีโอกาส 
ได้ไปร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับการน�ามาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง 

 

 นี่แหละคือ พลังของผู้หญิง และความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนเล็ก ๆ  ที่ท�าเรื่องใหญ่ ๆ  อย่างการเปลี่ยน
ดอยข้าวโพด เป็นป่าต้นน�้าให้กับคนทั้งชาติ 

หลักการท�างานที่ผู้ใหญ่นัยนาเน้นย�้าและให้ความส�าคัญมาก คือ

เราต้องเริ่มจากตัวเรา โดยน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในครอบครัวของเราก่อน  
ท�าให้เขาเห็น ท�าให้เป็นตัวอย่าง แล้วค่อย ๆ  ขยายไปยัง

คนอื่น ๆ  ให้เห็นว่า ส่ิงที่เราท�ามันดี มันเป็นไปได้ 
เริ่มจากตัวเราก่อน และต้องท�าด้วยใจ
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ใช้ประชาคมหมู่บ้าน
เป็นเครื่องมือ

ท่ีจะท�าให้คนในชุมชนตระหนัก
ถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข 

อาศัยความเป็น
ชาติพันธุ์เดียวกัน

มาเป็นจุดร่วมเพื่อสร้างความสามัคคี
ของในชุมชน 

สร้างทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
ให้กับชุมชน เพื่อลดการท�าลายป่า เช่น 

การท�าเกษตรผสมผสาน และน�า
งานหัตถกรรมเป็นเอกลักษณ์มาพัฒนา

ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน 

น�าความเชื่อ
ดั้งเดิมเกี่ยวกับ

การบูชาเทวาอารักษ์
 มาใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

กุญแจแห่งความส�าเร็จ
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ป่าเลน ทะเลชุมชน4
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถึงเกาะปราบราบเตียนตลอดเกาะ	 เกิดละเมาะหาดต้ืนพ้ืนไศล
ให้หยุดจอดทอดสมอลงรอไว้	 บ้างขึ้นไปเดินเล่นเย็นสบาย
บ้างลงน�้าด�าคว้างมหาหอย	 ตัวใหญ่น้อยเก็บใส่เรือเห็นเหลือหลาย
ทั้งหอยแครงหอยแมลงภู่และหอยคาย	 ทั้งหอยทรายหอยกาบหอยนางรม
บ้างได้หอยกะจิระกะจิหริด	 ตัวนิดนิดลายดีดีก็มีถม
บ้างร้องบอกหลอกเพื่อนให้หลงงม	 ว่าชายตมที่ตรงนี้หอยมีชุม
บ้างเก็บได้ ใส่กองอัคคีเผา		 บ้างก็เอาใส่หม้อเอาไฟสุม
ดูกินเล่นเปนอร่อยเพราะหอยชุม	 พวกหนุ่มหนุ่มร้องขอหน่อยหอยใครมี

   นิราศเกาะแก้วกาลกัตตา พระราชสมบัติ 
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บ ทกลอนที่พระราชสมบัติแต่งขึ้นระหว่างที่เรือแล่นผ่านเกาะปราบซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งในอ่าวบ้านดอน 
เมื่อครั้งท่ีออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังประเทศอินเดีย ในสมัยรัชกาลที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความชุกชุมของ
หอยชนิดต่าง ๆ  และความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวแห่งนี้เมื่อครั้งอดีต แม้ว่าช่วงหลายทศวรรษการลุกคืบของ

เมืองและคล่ืนลมจากการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่อ่าวบ้านดอน จนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกือบจะล้มสลาย  
ด้วยพลังของชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าว ที่ต้องการเห็นทะเลหน้าบ้านกลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นในอดีต จึงรวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน เพื่อฟื้นป่าชายเลน และเรียกคืนทะเลชุมชนให้กับประมงพื้นบ้าน 

 อ่าวบ้านดอนมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวก้นกระทะขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 อ�าเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตั้งแต่แหลมซุย อ�าเภอไชยา เรื่อยลงมาทางใต้ในเขต อ�าเภอท่าฉาง อ�าเภอพุนพิน อ�าเภอเมือง และ อ�าเภอกาญจนดิษฐ์  
จนถึงแหลมกุลา ในอ�าเภอดอนสัก ความยาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 120 กิโลเมตร รวมพื้นท่ีทั้งหมดกว่า 4 แสนไร่  
ปัจจัยที่ท�าให้อ่าวแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรประมง จนกลายเป็นหน่ึงในแหล่งท�าประมงที่ส�าคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะหอยนานับชนิดที่ขึ้นชื่อว่าชุกชุมเป็นอย่างมาก เป็นเพราะว่า อ่าวบ้านดอนเป็นแหล่งรวมของดินตะกอน 
ซึ่งไหลมาจากล�าคลองหลายสายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทับถมกันกลายเป็นดินตะกอนปากแม่น�้าที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นแหล่งรวมความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนที่ขึ้นกันอย่างหนาแน่น 
ตลอดแนวชายฝั่งเกือบแสนไร่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อนนานับชนิด เพราะอ่าวบ้านดอนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย 
อันสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท�ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง 
อีกท้ังพื้นท่ีแห่งนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติ

 อย่างไรก็ตามนบัตัง้แต่ปี 2504 – 2545 มกีารให้สมัปทานท�าไม้ป่าชายเลน และส่งเสรมิการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 
บริเวณชายฝั่ง ประกอบกับมีการลักลอบตัดไม้นอกพื้นที่สัมปทานและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เพื่อการส่งออก 
โดยเฉพาะกุ้ง จึงท�าให้มีการแปลงพ้ืนที่สัมปทานเป็นนากุ้ง ทั้งจากกลุ่มทุนภายในจังหวัดและนอกพื้นที่ที่เข้ามาลงทุน
และกว้านซื้อท่ีดินเพื่อท�านากุ้ง เนื่องจากในเวลานั้นให้ผลตอบแทนสูง ทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงผลักให้พ้ืนที่ป่าชายเลน 
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของอ่าวบ้านดอนถูกบุกรุกและลดลงอย่างรวดเร็ว
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  มนูญ คุ้มรักษ์ ทสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุ่มร่างสันทัดผิวเข้มจากการใช้ชีวิตกลางทะเล บอกเล่าปัญหา
ท่ีเคยเกิดข้ึนท่ีอ่าวบ้านดอนว่า

เมื่อก่อนป่าชายเลนในอ่าวบ้านดอนเสียหายไปเยอะ ตอนนั้นเหลือแค่ 
10 - 20 เปอร์เซ็นต์เห็นจะได้ สาเหตุจากการท�านากุ้ง 

มีเอกชนมาลงทุนท�านากุ้งกันเยอะ พ้ืนที่นากุ้งบางแปลง
เป็นพัน ๆ  ไร่ ช่วงนั้นชาวบ้านก็หันมาท�านากุ้งกันเยอะด้วย ท�าให้ป่าชายเลน

ในอ่าวเหลือน้อยมาก ทรัพยากรทางทะเลหายไปหมด อย่างปูเปรี้ยว 
ที่ชุมชนหาอยู่หากิน ก็หายไปหมด สัตว์หน้าดินในทะเลก็หาย 

ลิง กระรอก ก็หายไปด้วย
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 จากสภาพของทรัพยากรป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม จึงเป็นที่มาการรวมกลุ่มแกนน�าประมงพื้นบ้าน และ 
ภายหลังได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์บ้านท่าพิกุลในปี 2543 ที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูป่าชายเลนและปกป้องทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เช่นเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา

พอคนในชุมชนเริ่มเห็นปัญหาทรัพยากรทะเลที่เส่ือมโทรม 
ป่าชายเลนก็ถูกท�าลาย ชุมชนก็เลยคิดกันว่าจะจัดการกับ 

ปัญหาอย่างไร ให้ป่าชายเลนที่เคยมีกลับคืนมา
ตอนแรกก็เริ่มจากการเป็นกลุ่มอนุรักษ์เล็กๆ ก่อน 

ตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ที่มีสมาชิกแค่ไม่กี่คน 
ตอนนั้นที่เริ่มท�าก็มี อ�าเภอไชยา กับ อ�าเภอท่าฉาง 

เป็นอ�าเภอที่ติดป่าชายเลน มีสมาชิกประมาณกลุ่มละไม่เกิน 10 คน 
จากนั้นก็ค่อย ๆ  ขยายการท�างานไปทั้งอ่าวบ้านดอน
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ปลูกป่าเลน   ป่าเลชุมชน แก้ปัญหาคอกหอย    ปลอดล็อคปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจ   ||
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ปลูกป่าเลน 

 ช่วงแรกของการท�างาน กลุ่มแกนน�าประมงพื้นบ้านอาศัยการพูดคุยหารือกันถึงแนวทางในการฟื้นฟู 
ป่าชายเลน เริ่มจากการน�ากล้าไม้ป่าชายเลนมาเพาะ และน�าไปปลูกในพื้นที่นากุ้งร้าง ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแล 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นสิบ ๆ  ปี ต่อมาเมื่อป่าฟื้นตัว ชาวบ้านจึงจัดสรรพื้นที่ 4 - 5 ไร่ บริเวณป่าชายเลนที่สมบูรณ์ให้เป็น
เขตอภัยทานเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ห้ามจับสัตว์น�้า โดยน�าผ้ามุ้งสีเขียว ๆ  ไปกั้นไว้ จากนั้นจึงน�าพันธุ์ปูเปรี้ยวลงไปปล่อย 
เพื่อให้พวกมันได้ใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยและเติบโต จนปูเปรี้ยวที่เกือบจะหายไปจากป่าชายเลนอ่าวบ้านดอน
เริ่มเพิ่มจ�านวนมากข้ึน จากอดีตท่ีชาวบ้านต้องใช้เวลาทั้งคืนกว่าจะจับปูเปรี้ยวได้ 3 กิโลกรัม แต่หลังจากที่ชาวบ้าน 
ช่วยกันฟื้นฟูป่าชายเลน ตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมง ก็จับปูได้เป็นสิบ ๆ  กิโลกรัม 

 นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกป่าชายเลน และป้องกันการใช้เครื่องมือประมง 
ที่ผิดกฎหมาย โดยเป็นการสนธิก�าลังกันระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ คอยระวังในทุกพื้นที่ มีการตั้งกฎกติกาชุมชน 
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอย่างชัดเจน เช่น ห้ามบุกรุกถือครองพื้นที่ป่าชายเลน  
ห้ามตัดไม้ท�าลายป่า ห้ามท้ิงขยะ ห้ามจับสัตว์น�้าในบริเวณเขตอภัยทาน ห้ามปล่อยน�้าเสียลงแม่น�้าล�าคลอง  
ถ้าจะตัดไม้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกลุ่มอนุรักษ์ในแต่ละอ�าเภอเสียก่อน มนูญ คุ้มรักษ์ บอกว่า  
จริง ๆ  แล้ว “ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้ แต่ต้องไม่ตัดจุดเดียวหลาย ๆ  ต้น แต่ต้องตัดให้กระจายกันออกไป ตัดไปแล้วก็ต้อง 
ปลูกฟื้นฟู เช่น ตัด 1 ต้น ปลูกเพิ่ม 10 ต้น จะต้องปลูกคืนเท่าไหรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎกติกาของชุมชนนั้น”

 ต่อมาในปี 2545 ราคากุ้งตกต�่า ประกอบกับปัญหาสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงที่เสื่อมคุณภาพ ท�าให้ต้นทุน
การเพาะเลี้ยงสูงขึ้น นากุ้งจึงถูกทิ้งร้างเป็นจ�านวนมาก แต่พายุจากแผนพัฒนาและการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ถาโถม 
เข้าสู่อ่าวบ้านดอนไม่ได้จบลงท่ีนากุ้ง ต่อมาในปี 2547 เกิดโครงการ Sea Food Bank จากนโยบายการแปลง 
สินทรัพย์เป็นทุน เป็นการท�าให้สามารถน�าทรัพยากร เช่น ทะเลในเขตอนุญาต แปลงเป็นหลักประกันในการกู้เงิน 
และนั่นจึงเป็นจุดก�าเนิดของพายุอีกลูกที่ซัดกระหน�่าเข้าสู่อ่าวบ้านดอน เกิดการบุกรุกจับจองพื้นที่นอกเขตอนุญาต
กว่า 2 แสนไร่ เพื่อท�าเป็นฟาร์มหอยและมีการล้อมคอกปิดกั้นพื้นที่ บางแปลงมีขนาดหลายร้อยหลายพันไร่ ขยาย
พื้นท่ีเพาะเล้ียงไปจนครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งอ่าว นโยบาย Sea Food Bank ได้ท�าให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่มีที่ 
ท�าประมง เพราะทะเลถูกปิดก้ันและจับจองเป็นคอกหอยของนายทุน ยิ่งเป็นการซ�้าเติมสถานการณ์การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรประมงชายฝั่งท่ีเสื่อมโทรมอยู่แล้วให้ย�่าแย่ลงไปอีก
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ป่าเลชุมชน แก้ปัญหาคอกหอย

ตัวแทนชุมชนประมงชายฝั่ ง ในนามเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าขอค�าปรึกษาจากสถานีพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ 13 อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีมีกลุ่มทุน
บุกรุกครอบครองพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลอ่าวบ้านดอน ท�าคอกเลี้ยงหอย

ผิดกฎหมายกว่า 200,000 ไร่ เพ่ือทวงคืนพ้ืนที่สาธารณะ
ให้กับชาวประมงพ้ืนบ้านได้ท�ามาหากิน

 จากโครงการ Sea Food Bank ที่แรกเริ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงสัตว์ทดแทน 
การจับจากทะเล ผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้สิทธิท�ากิน 
ในทะเลกับชาวบ้านคนละ 20 ไร่ เพื่อเลี้ยงหอย แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นเช่นนั้น มีการขายสิทธิให้กับกลุ่มทุน  
รวมถึงมีการขยายการจับจองพื้นที่ เพื่อขายต่อกันอย่างกว้างขวาง จนพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ่าวกลายเป็นคอกหอย  
ลุกล�้าเข้ามาในเขตประมงพ้ืนบ้าน บางจุดคอกหอยล�้าเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งเกินกว่า 1 กิโลเมตร ท�าให้พื้นท่ีท�ามาหากิน 
ของประมงพื้นบ้านลดลง จนเกิดข้อพิพาทและความคัดแย้งระหว่างนายทุนกับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวบ้านดอน
เรื่อยมา  

 จากปัญหาคอกหอยลุกล�้าทะเลซ่ึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ได้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงในอ่าวอย่างมาก  
จึงกลายเป็นโจทย์ใหม่ท้าท้ายการท�างาน มนูญ คุ้มรักษ์ และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าพิกุล

6 มีนาคม 2560 พาดหัวข่าวการต่อสู่ของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับกลุ่มนายทุนคอกหอยในพ้ืนที่
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  มนูญ คุ้มรักษ์ อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาต่อประเด็นที่เกิดขึ้นว่า

พอมาปี 2556 - 2560 เราก็ขยายพ้ืนที่ท�างานลงไปยังทะเล คือ 
ขยายไปในลงทะเล 200 เมตร ขึ้นมาบนบก 200 เมตร ตอนแรก
ก็คิดว่าจะท�าอย่างไรที่จะอนุรักษ์ลงไปในทะเลด้วย เพราะว่าหลังจาก
ที่เราช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างจริงจังพบว่า ป่าชายเลนงอก

ออกไปในทะเลได้มากขึ้น ก็เลยตั้งเป็นโครงการป่าเลชุมชน คือ 
ดูแลทั้งป่าชายเลน และทะเล พูดให้เห็นภาพก็คือ ปีนี้เราปักไม้ไผ่
ออกไป 200 เมตร พอต้นไม้มันขยายไปถึงแนวไม้ไผ่ที่เราปักไว้ 

ปีหน้าเราก็ขยายออกไปอีกจากแนวเดิม ซึ่งนอกจาก
เราจะได้ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ยังช่วยกันไม่ให้เรือประมง

ผิดกฎหมายเข้ามาท�าลายทรัพยากรชายฝั่ ง และยังช่วยกันไม่ให้
กลุ่มทุนที่ท�าคอกหอยบุกรุกเข้ามาในเขตพ้ืนที่ เพราะกลุ่มนี้จะบุกรุกพ้ืนที ่

เข้ามาในเขตชายฝั่ งตลอด พอเราท�ากิจกรรม ป่าเลนชุมชน 
เราได้ทั้งป่า ได้ทั้งสัตว์น�้า คือ ท�าอย่างเดียวได้ประโยชน์หลายอย่าง  
ชาวบ้านเองก็มีรายได้เพ่ิมด้วย เพราะว่าเราเอาหอย เอาปู มาปล่อย 

ในทะเลชุมชนด้วย ชาวประมงพ้ืนบ้านก็มีพ้ืนที่ท�าประมงมากขึ้น  
พอเราท�าแบบนี้หลายหน่วยงานก็เห็นด้วยนะ บอกว่าท�าแบบนี้มันดี 

หลัง ๆ  มา เราก็ได้ทีมงานจากทางจังหวัด กับทางทหารมาช่วยกันท�า 
มาช่วยเป็นกันชนให้เรา ไม่ให้คอกหอยบุกรุกเข้ามาใกล้ชายฝั่ ง 

พอมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ  มาช่วยสนับสนุน มาคอยช่วยหนุนหลัง  
ชาวบ้านก็กล้าท�างานอนุรักษ์มากขึ้น ตอนแรก

เราก็ไม่กล้าท�านะ เพราะว่ากลุ่มทุนมันเยอะ
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 จากประเด็นปัญหาร่วมจึงน�าไปสู ่การขยายงานอนุรักษ์ไปยังชุมชนอื่นทั่วทั้งอ่าวบ้านดอน กลายเป็น 
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพของชุมชน 
มีกิจกรรมการปักแนวไม้ไผ่เพื่อแสดงเขตพื้นที่สาธารณะหรือทะเลชุมชน มีการส�ารวจแนวเขตและปักเขตพ้ืนที่อนุรักษ์
และพื้นที่ท�ากินของชาวบ้าน มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาและการท�างานในพื้นที่ ท�าให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมศักยภาพให้กับเครือข่าย 

 เมื่อก่อนคอกหอยลุกล�้าเข้ามาในเขตชายฝั่งเกินกว่า 1 กิโลเมตร แต่ช่วงหลังมานี้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
และยึดคืนพื้นที่จากฟาร์มหอยผิดกฎหมายจนได้พื้นที่ทะเลคืนมาจ�านวนมาก ขน�าที่ยึดคืนได้จากคอกหอย จ�านวน  
2 แห่ง ชาวบ้านก็ช่วยกันดัดแปลงน�ามาปรับปรุงเป็นขน�าเฝ้าระวัง แบบหอตรวจการณ์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าระวังการกระท�าผิด

 มนูญ คุ้มรักษ์ อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาต่อประเด็นที่เกิดขึ้นว่า

ตอนหลังเราก็ได้พ้ืนที่ทะเลบริเวณนั้นคืนมา ในบางจุดของ
อ่าวบ้านดอนสามารถผลักดันคอกหอยให้ถอยล้นออกไปได้ถึง  
1 กิโลเมตรจากแนวชายฝั่ ง ประมงชายฝั่ งมีที่ท�ากินมากขึ้น 

ในบทบาทของภาคประชาชนที่เราพอจะท�าได้ก็คือ 
การใช้ป่าเลนชุมชนนี่แหละ เป็นเครื่องมือในการผลักดัน
คนเหล่านั้นออกไป ท�าให้เขารู้ว่าแนวเขตอยู่ตรงไหน 
ตอนนี้มีแต่พวกเรานี้แหละที่จะดันให้เขาถอยออกไป 

บางครั้งถ้าเราท�าเองไม่ได้ เราก็ไปประสาน
เจ้าหน้าที่รัฐให้ช่วยด�าเนินการ

 นอกจากนี้ยังท�างานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการปลูกฝังจิตส�านึกให้กับเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ เช่น การจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 กิจกรรม รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตามหมู่บ้าน และโรงเรียนที่ 
ติดชายฝั่ง เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเล จัดตั้งเป็นกองทุนออมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
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วันนี้ร่วมกันที่ท่าฉาง มะรืนนี้ร่วมกันที่ไชยา และร่วมกันต่อไป
ในทุกพ้ืนที่ทั้ง 6 อ�าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผมจะท�าให้อ่าวบ้านดอนเป็นพ้ืนที่สีเขียว นี้คือที่ผมตั้งปณิธานไว้
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 กระบวนการท�างานเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของ มนูญ คุ้มรักษ์ ก็คงไม่แตกต่างจากการท�างาน
ของอีกหลาย ๆ  พื้นท่ี คือ เริ่มต้นจากการหาแนวร่วม ด้วยการท�าความเข้าใจกับคนในพื้นที่ผ่านการพูดคุยกับชุมชน 
เริ่มจากคนกลุ่มเล็ก ๆ  ที่มีแนวคิดเดียวกัน แล้วค่อยขับเคลื่อนไปสู่การท�างานในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ
ภาคประชาชน เช่น การท�างานในนามของเครือข่าย ทสม. โดยใช้ประเด็นปัญหาร่วมเป็นตัวผูกโยงให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
เข้ามาช่วยกันขบคิดและหาทางออก หยิบยกวิกฤตในพื้นที่เป็นโอกาสในการพูดคุยและสร้างเครือข่าย แต่สิ่งหนึ่ง
ของการท�างานเพ่ือสร้างความเข้าใจ ซึ่งท�าให้งานของ มนูญ คุ้มรักษ์ แตกต่างออกไปเห็นจะเป็น การดึงหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ท้ังฝ่ายปกครอง ฝ่ายการเมือง หน่วยงานราชการเข้ามาช่วย โดยใช้บทบาทของ ทสม. ซึ่งได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานภาครัฐ มาเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้มีความน่าเชื่อถือ และท�าให้เกิดการยอมรับได้ง่ายข้ึน  
ช่วยลดข้อกังขาในหลาย ๆ  ประเดน็ระหว่างการปฏบัิตงิาน ด้วยการสวมหมวกของอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดคอยให ้
การสนับสนุน อย่างท่ีทราบกันดีว่าการด�าเนินงานในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์และความขัดแย้งนั้น ภาพลักษณ์
และบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็นมาก อีกทั้งยังเป็นบันไดก้าวแรกของการท�างาน

ปลดล็อคปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจ 

ที่เราท�างานจนได้ผลอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี ้
เป็นเพราะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ เขาเห็นว่า 

เราท�าจริงและท�าด้วยใจ เขาก็เลยให้การสนับสนุน อีกอย่าง
เป็นเพราะเรามีเพ่ือนเยอะ และคนในชุมชนก็ให้ความส�าคัญกับ

เรื่องทรัพยากร เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทุกคน 
ผิดกับเมื่อก่อนที่ เขาเห็นเราท�า เขาก็หาว่าเราบ้า 

แต่พอชาวบ้านได้เห็นกับตาว่ามันมีประโยชน์ เขาก็เข้าใจ 
และอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนกัน
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แรก ๆ  บางพ้ืนที่ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ หาว่าเราท�าแล้วเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง  
เราก็พยายามท�าความเข้าใจกับผู้น�าชุมชน องค์การบริหารส่วนต�าบล  

พอผู้น�าเข้าใจเจตนาของเราแล้ว ก็ให้คนเหล่านั้นไปส่ือสารกับชุมชนอีกทีหนึ่ง  
จากนั้นเราก็ไปจัดเวทีประชุมกับชาวบ้าน กลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้ในการท�างานก็คือ  
ถ้าดูท่าทีแล้วว่า ชาวบ้านดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจเรา เราก็จะประสานเจ้าหน้าที ่

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยอธิบาย บอกให้เขารู้ว่าถ้าท�าแล้ว 
มันดีแบบนั้นแบบนี้ และชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร  

เราพยายามบอกเขาว่า การท�าแบบนี้มันจะช่วยไม่ให้  
เครื่องมือประมงผิดกฎหมายเข้ามาในพ้ืนที่ท�ากินของชาวบ้านได้  

พอเขาเห็นประโยชน์ ชาวบ้านก็เริ่มคล้อยตาม พอกลุ่มหนึ่งท�าแล้ว 
เริ่มเห็นผล ก็เริ่มขยายไปยังกลุ่มอื่น ๆ  จากนั้นเขาก็จะ 

เริ่มไปขยายการท�างานของเขาเอง
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 เมื่อทุกคนเข้าใจและพร้อมเป็นแนวร่วม จึงผันตนเองมาเป็นคนที่ช่วยหนุนเสริมการท�างานของกลุ่มอนุรักษ์
จากระดับพื้นท่ี สู่ระดับเครือข่าย อาศัยการที่เป็นคนกว้างขวางจึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ลงไป 
สนับสนุนงานของกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ต่าง ๆ  รอบอ่าวบ้านดอน เช่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด  
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาท�าการอนุรักษ์ปูเปรี้ยว ท�าบ้านปลา ท�าธนาคารปู ฯลฯ โดยจะพิจารณา 
จากกลุ่มอนุรักษ์ท่ีมีศักยภาพและมีหน้าบ้านติดทะเล 

 และในการท�างานที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุน มนูญ ใช้กลยุทธ์ในการเข้าไปพูด ขอความช่วยเหลือจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในประเด็นนั้นตั้งแต่ระดับพื้นที่สู ่ระดับจังหวัด ให้หน่วยงานเหล่านั้น 
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกในการท�างานอนุรักษ์ของชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่น
ส�าคัญของการท�างาน 

 ปัจจบุนัการท�างานของ มนญู คุม้รกัษ์ กบัเครอืข่ายอนรุกัษ์อ่าวบ้านดอนได้ฟ้ืนฟปู่าชายเลนให้กบัอ่าวบ้านดอน 
รวมพื้นท่ีกว่า 25,000 ไร่ ร่วมกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติ ท�าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นป่าชายเลน 
47,830 ไร่ (จากข้อมูลปี 2557) และทรัพยากรที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ ยังกลายมาเป็นรากฐานสร้างความยั่งยืน 
ให้กับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความม่ันคงด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ ที่มาจากการท�าประมงพื้นที่  
และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท�าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่ส�าคัญได้สร้างจิตส�านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมให้หยั่งรากลงไปในหัวจิตหัวใจของชุมชนรอบอ่าว กลายเป็นป่าโกงกางสูงใหญ่คอยท�าหน้าที่ป้องกัน
คลื่นลมจากพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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หยิบยกวิกฤต
ในพ้ืนที่

และประเด็นปัญหาร่วม 
มาเป็นโอกาสในการพูดคุย 

แก้ปัญหา และสร้างเครือข่าย

ประสาน
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เข้ามาช่วยสนับสนุนการท�างาน
อนุรักษ์ของกลุ่มต่าง ๆ  

ในอ่าวบ้านดอน 

กุญแจแห่งความส�าเร็จ

การท�างานท่ีต้องเผชิญหน้า
กับกลุ่มทุน

 ใช้กลยุทธ์ในการขอ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ และลดการเผชิญหน้า

โดยตรงกับคู่ขัดแย้ง 

ใช้ภาพลักษณ์และ
บทบาทของ ทสม. 

ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
มาช่วยลดข้อกังขาในหลาย ๆ  ประเด็น

ระหว่างการปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่
ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์

และความขัดแย้ง 
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“บ้านธิทุ่งจิ้นแห้ง อีสานเหนือล�าพูน” ค�าพูดที่คนในพื้นที่ มักจะใช้อธิบายสภาพความแห้งแล้งทุรกันดาร 
ของ ต�าบลบ้านธิ จังหวัดล�าพูน ประหนึ่งว่า ถ้าหากซื้อเนื้อสดจากในเมืองติดมือมาด้วย เมื่อมาถึงบ้านธิ  

เนื้อสดก็จะแห้ง เพราะโดนอากาศที่ร้อนแล้งของบ้านธิแผดเผา เรียกได้ว่าเป็นดินแดนอีสานของเมืองล�าพูน  
แม้จะมีน�้าแม่ธิ เป็นล�าห้วยสายหลักที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ และยังอยู่ติดกับป่าดอยเวียงซึ่งเป็นต้นน�้าส�าคัญของ
น�้าแม่ธิ แต่คนต�าบลบ้านธิ ก็หนีไม่พ้นความแห้งแล้ง จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผืนดินและล�าห้วยท่ีเคยแห้งเหือด  

กลับไม่เคยแห้งแล้งอีกต่อไป กลายมาเป็นดินด�าน�้าชุ่ม ไม่แห้งแล้งเป็นฝุ่นผงอีกแล้ว

สร้างฝาย สร้างป่า
คืนน�้าให้นา คืนป่าให้ดอย5

ต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ จังหวัดล�าพูน
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ต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ จังหวัดล�าพูน เป็นต�าบลเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด พื้นที่ลาดชัน 
จากฝั่งตะวันออกไปทางตะวันตก มีล�าน้�าแม่ธิเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน 
ตลอดความยาว 16 กิโลเมตร ก่อนจะไปรวมกับล�าน้�าแม่กวง ไหลผ่านลงไปยังตัวเมืองจังหวัดล�าพูน 

พื้นที่กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ ต�าบลบ้านธิ ปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ประมาณ 1 หมื่นไร่ 
ชื่อว่า ป่าดอยเวียง เป็นป่าผืนใหญ่ที่ เชื่อมต่อกับป่าแม่ออน ต�าบลแม่ออน ต�าบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ 
และป่าแม่ทา ต�าบลทากาศ จังหวัดล�าพูน ชาวบ้านส่วนใหญ่ ท�านา ท�าสวนล�าไย และบางส่วนรับจ้างคว้านเนื้อล�าไย 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน 

 ในอดีตป่าดอยเวียง เป็นแหล่งไม้สักและไม้เนื้อแข็งที่ส�าคัญของจังหวัดล�าพูน แต่หลังจากสัมปทาน 
ท�าไม้ท�าให้มีการชักลากไม้สัก และไม้เศรษฐกิจออกจากป่าจนเกือบหมด ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ 
มีความนิยมสร้างบ้านเรือนด้วยไม้จึงส่งผลให้มีการตัดไม้ออกจากป่า เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์อยู่เสมอ กลายเป็น 
ภาพชินตาของคนในพื้นที่  ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวของชุมชน จึงมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกสร้าง 
บ้านเรือน แปลงพื้นที่ป่าเป็นที่ดินท�ากินบางส่วนก็ลักลอบตัดไม้เพื่อน�าไปขาย และใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 
ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกสัมปทานท�าไม้ทั่วประเทศไปแล้วก็ตาม แต่การตัดไม้ท�าลายป่าก็ยังคงมีให้เห็น ท�าให้ 
ในช่วง 30 – 50 ปี ที่ผ่านมา ป่าดอยเวียงมีสภาพเป็นเขาหัวโล้น เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน หน้าดิน 
ขาดความอดุมสมบรูณ ์ผลผลติทางการเกษตรไมไ่ดผ้ล เพราะปญัหาภยัธรรมชาต ิทัง้น้ �าทว่มน้�าแลง้ สรา้งความเสยีหาย 
ให้พืชผลของเกษตรกร กลายเป็นปัญหาความยากจน และปัญหาสังคมตามมา  

 ในปี 2528 ในหลวงรัชกาลที่  9 ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรใน ต�าบลบ้านธิ และ ต�าบลมะเขือแจ้ 
ทรงพบว่า ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้�าเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดสร้าง “อ่างเก็บน้�าแม่ธิอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ส�าหรับพื้นที่การเกษตรท้ายอ่างกว่า 4 พันไร่  
แตอ่ยา่งไรกต็ามปา่ตน้น้�ายงัคงถกูบกุรกุและลกัลอบตดัไม ้ท�าใหใ้นเวลาตอ่มา ปา่ดอยเวยีงทีเ่คยแนน่ทบึไปดว้ยไมใ้หญ ่
และไผ่หก มีสภาพไม่ต่างจากเขาหัวโล้น ท�าให้อ่างเก็บน้�าขาดน้�าต้นทุนจากป่าไหลมาเติม การแก้ไขปัญหาน้�าท่วม 
น้�าแล้งซ้�าซากจึงยังไม่เห็นผล 96   | ปราชญ์ ทสม.



เสียงแผดดังจากท่อไอเสียที่ฟงัแล้วหวานหูของเราบางครั้งก็ตามมา 
ด้วยเสียงกร่นด่าของชาวบ้าน ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเสียงดังกระหึ่มของรถ 

จะไปรบกวนนก ไก่ป่า กระต่าย กระแต หมูป่า บ่าง ค่าง ชะนี หรือ 
สัตว์น้อยใหญ่อื่นๆ อย่างไร เราบิดคันเร่งตะบึงไล่ไต่เขาล�าห้วย

ด้วยความสะใจเท่านั้น พวกเราได้รู้ได้เห็น มีประสบการณ์
เห็นป่าเขาล�าเนาไพร ทั้งที่สมบูรณ์และเส่ือมโทรม

จ�านวนมากแตกต่างกันไป

สิงห์วิบาก : ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์
	
 กลุ่มสิงห์วิบากมอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่ เป็นการรวมตัวกันของเด็กและผู้ใหญ่หลากหลายวัย ที่ชื่นชอบ 
การขับขี่มอเตอร์์ไซค์วิบาก ไม่กี่สิบคนเมื่อปี 2540 ที่จะชวนกันออกขี่รถเที่ยวตามป่าตามดอยทั่วภาคเหนือ  
ได้ออกไปเจอสิ่งแปลกใหม่ที่ไกลออกไปจากบ้านของตัวเอง
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 โลกกว้างที่ได้พบท�าให้ดวงแก้ว สมพงษ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม และในเวลาต่อมาได้กลายมาเป็น ประธาน ทสม.  
ต�าบลบ้านธิ ซึมซับความงดงามและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ที่เอื้อประโยชน์ 
ให้พี่น้องและชุมชนหลายแห่งในเขตภาคเหนือ ในขณะเดียวกันก็ท�าให้ฉุกคิดถึงสภาพแวดล้อมที่บ้านเกิดของตนเอง 
ที่นับวันจะแห้งแล้งและเสื่อมโทรม

 เมื่อคนในแก๊งคิดเหมือนกัน ภารกิจของสิงห์วิบากในฟื้นป่า จึงเกิดขึ้นประมาณปลายปี 2549 ใครจะคิดว่า  
วันหนึ่งกลุ่มคนท่ีใคร ๆ  ก็คิดว่าวัน ๆ  ขับรถส่งเสียงดัง น่าร�าคาญ จะกลายมาเป็นผู้จับจอบ จับเสียม บุกเบิกการสร้า 
งฝายนับร้อย เพื่อคืนน�้าให้นา และคืนป่าให้ดอยเวียง การท�างานเริ่มจากใจของทุกคนล้วน ๆ  ทางเลือกหน่ึงที่สมาชิก 
ในกลุ่มคิดว่าน่าจะช่วยฟื้นฟูป่าต้นน�้าของชุมชนได้ ก็คือ ต้องสร้างความชุ่มช้ืนให้กับดินเสียก่อน เพื่อให้ดินมีความ
พร้อมส�าหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ จึงได้น�าเอาแนวทางการสร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริของในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ดิน น�้า ป่า ไปพร้อม ๆ  กัน 

เราขับรถท่องเที่ยวไปในที่ที่มันล�าบาก ทั้งต่างอ�าเภอ ต่างจังหวัด เราไปหมด 
พอเราขับรถไปเที่ยวตามที่ต่างๆ เราก็เห็นว่า ที่หมู่บ้านอื่น หรือชุมชนอื่น 

เขามีธรรมชาติ มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีน�้าตลอดทั้งปี พอเรากลับมาที่บ้านของเรา
เราก็เจอแต่ตอไม้ คนตัดไม้กันเยอะ สภาพป่าก็เส่ือมโทรม แห้งแล้ง เราอยากให้

บ้านของเรามีป่า มีน�้า สมบูรณ์เหมือนที่อื่นๆ เขา
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ฝายคอกหมู สู่คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ดวงแก้วและสมาชิก เริ่มสร้างฝายจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาจากที่นั่นที่นี่ เริ่มต้นจากการท�าฝายแบบ 
คอกหมู เป็นลักษณะของการท�าฝายขนาดเล็กก้ันตามร่องห้วย ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น กรวด หิน และไม้ไผ่  
ใช้วิธีในการก่อสร้างอย่างง่าย ๆ โดยน�าไม้ไผ่มาผูกต่อกันด้วยลวดท�าเป็นคอกกั้นขวางล�าห้วย ปูพ้ืนด้วยผ้ายาง  
และใส่หินลงไปในคอกไม้ไผ่ ในช่วงนั้นสมาชิกจะนัดหมายรวมตัวกันทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ใครว่างก็มาช่วยกันคนละไม้ 
คนละมือ เงินท่ีน�ามาใช้สร้างฝายก็มาจากการเรี่ยไรกันภายในกลุ่ม บางครั้งก็มีการจัดกิจกรรมระดมทุนจากคนใน 
ชุมชนบ้าง เช่น การจัดกิจกรรมร�าวงย้อนยุค ไถ่ชีวิตโคกระบือ และการจัดแข่งรถ เงินที่ได้ก็น�าไปซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และเป็น 
ค่ากับข้าวให้กับสมาชิก ปีแรกของการท�างานสามารถสร้างฝายได้ประมาณ 50 แห่ง ฟังดูเหมือนจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  
ท่ีไหนได้เมื่อฝนตกลงมา ปรากฏว่าฝายที่สร้างไว้เกือบทั้งหมดก็พังเสียหาย เพราะไม่สามารถทนความแรงของน�้าได้ 

 “คนโง่เท่านั้นที่จะสร้างฝายเล็ก ๆ แล้วจะคืนสายน�้าให้แก่ป่า” “เอาเวลาไปหาเงินเลี้ยงลูกเมียให้ดีก่อน 
แล้วค่อยมาท�าฝาย” ชาวบ้านที่พบเห็นต่างก็พากันปรามาสและตั้งค�าถามกับสิ่งที่กลุ่มสิงห์วิบากฯ ก�าลังท�าอยู่

 แต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อ ทดลองเรียนรู้และท�าด้วยตนเองอยู่หลายหน จนในที่สุดทางเทศบาลต�าบลบ้านธ ิ
ก็เข้ามาท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงและฝ่ายสนับสนุน 
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ทางเทศบาลคงเห็นความตั้งใจของพวกเรา ก็เลยส่งพวกเรา 
ไปศึกษาดูงานการจัดท�าฝายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
และก็ได้เจ้าหน้าที่จากห้วยฮ่องไคร้มาคอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด 

ก็เริ่มปรับเปลี่ยนจากฝายคอกหมูที่ใช้ไม้ไผ่ มาเป็นการท�า
ฝายคอนกรีตผสมดินเรียงหิน ทดลองท�าแบบนี้มาตั้งแต่ปี 2551 

จนในที่สุดประมาณปี 2554 ก็มาจบลงที่ ฝายแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบต่าง ๆ ทั้งฝายเรียงหินผสมคอนกรีต และนวัตกรรมฝายโครงสร้าง

ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ฯลฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เราท�าฝายแล้วล้มเหลว
มาหลายครั้ง ท้อแท้บ้าง แต่ไม่เคยถอยในทางปฏิบัติ 

แม้ทางข้างหน้ายังไม่เห็น แต่ก็มีความหวัง  
ดังนั้น การเริ่มต้นของเราจึงไปแบบช้า ๆ ระมัดระวัง 
แสวงหาความรู้มาประยุกต์ปรับปรุงงานตลอดเวลา

 ตั้งแต่ปี 2554 การท�าฝายของชุมชน ต�าบลบ้านธิ เริ่มเป็นที่รู้จัก เพราะว่าท�าแล้วได้ผล คนในชุมชนและ 
หมู่บ้านข้างเคียงก็เริ่มเข้ามาให้ความร่วมมือ มาเป็นอาสาช่วยกันสร้างฝายหมู่บ้านละ 1-2 แห่ง และเร่ิมมีหน่วยงาน 
เข้ามาให้การสนับสนุนงานของเครือข่าย ทสม. ต�าบลบ้านธิ มากขึ้น ตอนนี้มีฝายทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก สร้างก้ันล�าน�้าสายหลัก และล�าน�้าสาขาของห้วยแม่ธิ 352 แห่ง รวมระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 
สร้างฝายครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนไร่ ฝายท่ีชาวบ้านช่วยกันสร้างข้ึนได้ช่วยชะลอการไหลของน�้า 
ลดการชะล้างพังทลายของดิน กักเก็บน�้าและเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับดิน ต้นไม้กลับมาเติบโต ป่าค่อยฟื ้นคืน 
ความสมบูรณ ์  น�้ า ในล�าห ้วยและสัตว ์ป ่ ากลับคืนมา มีน�้ า ไหลไปเติมในอ ่างเก็บน�้ า ไว ้ ให ้ชาวบ ้านได ้ ใช ้
เพาะปลูกข ้าวและท�าสวนล�าไย “เมื่อก ่อนเวลาที่อ ่างเก็บน�้าปล ่อยน�้า กว ่าน�้าที่ปล ่อยออกไปจะเดินทาง
ไปถึงปลายน�้าต ้องใช ้เวลา 8-9 วัน แต่ตอนนี้ เมื่อน�้าในอ่างมากขึ้น พอปล่อยน�้าในอ่างแต่ละครั้งใช ้เวลา 
ไม่เกิน 3 วัน เป็นเพราะดินมันชุ ่มน�้าขึ้น” มีหมู ่บ้านท้ายน�้าที่ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมๆ แล้ว  
20 หมู่บ้าน 
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เฝ้าระวังรักษาป่า    เพาะพันธ์ุอึ่งอ่างเผ้าคืนสู่ป่า    ส่ือสารสร้างความเข้าใจ||
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เฝ้าระวังรักษาป่า
 
นอกจากการท�าฝายชะลอน�้าแล้ว ดวงแก้ว และ ทสม. ต�าบลบ้านธิ ต่างช่วยกันขยายประเด็นการท�างานไปสู ่ 
การอนุรักษ์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะประธานเครือข่าย ทสม. ต�าบลบ้านธิ ดวงแก้วจะท�าหน้าที่
อ�านวยความสะดวกให้เกิดการวางแนวทางในการท�างานร่วมกันระหว่าง ทสม. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ
บริหารจัดการน�้าระดับอ�าเภอบ้านธิ โดยในระดับต�าบลจะท�าหน้าที่เป็นมดงานท�างานร่วมกับท้องถิ่น ที่มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ คอยให้การสนับสนุน กิจกรรมที่ท�า นอกเหนือจากการสร้างฝาย ดวงแก้ว ยังน�าเครือข่าย ทสม. ท�าหน้าที ่
เป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและท�าแนวป้องกันไฟบริเวณรอยต่อพื้นที่ที่ติดกับที่ดินท�ากินของชาวบ้าน ร่วมกับ 
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ล�าพูน ท�าแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี มีการประสานจัดตั้งจุดเฝ้าระวังป่า 
ชั่วคราวบริเวณทางเข้าออกอ่างเก็บน�้าแม่ธิ ป ้องกันการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่พบ 
การกระท�าผิดเลย 

เพาะพันธ์ุอึ่งอ่างเผ้าคืนสู่ป่า 
 
คนบ้านธิ เรียกอึ่งอ่างชนิดนี้ว่า อึ่งเคร่า อึ่งโขก หรือ อึ่งเผ้า ชาวบ้านนิยมน�ามารับประทาน และมีราคาแพง ปัจจุบัน
ค่อนข้างหาได้ยากในธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิดที่จะเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 
เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต�าบลบ้านธิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดล�าพูน ประมงจังหวัด
ล�าพูน และ เครือข่าย ทสม. โดยทดลองน�าพันธุ์อึ่งอ่างเผ้าจาก อ�าเภอแม่พริก จังหวัดล�าปาง มาเพาะพันธุ์ จนประสบ 
ความส�าเร็จเป็นแห่งแรกของจังหวัดล�าพูน และปล่อยคืนสู่ป่าดอยเวียง และอ�าเภอใกล้เคียง จ�านวนหลายแสนตัว 
ต้ังแต่ป ี 2554- 2558 ท�าให้ป ัจจุบันอึ่งอ ่างเผ ้ากลับมาอยู ่อาศัยในป่าดอยเวียงบ้านธิอีกครั้ง กลายเป็น 
แหล่งโปรตีนราคาถูกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมแล้วกว่า 3 แสนบาท นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
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ส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
 
อีกบทบาทหน่ึงท่ีดวงแก้ว สมพงษ์ ท�ามาโดยตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีในฐานะจิตอาสา ก็คือ การพยายามสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ให้กลายมาเป็นแนวร่วมในการท�างาน แม้บางครั้งจะยากกว่าการสร้างฝาย  
แต่ก็หยุดไม่ได้ ในช่วงแรกการสื่อสารด้วยค�าพูดไม่มีใครเชื่อ ดังนั้น เมื่อการกระท�ามีพลังมากกว่าค�านับล้าน ดวงแก้ว 
จึงเริ่มลงมือท�า ด้วยการสร้างแนวร่วมและขยายเครือข่ายในการท�างาน 

 นอกจากการท�า ให ้ เห็นแล ้ว  ดวงแก ้ว  ยังท� าหน ้าที่ เป ็นนักประชาสัมพันธ ์ด ้ านการอนุ รักษ ์ 
ทั้งการท�าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าฝาย ให้กับเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ใกล้เคียง และประสานงาน 
การสร้างฝายกับบุคคลภายนอก ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างฝายของเขตเทศบาลเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ 
สร้างจิตส�านึกให้กับชุมชนผ่านทางวิทยุชุมชน เช่น ในช่วงฤดูไฟป่าจะเชิญชวนให้ชาวบ้านลดการเผาในที่โล่ง บางคร้ัง 
ยังท�าหน้าที่เป็นครูพิเศษให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเรื่องการอนุรักษ์

ในช่วงแรกปัญหาที่เราเจอคือ ชาวบ้านไม่เข้าใจว่ากลุ่มสิงห์วิบากของพวกเรา
ท�าอะไรกัน อีกอย่างรถมอเตอร์ไซค์ มันก็คงเสียงดังจนชาวบ้านเขาก็คงไม่ชอบใจนัก 
เวลาเราขับรถผ่านเพ่ือเข้าไปท�าฝาย เขาก็จะถามปนร�าคาญว่า พวกเราเข้าป่าไปท�า
อะไรกัน พอบอกว่าไปท�าฝาย เขาก็ตอบกลับมาว่า อ่างเก็บน�้าก็มีจะไปท�าฝายท�าไม
 แถมบางครั้งยังเรียกต�ารวจจับเอาก็มี พอเราขับรถผ่านป้อมยาม เจ้าหน้าที่ที่อยู่

ตรงนั้นพูดกับกลุ่มเราว่า ถ้าเสียงดังแล้วสร้างสรรค์ก็ไม่เป็นไร ส่ิงที่เราพยายายาม
ท�ามาโดยตลอดคือ ท�าให้เขาเห็น ไม่ใช่เขาด่าแล้วก็หยุดท�า ท�าให้เขาเห็นความตั้งใจ 
ของเรา ท�าให้เขาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างจากส่ิงที่เราท�า พอเขาเริ่มเห็นแล้ว 
จากนั้นเราก็ค่อยๆ ชวนเขามาท�ากิจกรรมร่วมกับเรา ตอนนี้ผมมีแนวร่วมที่ช่วยกัน

ท�างานในนามของ เครือข่าย ทสม. กว่าร้อยคน จากเริ่มแรกมีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้น 
และช่วงหลัง ๆ มานี้ การท�าฝายของผม ก็เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 

มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บางครั้งเราก็ใช้การพูดนี่แหละ ในการหาแนวร่วม
มาช่วยกันสร้างฝาย เช่นครั้งหนึ่ง ผมก็ถามลูกหลานในหมู่บ้าน 

ที่ไปท�างานในบริษัทเอกชน ซึ่งปกติเขามีการท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
เราก็ชวนเขาให้มาช่วยกันท�าฝายที่บ้านของเรา เขาก็มาช่วยสนับสนุน

อุปกรณ์ และบางครั้งก็มีคนมาช่วยทีละหลายร้อยคนเลย
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 เม่ือถามถึงสิ่งที่ท�าให้ภารกิจคืนน�้าให้นา คืนป่าให้ดอย ส�าเร็จได้อย่างทุกวันนี้ ประธานเครือข่าย ทสม.  
ต�าบลบ้านธิ บอกว่า 

 

 จากสายตาของคนนอก ที่มีโอกาสได้เรียนรู้การท�างานของคนตัวเล็กอย่างดวงแก้ว และเครือข่าย ทสม.  
ต�าบลบ้านธิ นอกจากที่จะต้องท�างานด้วยใจล้วน ๆ แล้ว ยังต้องอาศัยหัวใจที่แข็งแกร่งไม่น้อย กว่าที่จะปล่อยผ่าน 
เสียงวิจารณ์ และค�าดูถูกจากผู้คนที่กังขา ไม่ให้บั่นทอนแรงใจในการท�างาน และก้าวผ่านสภาวะที่แรงหนุนแทบเป็นศูนย์ 
ในช ่วงเริ่มต ้นไปให ้ ได ้  ยิ่ ง ไปกว ่านั้นความล ้มเหลวครั้ งแล ้วค ร้ังเล ่าจากการค ้นหารูปแบบการท�าฝาย 
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ย่ิงต้องอาศัยหัวใจของนักสู ้ที่ไม่ย่อท้อและต้องไม่ยอมถอดใจไปเสียก่อน 
เปลี่ยนความรู้สึกยอมแพ้เป็นยอมรับ และเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และปรังปรุง แก้ไข จนส�าเร็จ 
และนี่ละหัวใจของจิตอาสาอย่างดวงแก้ว ที่เขาบอกว่า 

การสร้างฝายชะลอน�้าบ้านธิ ไม่ได้เป็นแค่ฝายกักเก็บน�้า
สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า แต่ยังเป็นการสร้างความชุ่มฉ�่า

และรอยยิ้มในหัวใจของคนในชุมชน

ความมุ่งมั่นตั้งใจและการท�ามันอย่างต่อเนื่องเป็นส่ิงส�าคัญ ถ้าเราหวังว่าท�าแล้วจะ
ให้ได้เงินได้ทอง หรือท�าเพ่ือหวังผลประโชน์เข้าตัว มันไม่ประสบความส�าเร็จหรอก 
เราเป็นจิตอาสาต้องท�าด้วยใจ อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง ทุกคนที่เป็นอาสาสมัคร 

ถ้าไม่พกใจมาท�างาน งานก็จะไม่ประสบความส�าเร็จ ถ้าใจเราสู้ร้อยทั้งร้อย 
ก็ประสบความส�าเร็จ อีกอย่างส�าหรับผมจะคิดเสมอว่า ส่ิงที่เราท�า

มันมีประโยชน์กับสังคมไหม ถ้ามีประโยชน์เฉพาะกับตัวเรา    
ผมว่ามันไม่มีความหมาย เราควรจะต้องท�าอะไรเพ่ือสังคมด้วย  
อย่างผมเองมีสวนล�าไย ขายได้ปีละ 2-3 แสนบาท ซึ่งถ้าผมท�า 
ผมก็ได้ประโยชน์คนเดียว แต่ในขณะที่เราไปปลูกป่า สร้างฝาย 

บนดอย ไม่ใช่มีแค่เราที่ได้ประโยชน์ แต่คนในหมู่บ้าน 
ในต�าบล ในอ�าเภอ ในจังหวัดได้ประโยชน์กันทั่วหน้า
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กุญแจแห่งความส�าเร็จ

เปลี่ยนความรู้สึก
ยอมแพ้ 

เป็นยอมรับ 
เปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึน และปรังปรุงแก้ไข 
จนส�าเร็จ 

 ใช้หลักคิดที่ว่า 

ลงมือท�าให้เห็น 
เม่ือทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ท�านั้น
เป็นประโยชน์ก็จะเข้ามาเป็น

แนวร่วมเอง

ใช้หลากหลาย

ช่องทาง
ในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ 
และสร้างจิตส�านึก

ให้กับชุมชน

แสวงหาความรู ้
น�ามาประยุกต์ใช้
และปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา
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ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในชัยภูมิทองค�า ที่เหมาะกับการสร้างบ้านสร้างเมือง และเป็นยุทธภูมิส�าคัญ
ทางการทหารมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุที่พิจิตรเป็นจุดบรรจบกันของแม่น�้าน่าน 
และแม่น�้ายม ซึ่งเป็นล�าน�้าสาขาที่ส�าคัญของแม่น�้าเจ้าพระยา อีกทั้งยังมีแม่น�้าน่านสายเก่า หรือแม่น�้าพิจิตร 

ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองพิจิตรเก่ามาตั้งแต่คร้ังอดีต ต่อมาเมื่อน�้าน่านเปลี่ยนทิศทาง เมื่อประมาณ ปี 2410 
เป็นเหตุให้น�้าน่านสายเก่า เร่ิมตื้นเขิน จึงจ�าเป็นต้องย้ายเมืองมาตั้งในที่แห่งใหม่ 
ณ ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ปล่อยให้แม่น�้าน่านสายเก่า 

หรือแม่น�้าพิจิตรแห้งขอด ตื้นเขิน และหมดความส�าคัญลง 
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คืนชีวิต
ให้สายน�้า6

ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในชัยภูมิทองค�า ที่เหมาะกับการสร้างบ้านสร้างเมือง และเป็นยุทธภูมิส�าคัญ
ทางการทหารมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุที่พิจิตรเป็นจุดบรรจบกันของแม่น�้าน่าน 
และแม่น�้ายม ซึ่งเป็นล�าน�้าสาขาที่ส�าคัญของแม่น�้าเจ้าพระยา อีกทั้งยังมีแม่น�้าน่านสายเก่า หรือแม่น�้าพิจิตร 

ซึ่งเป็นท่ีตั้งเมืองพิจิตรเก่ามาตั้งแต่ครั้งอดีต ต่อมาเมื่อน�้าน่านเปลี่ยนทิศทาง เมื่อประมาณ ปี 2410 
เป็นเหตุให้น�้าน่านสายเก่า เริ่มตื้นเขิน จึงจ�าเป็นต้องย้ายเมืองมาตั้งในที่แห่งใหม่ 
ณ ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ปล่อยให้แม่น�้าน่านสายเก่า 

หรือแม่น�้าพิจิตรแห้งขอด ตื้นเขิน และหมดความส�าคัญลง 
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รอยอดีต ท่ีแม่น�้าสายเก่า

แม่น�้าพิจิตร แยกออกจากแม่น�้าน่านสายหลัก บริเวณบ้านวังกระดี่ทอง ต�าบลย่านยาว อ�าเภอเมืองพิจิตร  
ไหลผ่าน 4 อ�าเภอ ของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อ�าเภอเมืองพิจิตร อ�าเภอโพธ์ิประทับช้าง อ�าเภอตะพานหิน และ  
อ�าเภอโพทะเล ไหลไปบรรจบกับแม่น�้ายมที่หน้าวัดบางคลาน อ�าเภอโพทะเล รวมระยะทาง 127 กิโลเมตร ระหว่างทาง
แม่น�้าพิจิตรแตกสาขากลายเป็นคลองข้าวตอก ความยาว 58 กิโลเมตร ไหลไปบรรจบแม่น�้าน่าน ในอดีตแม่น�้าพิจิตร 
มีความส�าคัญอย่างมากในฐานะแหล่งอู่ข้าว อู่น�้า เป็นแหล่งรวมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ 
คนพิจิตร และยังถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจร เพื่อเช่ือมไปยังหัวเมืองทางเหนือ ครั้งหนึ่งเม่ือปี 2409 รัชกาลที่ 4  
ทรงเสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคด้วยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช เพื่อไปนมัสการพระพุทธชินราช ที่จังหวัด
พษิณุโลก และได้จอดเรอืพระท่ีนัง่พกัค้างแรมทีบ่รเิวณหน้าวดัหลวงพ่อเงนิบางคลาน สองฝ่ังล�าน�า้พจิติรยงัเป็นทีต่ัง้ของ 
วัดส�าคัญ ๆ  ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น วัดโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ 
สมเด็จพระเจ้าเสือทรงสร้างข้ึน เพื่ออุทิศถวายเป็นอนุสรณ์แห่งสถานที่ประสูติของพระองค์ 

สายน�้าท่ีเปลี่ยนไป

 ปัจจุบันแม่น�้าพิจิตรมีสภาพคดเคี้ยว บางช่วงเกิดการตื้นเขินและน�้าแห้งในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากมีการ
สร้างเข่ือนทดน�้าและประตูก้ันน�้าเป็นช่วง ๆ  เช่น เมื่อปี 2519 – 2528 มีการสร้างเขื่อนทดน�้านเรศวร กั้นแม่น�้าน่าน 
บริเวณจังหวัดพิษณุโลก (ซึ่งอยู่ด้านเหนือของจังหวัดพิจิตร ประมาณ 87 กิโลเมตร) และในปี 2543 มีการก่อสร้าง
ประตูระบายน�้า และอาคารบังคับน�้าดงเศรษฐี บริเวณปากแม่น�้าพิจิตรที่แยกมาจากแม่น�้าน่าน บริเวณต�าบลย่านยาว  
อ�าเภอเมืองพิจิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการน�้าส�าหรับพื้นที่ท�าการเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ  
4 หมื่นกว่าไร่ โดยเฉพาะสวนส้มโอ ซึ่งเป็นผลไม้ข้ึนช่ือของจังหวัดพิจิตร แต่เน่ืองจากการบริหารจัดการมีค่าใช้จ่าย
ด้านค่าไฟฟ้าจากการสูบน�้าจ�านวนมาก จึงติดเกิดปัญหาเรื่องการถ่ายโอนผู้รับผิดชอบในการดูแลอาคารบังคับน�้า 
ดงเศรษฐี จึงท�าให้อาคารดังกล่าวถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ปี 2545 
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พอมีอาคารบังคับน�้าปิดกั้นไม่ให้น�้าจากแม่น�้าน่านเข้ามาในแม่น�้าพิจิตร ท�าให้แม่น�้าพิจิตรค่อยแห้ง  

ตื้นเขิน และแม่น�้าค่อย ๆ ตายลง พอเป็นแบบนั้นชาวบ้านที่อาศัยตลอดล�าน�้าระยะทาง 127 กิโลเมตร  
ก็เริ่มบุกรุกและสร้างส่ิงปลูกสร้างรุกล�่าเข้าไปในแม่น�้า บางช่วงก็มีการท�าทางข้าม แต่ไม่มีการวางท่อ  

ก็เลยยิ่งเป็นการปิดกันทางน�้า ซ�้าเติมให้แม่น�้าแห้งขอดและตายลง แต่ก่อนแม้แม่น�้าพิจิตร 
ก็ยังพอมีน�้าอยู่บ้าง ชาวบ้านพอได้ใช้ประโยชน์อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ปกติเท่าไหร่  
เพราะแม่น�้าพิจิตรเปลี่ยนทิศทางการไหลมาตั้งแต่ปี 2410 อย่างไรก็ตาม  
พอถึงฤดูน�้าหลากก็ยังพอมีน�้าจากแม่น�้าน่าน ไหลเข้าไปในแม่น�้าพิจิตรบ้าง

 ผู้ใหญ่รักกี้ สุขประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต�าบลย่านยาว แกนน�า ทสม. ในต�าบลย่านยาว ผู้รวมกลุ่ม 
ชาวบ้านคืนชีวิตให้แม่น�้าพิจิตร เล่าถึงสภาพปัญหาให้ฟังว่า
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ภารกิจคืนชีวิตให้สายน�้า    แม่น�้ามีชีวิต|

ปราชญ์ ทสม.  I  115   



ภารกิจคืนชีวิตให้สายน�้า

 งานอาสาเพื่อฟื ้นฟูแม่น�้าพิจิตร เริ่มต้นจากการที่ผู ้ใหญ่รักก้ีเกิดและเติบโตมากับแม่น�้าสายนี้ จึงเห็น 
การเปลี่ยนแปลงของแม่น�้ามาโดยตลอด อีกส่วนหนึ่งจากการที่ชาวบ้านมาปรึกษาหารือเรื่องปัญหาน�้าใต้ดินที่เริ่มแห้ง  
ท�าให้น�้าใต้ดินที่ชาวบ้านดูดขึ้นมาใช้รดพืชผลทางการเกษตรเริ่มมีไม่เพียงพอ สถานการณ์เริ่มวิกฤตขึ้นทุกวันโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูแล้ง ผู้ใหญ่รักก้ีเริ่มหาวิธีการที่จะช่วยชาวบ้าน จนมาค้นพบว่า สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากปริมาณน�้าผิวดิน 
มันแห้งขอด ก็เลยส่งผลให้น�้าใต้ดินน้อยลงตามไปด้วย และยิ่งชาวบ้านสูบน�้าขึ้นมาใช้กันมาก ก็เลยท�าให้สถานการณ์
รุนแรงข้ึน ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ใหญ่รักกี้จึงคิดหาวิธีเติมน�้าผิวดินให้กับแม่น�้าพิจิตร โดยในช่วงแรก ปี 2557 ได้รับความ
ช่วยเหลือจากกรมชลประทาน ช่วยเติมน�้าในเข้าสู่แม่น�้าพิจิตรในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ประมาณ  
26 ล้านลูกบาศก์เมตร พอเริ่มเติมน�้าเข้ามาในแม่น�้าพิจิตรได้สักระยะหนึ่ง ในปีถัดมาปรากฏว่า น�้าใต้ดินดีขึ้น ชาวบ้าน 
เริ่มมีน�้าใช้ จึงจุดประกายให้ผู้ใหญ่รักกี้และแกนน�าเครือข่าย ทสม. อีกเจ็ดแปดคน คิดที่จะฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตรอย่าง 
จริงจัง 

 ในปี 2559 เกิดปัญหาโรงสีทิ้งขี้เถ้าแกลบและวัสดุก่อสร้างลงในแม่น�้าตลอดระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร 
ท�าให้แม่น�้าพิจิตรเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ปลาลอยตายเกลื่อน ส่งผลให้ชาวบ้านและพ้ืนที่การเกษตรนับพัน ๆ  ไร่ 
ได้รับผลกระทบ สร้างมลพิษให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ใหญ่รักกี้และแกนน�า ทสม. ต�าบลย่านยาว จึงเข้าร้องเรียน
กับศูนย์ด�ารงธรรม และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และยังได้ประสานงาน 
ไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ น�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ อีเอ็มบอล มาแก้ไขปัญหา จนสามารถแก้ไขปัญหาน�้าเสียร่วมกับภาครัฐ
ได้เป็นผลส�าเร็จ 
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ผมเอาช่างในหมู่บ้านมาซ่อมเครื่องปั่ นไฟจนสามารถใช้การได้ 
เราเปิดประตูระบายน�้า วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ระบายน�้าจากแม่น�้าน่าน

เข้าสู่แม่น�้าพิจิตร โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้การเรี่ยไรเงินกันเอง
จากชาวบ้านและสมาชิก ทสม. ใช้เงินส่วนตัวจ่ายเป็นค่าน�้ามันและค่าแรงช่าง 
หลังจากน�้าไหลเข้ามาแล้ว ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ ติดตามดูว่าน�้าไหลไปถึงไหน 

ผมตามดูน�้าแบบนี้อยู่ 28 วัน จากหลักกิโลเมตรที่ 0 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 127 
ที่ ต�าบลบางคลาน อ�าเภอโพทะเล ซึ่งเป็นจุดที่แม่น�้าพิจิตรเชื่อมต่อกับแม่น�้ายม 

ถ้าบริเวณไหนพบว่า น�้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ เช่น มีทางข้ามผาดพ่าน 
โดยไม่ได้มีการวางระบบท่อไว้ ผมก็จะเรี่ยไรเงินกันในกลุ่มเกษตรกร 
ท�าเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาด�าเนินการ

ขุดทางข้ามออกไปก่อน เพ่ือให้น�้าไหลผ่านไปได้ พอน�้าไหลไปติดที่บริเวณไหน 
เราก็จะไปอธิบายให้ชาวบ้านในพ้ืนที่นั้น ๆ  รู้ว่าน�้ามาจากไหน และชาวบ้าน

จะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าแม่น�้ากลับมามีน�้าอีกครั้ง เชื่อไหมครับว่า
ทุกคนให้ความร่วมมือ ยอมให้เราเปิดทางข้าม เพราะจะได้น�าน�้าไปใช้

ส�าหรับสวนผลไม้ของเขา ผมกับชาวบ้านช่วยกันท�าแบบนี ้
จนท่านนายอ�าเภอเห็น กอ.รมน เห็น ก็เข้ามาช่วยเราอีกแรงหนึ่ง 
กอปรกับรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการบริการจัดการน�้าของชุมชน 

ก็เลยเป็นแรงบวกให้การฟื้ นฟู และบริหารจัดการน�้า
ในแม่น�้าพิจิตรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

 ต่อมาช่วงฤดูน�้าหลากในปีเดียวกันนั้น ระดับน�้าในแม่น�้าน่านเพิ่มสูงขึ้น ผู้ใหญ่รักกี้จึงเร่ิมปฏิบัติการ 
ชวนชาวบ้านเปิดประตูน�้า ท่ีอาคารบังคับน�้าดงเศรษฐี เพื่อระบายน�้าจากแม่น�้าน่านลงสู่แม่น�้าพิจิตร
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 กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตร หรือ เครือข่าย ทสม. ต�าบลย่านยาว เกิดขึ้นจากความบังเอิญ  
เม่ือครั้งท่ี ผู้ใหญ่รักก้ีข่ีมอเตอร์ไซค์ตามดูการไหลของน�้าที่ปล่อยลงสู่แม่น�้าพิจิตรในช่วง 28 วันแรก ในช่วงแรก 
ที่เปิดประตูระบายน�้า มีสมาชิกท่ีรวมกันท�างานเพียงแค่ 8 คน จากนั้นก็ค่อย ๆ  มีสมาชิกร่วมอุดมการณ์มากขึ้น  
ผู ้ใหญ่รักกี้เล่าว่า สมาชิกเหล่านี้ก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู ่ตลอดเส้นทางที่แม่น�้าพิจิตรไหลผ่าน เมื่อน�้าผ่านไป 
ที่ต�าบลไหน อ�าเภอไหน ผู ้ใหญ่รักกี้และแกนน�าจะเข้าไปพูดคุยท�าความเข้าใจ และเชิญชวนให้มาเป็นแนวร่วม  
มีการขอเบอร์โทรศัพท์ ตั้งกลุ่มไลน์ สมาชิกในกลุ่มจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก่อนไม่ได้ใช้ชื่อว่า กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู ้
แม่น�้าพิจิตรแต่เปล่ียนมาเป็นชื่อน้ีก็เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานจิตอาสาให้กับสมาชิก เพราะพ่อปู่  
ก็คือ พระยาโคตรบองเทวราช เป็นอดีตเจ้าเมืองที่ดูแลปกปักษ์รักษาเมืองพิจิตร และเป็นที่เคารพรับถือของชาวบ้าน 
ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 340 กว่าคน กระจายอยู่ใน 4 อ�าเภอที่แม่น�้าไหลผ่าน และทั้งหมดนี้ก็เป็นสมาชิก ทสม. ด้วย 

 ปัญหาหนึ่งที่กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตรเจอ คือ ปัญหาการรุกล�้าจับจองท่ีดินลงไปในแม่น�้า  
มีการถมดินเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือน เพราะชาวบ้านคิดว่าถึงอย่างไร น�้าในแม่น�้าก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม  
ภายหลังจากท่ีมีการระบายน�้าลงสู่แม่น�้าพิจิตร ท�าให้บ้านจ�านวน 5 หลัง ที่สร้างรุกล�้าเข้าไปในแม่น�้าได้รับผลกระทบ 
ในช่วงแรกของการท�างาน กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตรต้องมีการเฝ้าระวังระดับน�้า หลังจากนั้นกลุ่มแกนน�า
ได้ปรึกษาหารือ กับ กอ.รมน. ในการเคลื่อนย้ายบ้านทั้ง 5 หลัง จนสามารถด�าเนินการเคลื่อนย้ายออกจากล�าน�้าพิจิตร 
ได้ในท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการส�ารวจสิ่งปลูกสร้างที่ล�้าเข้าไปในแม่น�้า จนทราบว่ามีจ�านวน 137 หลังคาเรือน และ 
ได้มีการท�าข้อตกลงร่วมกันว่าห้ามบุกรุกเพิ่มจากที่ได้ตกลงกันไว้ 

 อีกส่ิงหน่ึงท่ีผู้ใหญ่รักก้ี เครือข่าย ทสม. ต�าบลย่านยาว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ก�าลังช่วยกันท�าก็ คือ  
การท�างานกับ บ้าน วัด โรงเรียน ในส่วนของบ้าน หรือชุมชน เป็นการท�างานเชิงรุก เข้าไปปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับ 
ชาวบ้านเกี่ยวกับการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน�้า ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะในครัวเรือน  
รวมถึงการจัดการน�้าเสีย มีแผนที่จะติดตั้งถังดักไขมันแบบง่าย เพ่ือบ�าบัดน�้าเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู ่
แม่น�า้พจิติร โดยได้รบังบประมาณสนับสนนุจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  มีการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ โดยเป็นการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคกับเครือข่าย ทสม. นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันก�าจัดผักตบชวาในล�าน�้า 
เป็นประจ�า 

 ในส่วนของวัด มีการท�าวังปลา หรือ เขตอภัยทานในวัดที่ต้ังอยู่ริมแม่น�้าพิจิตร จ�านวน 38 วัด เขตอภัยทาน
ของแต่ละวัดจะยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้วัดยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่มาท�าบุญที่วัดช่วยกันดูแล 
แม่น�้าพิจิตรด้วย มีการเข้าไปให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และยังได้น�าเรื่องราวของแม่น�้าพิจิตรในมุมต่าง ๆ   
ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง 14 แห่ง ปลูกฝังให้เด็กมีจิตส�านึกและช่วยกันดูแลแม่น�้า
สายน�้านี้ด้วย 
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แม่น�้ามีชีวิต 

 เมื่อชาวบ้าน หน่วยงานในระดับพื้นที่ และระดับชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตรกันอย่างแข็งขัน 
แม่น�้าพิจิตรก็กลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง พื้นที่สองฝั่งแม่น�้าซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานก็มีน�้าใช้ ระบบนิเวศในแม่น�้าพิจิตร 
และคลองข้าวตอกก็กลับคืนมา ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศในบึงสีไฟด้วยเช่นกัน ชาวบ้านได้พึ่งพาแม่น�้าเป็นแหล่งโปรตีน  
สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะคนยากคนจนที่ต้องพึ่งพาสายน�้าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 

ส่ิงแรกที่เราเห็น คือ ปลาในแม่น�้าพิจิตรเยอะมาก เราเห็นปลาเริ่มกลับมาสู่แม่น�้า
ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดประตูน�้า เราเห็นชาวบ้านเริ่มกลับมาจับปลาเอาไปกิน 
ผมอยู่กับแม่น�้ามาตั้งแต่ตอนเปิดประตู เห็นแม่น�้าตลอด 127 กิโลเมตร 
ผมจะเห็นภาพคนหาปลา เห็นภาพคนที่ไม่มีอันจะกิน ได้มาอาศัยแม่น�้า

ท�ามาหากินเยอะมาก

ผู้ใหญ่รักกี้ สุขประเสริฐ
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 ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ที่หายไปก็กลับคืนมา เช่น การแข่งเรือยาวเล็ก ชาวบ้านจะน�าเรือออกมา
ซ้อมกันอย่างคึกคัก เพื่อลงแข่งขันในช่วงฤดูน�้าหลาก ประเพณีลอยกระทงบนแม่น�้าพิจิตรฟื้นคืนมาตั้งแต่ปีแรก 
ของการฟื้นฟู อีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มปรากฎในช่วง 2 – 3 ปีต่อมา คือ พบห่ิงห้อยดัชนีชี้วัดคุณภาพน�้า ที่เคยหายไปจาก 
แม่น�้าพิจิตร ก็กลับมาให้เห็นกันอีกครั้งท่ีบริเวณหน้าวัดโพธ์ิประทับช้าง ท�าให้เกิดกิจกรรมร่องเรือชมหิ่งห้อย  
สร้างรายได้ให้ชุมชน ช่วยรักษาระดับของน�้าใต้ดินให้สมดุลและมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยสังเกตได้จากที่แต่เดิมชาวบ้าน 
ต้องเสียเงินจ�านวนมากเพ่ือสูบน�้าใต้ดินข้ึนมาใช้รดสวนไม้ เดือนละหลายหม่ืนบาท แต่เดียวนี้น�้าใต้ดินผุดขึ้นมาเอง 
ผลพลอยได้ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ช่วยตัดมวลน�้าจากแม่น�้าน่าน เข้าสู ่พื้นที่แก้มลิงบริเวณตอนกลางของ 
จังหวัดพิจิตร ท�าให้การระบายน�้าในพื้นที่ลุ ่มต�่าของอ�าเภอเมืองพิจิตร อ�าเภอตะพานหิน และ อ�าเภอบางมูลนาก  
ท�าได้ดีข้ึน ช่วยลดปัญหาน�้าท่วม
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การที่เราสามารถฟื้ นฟูแม่น�้าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มันเกิดจากความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชนจริง ๆ  เป็นเพราะกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตร 
ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่ งแม่น�้าเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย 
พระ นักเรียน และส่วนราชการหลายหน่วยงาน ที่เราท�าส�าเร็จ เพราะ

เราประสานกับทุกภาคส่วนในการท�างาน ไม่ได้ไปขอเงินนะครับ 
แต่ไปขอความร่วมมือ เช่น ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มาช่วยเรา เรารู้ว่าท้องถิ่นมีงบประมาณจ�ากัด อันไหนที่เราพอด�าเนินการเองได้
เราก็ท�าเอง ไม่ได้หวังพ่ึงงบประมาณจากภาครัฐเป็นหลัก เราใช้เงินจากการเรี่ยไร 

และจัดกิจกรรมระดมทุน เช่น เงินจากการประมูลพระ การทอดผ้าป่า 
มันเป็นลักษณะการท�างานแบบระเบิดจากข้างในจริง ๆ  คือ เมื่อคนในชุมชน 
หรือสังคมที่เราอยู่เข้มแข็ง มีความเข้าใจแล้ว เมื่อเราจะด�าเนินการอะไร
มันก็ท�าได้ง่าย และจากนั้นเราก็ค่อย ๆ  ขยายการท�างานไปในส่วนอื่น 

อันนี้ก็ดูได้จากการที่ เมื่อชุมชนเห็นความส�าคัญของแม่น�้า ยอมให้แม่น�้าไหลผ่าน 
บางคนให้เงินเรามาท�างานด้วย ช่วยซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยง 

หลายคนก็มาลงแรงช่วยกัน

 ผู้ใหญ่รักก้ีสะท้อนการท�างานของตนเองและเครือข่าย ทสม. ว่า 
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 ในการท�างานใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการก�าหนดเป้าหมายในการท�างานร่วมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิก 
ทสม. มีส่วนร่วม ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโชน์ มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ตามความ
เหมาะสม สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในระดับต่าง ๆ  เป็นตัวขับเคลื่อนงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  
และโครงสร้างทางสังคม เช่น เครือข่ายวัด 38 แห่ง ตลอดแนวแม่น�้าพิจิตรในการร่วมกันท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า 

 ให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและครือข่ายพันธมิตร เพื่อหนุนเสริมการท�างาน
ในพื้นที่ พร้อมท้ังให้ความส�าคัญกับกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารภายใน ทสม. การสื่อสาร 
กับชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่าย อีกทั้งยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก จนเกิด 
การบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

 ใช้ผ้าพันคอสีเขียว ท่ีเขียนชื่อกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตร เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึง 
อัตลักษณ์ และสะท้อนวิธีคิดในการท�างาน ทั้งยังตอกย�้าอุดมการณ์ร่วมไปยังสมาชิกเครือข่าย ทสม. รวมถึงเป็นการ
สร้างความเอกภาพให้กับเครือข่าย พร้อมไปกับการสื่อสารความหมายไปยังสังคมภายนอก 

 และเพื่อความยั่งยืนของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากแม่น�้าพิจิตร กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
จึงถูกน�ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมวางแผนร่วมกัน 
การฝึกอบรมให้ความรู้อย่างสม�่าเสมอ ฯลฯ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การบูรณาการงานไปยังหน่วยอื่น ๆ  ของสังคม 
“บ้าน วัด และโรงเรียน” ให้มีความพร้อมในการสานต่องานตามบริบทที่ตนเองสามารถท�าได้ 

เราต้องเด่นชัดที่ตัวเราก่อน ว่าเราก�าลังท�าอะไร เพ่ืออะไร 
ผมอยู่ต้นน�้า ตัวผมเองไม่ใช่เกษตรกร ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับแม่น�้าพิจิตร แต่ที่ผมกระโดดลงมาท�า เพราะผมเป็นคนพิจิตร 

เราต้องท�าให้เขาเห็น ต้องไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
และอย่ามองเรื่องของเงินเป็นหลัก ถ้าเมื่อไหร่เอา

งบประมาณมาเป็นตัวตั้ง งานเดินต่อไม่ได้ ผมอยากให้ ทสม. 
ใช้ความเสียสละ น�าหน้างบประมาณ พอเราเสียสละ
เดี๋ยวงบประมาณมันตามมาเองครับ ภาคราชการ

เขาไม่ทิ้งเราแน่ ๆ  แต่ขอให้ชัดเจนในส่ิงที่เราท�า ผมเชื่อนะครับว่า 
คนตัวเล็ก ๆ  อย่างเรา สามารถท�าเรื่องใหญ่ ๆ  ได้ 

เพราะผมก็ท�าส�าเร็จมาแล้ว
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ก�าหนดเป้าหมาย
ในการท�างาน

ที่ชัดเจน
 

 ให้ความส�าคัญกับ

ผู้มีส่วนได้เสีย  
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการน�้า

อาศัย
3 สถาบันหลัก
ในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน 

เป็นกลไกในการอนุรักษ์
แม่น�้าพิจิตร 

ใช้สัญลักษณ์
เพื่อสะท้อนวิธีคิดในการท�างาน 
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 และสื่อสารอุดมการณ์ในการท�างาน 
ไปยังสังคมภายนอก 

กุญแจแห่งความส�าเร็จ
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บ้านเชียงเครือ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ก่อนรุ่งสางของทุก ๆ  วัน ประมาณตีสี่ตีห้า ชายชราร่างเล็กในวัยเกือบเจ็ดสิบปี 
แต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงขาสั้น น�ารถเข็นสามล้อ 

ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเศษเหล็กและแผ่นไม้ มาดัดแปลงเป็นรถเข็นเก็บขยะ 
ดูจากสภาพแล้วคงผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน
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เขาเรียกผมว่า
เทศบาลสอง7

บ้านเชียงเครือ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ก่อนรุ่งสางของทุก ๆ  วัน ประมาณตีสี่ตีห้า ชายชราร่างเล็กในวัยเกือบเจ็ดสิบปี 
แต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงขาสั้น น�ารถเข็นสามล้อ 

ท่ีประดิษฐ์ขึ้นจากเศษเหล็กและแผ่นไม้ มาดัดแปลงเป็นรถเข็นเก็บขยะ 
ดูจากสภาพแล้วคงผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน
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ส มศักดิ์ ธรรมเนียมไทย และรถเข็นคู ่ใจจะตระเวนไปรอบหมู่บ้านเชียงเครือและชุมชนใกล้เคียงทุกเช้า  
เพื่อเก็บขยะภายในชุมชน ไม่เฉพาะขวดพลาสติก กระป๋อง หรือขวดแก้วเท่านั้น แต่เขาจะเก็บขยะเกือบทุกชนิด 
ใส่รถเข็นจนเต็มคันรถกลับไปบ้านทุกวัน แม้ช่วงแรก ๆ  คนแถวนั้นต่างพากันมองด้วยความสงสัย บ้างก็ดูถูก 

ว่าเป็นการกระท�าของคนบ้า แต่เขาก็ไม่สนใจ ยังคงท�าแบบนี้เรื่อยมาเกือบยี่สิบปีแล้ว จนตอนนี้ ภาพชายชราร่างเล็ก
ที่เข็นรถออกจากบ้านแต่เช้าตรู่กลายเป็นความคุ้นชินของชาวบ้านแถวนั้น และทุกคนเข้าใจแล้วว่า เขาท�าสิ่งนี้เพราะ
เหตุใด 

 สมศักด์ิ ธรรมเนียมไทย เดิมเป็นคนสมุทรสาคร แต่ได้ย้ายมาอยู่ที่ บ้านเชียงเครือ อ�าเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร มานานแล้ว สมศักดิ์ เล่าให้ว่า สมัยที่ท�างานเป็นลูกจ้างอยู่ที่ชลบุรี เมื่อว่างจากเวลางานตนเองก็จะ 
ออกไปเก็บขยะตามท่ีต่าง ๆ  คล้าย ๆ  เป็นรถซาเล็ง จะแตกต่างกับซาเล็งก็ตรงที่ ตนเองไม่ได้ไปรับซื้อขยะจากชาวบ้าน  
แต่อาศัยว่าเก็บขยะตามท้องถนนที่พอจะน�าไปขายได้ แล้วไปขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อเป็นรายได้เสริม 
เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ท�าแบบนี้มาเป็นสิบ ๆ  ปี ก่อนที่ย้ายมาตั้งรกรากที่ชุมชนเชียงเครือ เมื่อมาอยู่ที่บ้านเชียงเครือ สมศักดิ์ 
ก็ยังคงเข็นรถสามล้อคันเก่า ๆ  ออกไปเก็บขยะตามร้านค้า ร้านอาหาร ปั๊มน�้ามัน หอพัก ชุมชน และริมถนนที่มุ่งหน้า
ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ ๆ  ตอนนั้นก็เริ่มเห็นว่า ในหมู่บ้านมีการทิ้งขยะ
ระเกะระกะ ไม่มีใครเก็บ ไม่มีใครมาจัดการให้เป็นมันเป็นที่เป็นทาง 

ตอนนั้นทางเทศบาลยังไม่ได้เข้ามาเก็บขยะในชุมชน 
ชาวบ้านก็จัดการขยะกันเอง เอาไปทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่า  
หรือไม่ก็เอาไปเผาบ้าง พอผมเห็นแบบนั้น ผมก็เลยเอารถเข็น

ออกไปเก็บขยะ กิจวัตรที่ผมท�าเป็นประจ�าทุกวัน คือ 
เช้ามาก็จะออกจากบ้านไปเก็บขยะ พอสายหน่อยก็กลับเข้าบ้าน 

ตอนแรกที่ออกไปเก็บขยะก็คิดแค่ว่าจะเอาขยะไปขาย หารายได้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  
อีกอย่างก็อยากเห็นชุมชนที่ผมอยู่สะอาดสะอ้านด้วย ถามว่าเข้าใจ 

เรื่องอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไหม ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจ 
ผมท�าเพราะว่าอยากท�า และรู้สึกว่าส่ิงที่ผมท�ามันเป็นประโยชน์

กับชุมชนและก็ตัวผมด้วย
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 ต่อมาเมื่อได้เข้ามาเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
มีโอกาสไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกับขยะหลายครั้ง ท�าให้สมศักดิ์ตระหนักว่า ขยะในชุมชนที่ตนเอง 
พบเห็นอยู่ทุกวัน คือ หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเข้าขั้นภาวะวิกฤต หากทุกคนไม่ช่วยกัน เพราะยิ่งมนุษย์ 
มีการพัฒนาด้านความเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าขยะก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ถ้าเราไม่มีการจัดการ 
ขยะท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสมก็จะส่งผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 อีกส่ิงหนึ่งท่ีเป็นแรงหนุนให้ชายชราผู้นี้ทุ่มเทท�างานจิตอาสาอย่างเต็มตัวไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คือ พลังบวก 
ท่ีเขาได้รับเมื่อครั้งที่ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อกลับมาจึงเกิดแรงบันดาลใจ  
และตั้งปณิธานท่ีจะด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และท�าความดีเพื่อทดแทนคุณผืนแผ่นดินไทย 
จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ 

 สมศักดิ์ใช้ความรู้จากการศึกษาดูงานและพลังบวกที่มีทั้งหมด ริเริ่มการจัดการขยะในชุมชนบ้านเชียงเครือ 
เชียงเครือเป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ�าเภอเมืองมากนัก การพัฒนาและความเจริญจึงเข้ามายัง
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเปิดวิทยาเขตใกล้ ๆ  ชุมชน ก็ยิ่งท�าให้การขยายตัวของประชาชน 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณขยะในแต่วันก็เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับชุมชนเองก็ยังไม่มีการจัดการขยะ 
ในครัวเรือน ส่ิงท่ีสมศักด์ิท�าได้ในเวลานั้นนอกเหนือจากการออกเก็บขยะทุกเช้า คือ การน�าความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
มาปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง
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 ชุมชนเชียงเครือ ก็เหมือนกับชุมชนอื่นทั่วประเทศ ที่ปริมาณขยะส่วนใหญ่ในชุมชนหนีไม่พ้น ขยะอินทรีย์ 
จ�าพวกเศษอาหารในครัว ซ่ึงมีประมาณสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับบางชุมชนที่ไม่รู ้จักวิธีจัดการกับขยะอินทรีย์  
จึงมักประสบปัญหาขยะเน่าเหม็น ส่งกลิ่นรบกวน และท�าให้เกิดสุขภาวะที่ไม่ดีของสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนได้  
แต่ส�าหรับที่บ้านของสมศักดิ์แล้ว เศษอาหารในบ้านของเขาไม่มีเหลือพอที่จะส่งกลิ่นเหม็น สร้างความร�าคาญ 
ให้เพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นแน่ เพราะเขารู้เคล็ดลับท่ีจะจัดการกับขยะเหล่านั้น พื้นท่ีเล็ก ๆ  ข้างบ้าน ถูกกันไว้ส�าหรับ 
วางบ่อซีเมนต์วงกลม จ�านวน 5 บ่อ ที่ภายในอัดแน่นด้วยไส้เดือนดินที่เลี้ยงไว้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ ทุกวันเจ้าของบ้าน 
ต้องออกไปรับขยะอินทรีย์จากร้านค้าในชุมชนมาใช้เลี้ยงไส้เดือน เม่ือรวม ๆ  กับเศษอาหารภายในบ้านแล้ว ใน 1 สัปดาห์ 
สามารถจัดการกับขยะอินทรีย์ (โดยน�ามาเป็นอาหารให้กับไส้เดือน) ประมาณ 30 กิโลกรัม 

 เริ่มต้นด้วยการคัดแยกขยะที่บ้านของตนเอง และใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเองเป็นจุดคัดแยกขยะ 
จ�านวนมากท่ีเก็บมาจากชุมชน ก่อนที่จะน�าไปขาย ขยะบางประเภทที่ขายไม่ได้หรือขายไม่ได้ราคา เช่น ขวดพลาสติกสี  
ก็จะถูกรวบรวมไว้ให้เด็กนักเรียน เพื่อน�าไปท�าเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ไม้กวาด และน�าไปจ�าหน่าย 
สร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ  อีกทอดหนึ่ง ส่วนของเหลือใช้บางประเภทที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะถูกซ่อมแซม 
อย่างดี เพื่อน�ากลับมาใช้อีกครั้ง ส่วนข้าวของเครื่องใช้อีกจ�านวนหนึ่งที่ได้รับบริจาคมาจากนักศึกษาท่ีเรียนจบแล้ว 
จ�าพวก ถ้วย ชาม หม้อ ที่ตากเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ฯลฯ สมศักดิ์ก็จะน�ามาปัดฝุ่นจนเหมือนใหม่ ก่อนจะน�าไป 
บริจาคให้กับผู ้ที่ต้องการ การคัดแยกขยะในครัวเรือนช่วยให้สมศักด์ิลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
มากข้ึน อีกท้ังยังช่วยสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทรกันระหว่างคนในชุมชน
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จะน�าเศษอาหารในครัวเรือนนี้แหละมาใส่ในถังหมักก๊าซ 
บางครั้งเวลาที่เราเก็บขยะ พวกกล่องนม หรือ ขวดเบียร์ มา บางครั้งมันก็จะ

มีของที่เขากินเหลือค้างอยู่ในนั้นบ้าง ผมก็เอาไป
เทรวมกันในถังหมัก ครั้งหนึ่งมีนักศึกษามาดูงานที่บ้านผม 
แล้วถามว่าท�าไม ก๊าซที่บ้านลุงถึงแรงจัง ผมก็บอกเขาไปว่า

อาจจะเป็นเพราะแอลกอฮอล์ที่ใส่ลงไปมั้ง แต่ถ้าเป็นพวกเหล้าขาว 
ผมจะเอาไปท�าเป็นส่วนผสมของยาฉีดพ่นไล่แมลง

 รอบบ้านของเขายังเต็มไปด้วยอุปกรณ์และกิจกรรมเกี่ยวกับการน�าขยะและข้าวของเหลือใช้มาดัดแปลง
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย การท�าฮอร์โมนไข่ การท�าน�้าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย  
การบ�าบัดน�้าเสียแล้วน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือน การคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างครบวงจรในครัวเรือน 
ที่สมศักดิ์พยายามท�ามาโดยตลอดได้กระตุ้นให้พี่น้องในชุมชนเข้าใจเจตนาของเขาที่ต้องการเห็นชุมชนสะอาดสะอ้าน 
และกลายเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนที่พบเห็นอย่างปฏิบัติตาม 

 หลังจากท่ีปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างมาได้ซักพัก ก็เริ่มชักชวนชาวบ้านที่มีวิธีคิดเดียวกันเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน โดยเริ่มต้นแนะน�าให้คนในชุมชนคัดแยกขยะ รู้จักการจัดการขยะแต่ละประเภท 
และน�าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล มีการก�าหนดจุดรับซ้ือขยะภายในชุมชน 
จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ขายขยะในรูปแบบของบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะตามวัด 
โรงเรียน สวนสาธารณะ

 สมศักดิ์อธิบายว่าการก�าจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินมีประโยชน์หลายอย่าง ช่วยจัดการกับขยะอินทรีย์
อย่างได้ผลและใช้ระยะเวลาไม่นาน ผลผลิตที่เกิดจากการย่อยสลายขยะเหล่านั้นยังให้ปุ๋ยหมักและน�้าหมักมูลไส้เดือน  
คุณภาพดี มีจุลินทรีย์และธาตุอาหารเกือบทุกชนิด ที่จ�าเป็นส�าหรับการเติบโตของต้นไม้ และต้นไม้สามารถดูดซึม
ไปใช้ได้ทันที เหมาะส�าหรับการเพาะปลูกหรือปรับปรุงดินหลังเก็บเกี่ยว ใช้ทดแทนสารเคมี อีกทั้งปุ๋ยและน�้าหมัก 
มูลไส้เดือนยังสามารถน�าไปจ�าหน่ายได้อีกด้วย เพราะด้วยคุณสมบัติของปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ 
และมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท จึงเป็นที่นิยมของชาวบ้านและเกษตรกร 
น�าไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรที่ตนเองปลูก จะเห็นได้ว่านอกจากจะช่วยจัดการขยะได้ปุ๋ยไว้ใช้ประโยชน์ ยังช่วยให ้
ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นด้วย ตอนนี้มูลไส้เดือนที่บ้านของสมศักดิ์ไม่เพียงถูกน�าไปขาย แต่ตอนนี ้
ยังถูกเตรียมไว้เพื่อน�าไปใช้กับต้นไม้และแปลงผักที่อยู่ข้าง ๆ  บ้าน 

 ไม่เพียงแค่การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินเท่าน้ันที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ ยังมีการน�าขยะอินทรีย ์
ไปหมักท�าเป็นก๊าซชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนด้วย สมศักดิ์บอกว่า
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เมื่อก่อนมีขยะอินทรีย์เยอะ ชาวบ้านเขาจะทิ้งขยะทุกอย่างรวมกันในถัง 
เขาไม่ได้แยก ดังนั้นการบริหารจัดการขยะ เพ่ือเอาไปรีไซเคิลก็ยากหน่อย 

ตอนนั้นยังไม่มีใครท�าเรื่องขยะอินทรีย์ ต่อมาผมก็เลยบอกชาวบ้านว่า 
ขยะอินทรีย์เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เอาไปท�าปุ๋ยเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้ได้ 

เศษข้าวเศษอาหารเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูได้ เปลือกพืชผักก็เอาไปเลี้ยงวัวได้ 
หลังจากนั้นก็เริ่มมีชาวบ้านท�าตาม

 พ้ืนท่ีรอบ ๆ  บ้านของสมศักดิ์ถูกใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการจัดการขยะและสาธิตการด�าเนินชีวิต 
ตามวิถเีศรษฐกิจพอเพยีง ตนเองจะท�าหน้าท่ีเป็นวทิยากรให้ความรูก้บัคนทีส่นใจ ซ่ึงบางครัง้กอ็อกไปให้ความรูเ้กีย่วกบั 
การจัดการขยะกับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ  ในต�าบลเชียงเครือ และในจังหวัดสกลนคร กว่า 10 แห่ง เป็นการ
ปลูกสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก ๆ
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ใครที่มาศึกษาดูงานที่บ้านผม ผมก็จะท�าให้ดูว่าขยะแต่ละประเภทคัดแยก
และน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไร มีคนแวะเยียนมาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจ�า 

ใครอยากแวะมาเรียนรู้ ผมก็ยินดี ผมไม่ได้เก่งอะไร อาศัยว่ามีประสบการณ์ 
ท�าไปก็เรียนรู้ไป อันไหนท�าเองได้ก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ

 สมศักด์ิยังชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และสร้าง 
สิง่แวดล้อมท่ีดใีห้กับชมุชน อกีทัง้ยงัได้น�าประสบการณ์และความรูจ้ากการลงมอืปฏบัิตจิรงิ มาใช้ในการท�างานจติอาสา 
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต�าบลเชียงเครือ ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน ฯลฯ ท�าแบบนี้อยู ่
หลายปี ตอนนี้มีสมาชิกในชุมชนเกินครึ่งที่หันมาแยกขยะ และเริ่มจัดการขยะในครัวเรือนกันเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ตอนนี ้
ขยะในชุมชนลดลงมาก ในฐานะ ทสม. ยังได้รายงานข้อมูลขยะที่เก็บได้รายเดือนให้แก่เทศบาล และยังท�าหน้าที่เฝ้าระวัง 
ปัญหาน�้าเน่าเสียในชุมชน เม่ือพบก็จะรายงานให้เทศบาลและส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
ทราบ เพื่อจะได้เข้ามาด�าเนินการแก้ไขทันที

ตั้งแต่ที่ผมมาเป็น ทสม. ผมก็ท�าหน้าที่ตามหลัก 4 ป คือ เป็นผู้ปฏิบัติ 
เป็นผู้ประสานความร่วมมือและการสร้างจิตส�านึก หาแนวร่วมมาช่วยกัน

ดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และประเมินผล 
เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม ผมท�าแบบนี้มาโดยตลอด เหนื่อยและท้อก็มีบ้าง 

แต่ก็สุขใจ ผมมีความสุขมากที่ได้ท�าหน้าที่ในฐานะ ทสม. ถึงใครจะรังเกียจ
ที่ผมไปเก็บขยะ สกปรก แต่ผมไม่สนใจ เพราะผมภูมิใจในส่ิงที่ผมก�าลังท�าอยู่

 ภาพการออกไปเก็บขยะทุก ๆ  เช้าของสมศักดิ์ ด้วยใจอาสา ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่าน จนหลายคน 
เรียกเขาว่าเทศบาลสอง แต่ถึงจะเรียกขานด้วยนิยามแบบไหน หรือจะถูกมองว่าเป็นเพียงคนเก็บขยะ ก็ไม่ได้ท�าให ้
คิดที่จะเลิกเก็บขยะ เขาก็ยังคงเก็บขยะด้วยใจที่เปี่ยมสุขและท�ามันด้วยความภาคภูมิใจ สมศักด์ิได้สร้างบันดาลใจ 
ให้ใครอีกหลายคนได้เห็นคุณค่าของการท�างานเพื่อสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง จนท�าให้เกิดแนวร่วม 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนขึ้น จากชุมชนของตนเองขยายสู่ระดับต�าบล อ�าเภอ และระดับจังหวัด เป็นการ 
ยกระดับการท�างานจากผู้ปฏิบัติสู ่ผู ้ถ่ายทอด ด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับคนที่สนใจ  
เกิดเป็นเครือข่ายในการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่น
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อะไรก็แล้วแต่ที่ผมสามารถท�าได้ ก็ยินดี เพราะผมได้ตกลงใจแล้วว่า 
ผมจะเข้ามาท�างานจิตอาสา ถ้ามีใคร หรือหน่วยงานไหนที่มาขอความช่วยเหลืออะไร 
ก็จะไม่ปฏิเสธ ผมจะแบ่งเวลาไปท�าให้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องขยะ ที่หลายคนมองแล้ว

รู้สึกว่า เป็นส่ิงที่น่ารังเกียจ ถ้ามีแต่คนทิ้ง ไม่มีคนเก็บ บ้านเมืองเราคงสกปรกแย่ 
ผมก็เลยท�า ท�าแล้วมีความสุข ท�าแล้วมีประโยชน์ ท�าให้ชุมชนสะอาดหู สะอาดตา 

ผมไม่สนใจว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ จะมีเงินเดือนหรือไม่มีก็ไม่เป็นไร 
ผมตั้งใจไว้แล้วว่า ผมเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ผมก็ต้องทดแทนคุณแผ่นดิน

ให้เต็มความสามารถของเรา

 และนี้คงเป็นบทสรุปท่ีชัดเจนในการท�าความดีด้วยหัวใจ ในฐานะ ทสม. ของสมศักดิ์ ธรรมเนียมไทย  
คนเล็ก ๆ  คนหน่ึง ท่ีมีจิตอาสาอย่างแท้จริง สมดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหาราช บรมนาถบพิตร เคยพระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่า

อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นนั้น 
เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะท�างาน 

มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร
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ท�างานจิตอาสา
ด้วยใจมุ่งมั่น

เป็นตัวอย่างให้คนที่พบเห็น 
จนสร้างแรงบันดาลใจ 

และส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่น 
เกิดเป็นแนวร่วมในการดูแล

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ของตนเอง

กุญแจแห่งความส�าเร็จ

ปราชญ์ ทสม.  I  135   



บ้านทุ่งศรี ต�าบลทุ่งศรี อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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บ้านทุ่งศรี ในอดีตเป็นชุมชนที่มักถูกลืมเลือนจากการพัฒนา และเรียกได้ว่ามีต้นทุนทางสังคม 
ติดลบ ซึ่งผิดแผกไปจากทุ่งศรีในวันนี้ ที่กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบในหลายด้าน เช่น ชุมชน 

ท่ีมีแผนพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ถูกยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่นักท่องเท่ียว 
ไม่ควรพลาด และยังถูกให้ค่าในฐานะ ชุมชนปลอดการเผา และชุมชนปลอดขยะ เพราะได้รับรางวัล 

เป็นเครื่องการันตีความส�าเร็จในการจัดการขยะ และลดการเผาวัชพืชได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
เป็นชุมชนท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จนสามารถหนุนเสริม

ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร 

วิถีใหม่
แห่งบ้านทุ่งศรี8

บ้านทุ่งศรี ต�าบลทุ่งศรี อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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บ้านทุ่งศรี ต�าบลทุ่งศรี อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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เ  มื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงคิดว่า สิ่งที่ชาวบ้านช่วยกันท�าก็คงเหมือนชุมชนอื่น ๆ  ที่เขาท�า ๆ  (ตาม ๆ ) กันมา  
แน่นอนว่าหากมองบ้านทุ่งศรีอย่างผิวเผิน เราคงเห็นเพียงแค่ กิจกรรม : ท�าปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ และ 
เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ แต่สิ่งท่ีท�าให้บ้านทุ่งศรีโดดเด่น และแตกต่างจากที่อื่น ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ แต่มันจะคืออะไร

นั้น คงต้องไปหาค�าตอบกัน เพราะมันถูกซุกซ้อนไว้ในวิถีของบ้านทุ่งศรี 

 บ้านทุ่งศรี ต�าบลทุ่งศรี อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีคนอยู่อาศัยแค่ร้อยกว่าหลังคาเรือน ต้ังอยู่แหล่ง 
อู ่ข้าวอู่น�้า เป็นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีล�าน�้าแม่ค�ามีไหลผ่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  
เช่น ท�าไร่ยาสูบ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ท�านา ท�าสวน และเลี้ยงสัตว์ ในอดีตบ้านทุ่งศรีมีชื่อว่า “บ้านระหุ่ง” เรียกตาม 
ต้นระหุ่งที่พบได้ทั่วในชุมชน ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัว จึงปลูกสร้างบ้านเรือนกระจายออกไปตามถนนสายหลัก  
บ้างก็ปลูกบ้านขนานไปกับน�้าแม่ค�ามี และในปี พ.ศ. 2490 ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านทุ่งศรี” 

 ในอดีตบ้านทุ่งศรีท�าการเกษตรแบบเผาตอซังและเศษวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงมีการใช้สารเคมี 
ในแปลงเกษตรกันเยอะมาก ส่งผลให้ชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพกันทั่วหน้า อีกทั้งในเวลานั้น 
ทุ่งศรีเป็นหมู่บ้านท่ีไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เกิดปัญหาขยะเน่าเหม็น และภาพที่ไม่ชวนมองเป็นอย่างมาก 
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ตอนที่เราจากบ้านไปเรียนหนังสือ ทุกครั้งที่เรากลับมาบ้าน มันท�าให้เรา
เห็นสภาพหมู่บ้าน และชุมชน แตกต่างไปจากสมัยที่เราเป็นเด็กเยอะมาก 

สภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไป สภาพทรัพยากรธรรมชาติก็เส่ือมโทรม 
ที่ส�าคัญคือ เรารู้สึกว่าชาวบ้านต่างคนต่างอยู่ ความเกื้อกูลกันมันน้อยลง 

ผมวิเคราะห์แล้วก็คิดว่า ที่เป็นแบบนั้นน่าจะเกิดจากสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไป 
ชาวบ้านท�าการเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกข้าว ปลูกยาสูบ ชาวบ้านต้องเร่งท�า 

เร่งปลูกให้ได้เยอะ และใช้สารเคมีจ�านวนมากเพ่ือเร่งรอบการผลิต 
อาจจะเป็นเพราะว่า เขามีหนี้สิน ต้องส่งลูก ส่งหลานเรียน ท�าให้เวลาว่าง 
หรือเวลาที่จะมาท�าอะไรเพ่ือสาธารณะประโยชน์มีน้อยลง เพราะต้องใช้เวลา
หมดไปกับการท�ามาหากิน แต่เงินที่ได้มาก็ต้องแลกกับคุณภาพชีวิตที่แย่ลง 
ตอนนั้นชาวบ้านยังไม่รู้ตัวเลยว่า เงินที่ได้มานั้น เขาต้องแลกมันกับอะไร 

ชาวบ้านไม่ได้คิดตรงนั้น เขาคิดแต่ว่าเขาต้องหาเงิน ใช้หนี้ใช้สิน 
อันนั้นคือ สภาพที่เราเห็น ในเวลานั้นถนนหนทางในหมู่บ้านก็รกรุงรัง

ไม่มีคนสนใจ เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ ไม่มีใครมาช่วยกันดูแล 

เราอยากเห็นสภาพสังคมในหมู่บ้านเป็นเหมือนสมัยที่เรายังเป็นเด็ก 
มันเป็นสังคมที่อบอุ่น อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง เกื้อกูลกัน นั่นเป็นความคิด
ที่แว๊บเข้ามาในหัว ถ้าวันหนึ่งที่เรามีโอกาส เราอยากกลับมาพัฒนาชุมชน

ร่วมกับพ่ีน้องชาวบ้านสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี 

ธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา ผู้ใหญ่บ้านทุ่งศรี

 ด้วยสายตาของคนหนุ่มที่จากบ้านเกิดเข้าไปเล่าเรียนในเมือง แอบเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
บ้านเกิดอย่างเป็นห่วง และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสจะน�าประสบการณ์และความรู้ที่ร�่าเรียนมาพัฒนาชุมชน 
บ้านเกิด เมื่อห้วงเวลานั้นมาถึง ธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา จึงไม่ลังเล
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รวมตัวผู้ก่อการดี    วางรากฐานงานพัฒนา    ขยับจากปุ๋ย มาลุยขยะ||
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รวมตัวผู้ก่อการดี 

 คนหนุ ่มไฟแรงท่ีออกจากชุมชนไปนานเป็นสิบปี ที่กลับมาพร้อมกับความรู ้ความสามารถและส�านึก 
รักษ์บ้านเกิด คงยังไม่พอท่ีจะท�าให้คนในชุมชนเห็นพ้องและคล้อยตามสิ่งที่ตนเองคิด ในช่วงแรกผู้ใหญ่ธีรวัฒน์ 
จึงใช้วิธีเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับพ่ีน้องชาวบ้าน เพื่อจะได้รู ้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชุมชนคิด อาศัยการเข้าไปเยี่ยมเยียน 
และพูดคุยกันกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง ท�าความรู้จักคุ้นเคยกัน จากการพูดคุยท�าให้ค้นพบว่า ที่บ้านทุ่งศรีมีคนอยู ่
กลุ่มหน่ึง ที่มีแนวคิดและมีจิตอาสาท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านของตัวเองให้ดีขึ้น ซ่ึงคนกลุ่มนี้ยังเป็นปราชญ์  
และผู้น�าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์จึงไม่รอช้าที่จะเข้าไปชักชวน
คนท่ีมีความคิดเหมือนกัน มาร่วมก่อการดี มาช่วยกันคิดว่าจะท�าอะไรให้บ้านทุ่งศรีเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
ในช่วงเริ่มต้นเป็นการรวมตัวของแนวร่วมผู้ก่อการดีเพียงไม่กี่คน จากนั้นจึงค่อย ๆ  ขยายออกไป 
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วางรากฐานงานพัฒนา

 ตั้งแต่ปี 2548 - 2550 ถือเป็น 3 ปีแรกของการท�างาน จะเน้นไปที่การปรับจูนทางความคิด และการพัฒนา
ศักยภาพของชาวบ้าน ซ่ึงเป็นการวางฐานของงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  ในเวลานั้น ธีรวัฒน์ ได้ใช้การท�าประชาคมหมู่บ้าน
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และมีผู้ก่อการดีเป็นแนวร่วมที่คอยให้การสนับสนุน มีการพูดคุย 
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน เมื่อทุกคนรับทราบปัญหา จึงน�ามา 
สู่ความร่วมมือในการขบคิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นร่วมกันในล�าดับต่อไป เกิดเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่ท�าหน้าที่เป็น 
Road map น�าทางท่ีจะคอยก�าหนดว่า ต่อแต่นี้ไปวิถีชีวิตและอนาคตของชาวบ้านทุ่งศรีจะเดินไปในทิศทางใด 

 สิ่งท่ีชาวบ้านทุ่งศรีเริ่มท�าไม่ใช่เรื่องของการจัดการขยะ หรือแก้ปัญหาหมอกควัน แต่โจทย์ของการท�างาน
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ชุมชนทุ่งศรีเป็นชุมชนเกษตร มีปัญหาเรื่องรายได้ หนี้สิน การใช้สารเคมี  
ยาฆ่าแมลงและการเผาหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน จากการตรวจสารพิษตกค้าง 
ในเลือด พบว่า ชาวบ้านทุ่งศรีมีสารพิษตกค้างในเลือดเยอะมาก 

 ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์ อธิบายบายว่า

เราเข้าใจว่าชาวบ้านเขามีวิถีที่ต้องท�ามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 
วิถีคนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวไร่ชาวนา ทุกคนต้องเลี้ยงครอบครัว 
ฉะนั้นเราจึงเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่จะน�ามาสู่การตอบสนอง

เพ่ือให้เกิดรายได้ เพราะเราคิดว่าถ้าปากท้องไม่อิ่ม 
จิตส�านึกร่วมกันก็ไม่เกิด

 นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
เกษตรอ�าเภอ และเจ้าหน้าท่ีพัฒนาที่ดิน เข้ามาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ  โดยเร่ิมต้น 
จากการอบรมท�าปุ ๋ยหมัก และน�้าหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสาร  
โดยผู้ใหญ่ธีรวัฒน์จะท�าหน้าที่เช่ือมประสาน เขียนโครงการไปขอรับการสนับสนุนจากทางเทศบาลต�าบลร้องกวาง 
และส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 
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 เมื่อชาวบ้านเริ่มมีองค์ความรู้ ชาวบ้านก็เริ่มท�าปุ๋ยหมัก น�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและหาได้ในท้องถิ่น 
มาเป็นวัตถุดิบ ท้ังฟาง ข้าวโพด และต้นยาสูบ ฯลฯ จากนั้นเมื่อชาวบ้านมีความช�านาญมากขึ้น จึงจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ผลิตปุ๋ยหมัก ในปี 2551 เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกของหมู่บ้าน และได้กลายมาเป็นต้นทุนในด้านต่าง ๆ  ให้กับ
หมู่บ้านในอนาคต ลองคิดดูว่าโรงผลิตปุ๋ยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ซึ่งปกติชาวบ้านจะเผาทิ้งจนเกิดปัญหาหมอกควัน  
กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านไม่เผา แต่กลับน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม และท�าให้เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน อีกทั้งโรงผลิต 
ปุ๋ยหมักยังเป็นจุดที่สร้างกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพราะเม่ือมีการน�ากระบวนการอบรม 
พัฒนาศักยภาพมาใช้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาคราชการต่าง ๆ  ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ก็ช่วยเสริมให้ชาวบ้านได้เข้ามา 
ท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้พวกเขาเกิดความรักและเข้าใจซ่ึงกันและกัน และยังน�าพาให้บ้านทุ่งศรีกลายเป็นชุมชน
ปลอดการเผาในเวลาต่อมา และการท�าปุ๋ยหมักยังกลายเป็นฐานคิดในการต่อยอดไปสู่เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
ในอีก 2 - 3 ปีต่อมา
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ขยับจากปุ๋ย มาลุยขยะ 

 เรื่องขยะมันเริ่มต้นที่ถนนแคบ ๆ  ของหมู่บ้าน ที่ถูกลุกล�้าด้วยแปลงผักสวนครัว และถูกใช้เป็นที่ตั้งถังขยะ
ของเทศบาล บางครั้งเมื่อมีรถวิ่งสวนกันไปมา ก็พานไปเฉี่ยวชนถังขยะล้มกลิ้งระเนระนาด ขยะสารพัดชนิดในถัง 
ที่ถูกทิ้งรวมกันไว้ ก็เทกระจาดเกลื่อนถนน บ้างก็มีสุนัขมาคุ้ยถังขยะให้เลอะเทอะสกปรก กลายเป็นภาพที่ไม่น่าดู  
จนมาวันหนึ่งผู้ใหญ่ธีรวัฒน์ ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า เร่ืองขยะเราท�าอะไรบ้าง และเป็นที่มาของการทดลองคัดแยก
ขยะในครัวเรือนของตนเอง ใช้เวลาเรียนรู้และคัดแยกขยะอยู่กว่า 6 เดือน หลังจากนั้นจึงขยับไปสู่การพูดคุยกับ 
กลุ่มผู ้ก่อการดี เมื่อแกนน�ากลุ่มเริ่มเข้าใจ จึงน�าไปสู่การประชาคมหมู่บ้าน จนมีมติให้ชาวบ้านเก็บถังขยะและ 
กระถางต้นไม้ไว้ในเขตรั้วบ้านของตนเอง และให้น�าถังขยะส่งคืนเทศบาล โดยชาวบ้านจะเริ่มจัดการขยะส่วนใหญ่ 
ด้วยตนเอง แลกกับการไม่จ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะรายปีให้กับเทศบาล เมื่อเทศบาลต�าบลร้องกวาง 
เห็นศักยภาพว่า ชาวบ้านทุ่งศรีน่าจะท�าได้ จึงเข้ามาเก็บถังขยะคืนทั้งหมด 

 จากน้ันกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะต้นทางภายในชุมชนจึงเกิดขึ้น แล้วค�าถามที่ตามมาก็คือ  
จะท�าอย่างไรให้ชาวบ้านรู้จักการคัดแยกขยะ เรื่องน้ีผู้ใหญ่ธีรวัฒน์ ได้น�าบทเรียนจากกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก 
กรณกีารท�าปุย๋หมักมาใช้กับชาวบ้าน กระบวนการทีว่่ากค็อื “ไม่เอาวชิาการน�า แต่เน้นกระบวนการท�าให้เหน็ ท�าร่วมกนั  
แล้วค่อย ๆ  สอดแทรกวิชาการเข้าไป และท�าไปเรื่อย ๆ  จนเกิดเป็นความเคยชิน” กรณีของการคัดแยกก็เช่นกัน  
ถ้าน�าเอาหลักวิชาการไปคุยกับชาวบ้าน อธิบายว่าขยะมีกี่ประเภท แต่ละประเภทจัดการอย่างไร แบบนี้ผู้ใหญ่ธีรวัฒน ์
ยืนยันว่าไม่ได้เรื่องแน่นอน 

 สิ่งที่บ้านทุ่งศรีท�าคือ บอกชาวบ้านว่า ขยะอะไรที่มันเน่าก็เอาไปท�าปุ๋ย เพราะชาวบ้านเขารู้จักการท�าปุ๋ยหมัก  
และน�้าหมักชีวภาพกันอยู่แล้ว ขยะที่ขายได้ก็ให้เก็บไว้เพื่อน�าไปขาย ส่วนขยะทั่วไปก็ให้ทิ้งลงถุงด�าที่ทางเทศบาล 
จัดเตรียมไว้ให้แทนถังขยะ หลังจากนั้นไม่นานประมาณปี 2553 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดแพร่ก็เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และคัดเลือกให้บ้านทุ่งศรีเป็นหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะ 
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 เมื่อก่อนนี้บ้านทุ่งศรีมีการจัดตั้งกองทุนขยะของหมู่บ้านขึ้น เริ่มต้นจากจิตอาสา 18 คน ที่รวมหุ้นกัน  
เพื่อรับซื้อขยะจากคนในชุมชน มีชาวบ้านน�าขยะจ�านวนมากมาขายให้กับกองทุนขยะ จนสมาชิกทั้ง 18 คน ต้อง 
ผลัดเปล่ียนกันมารับซื้อขยะ และช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภทอีกครั้ง ก่อนที่จะน�าไปขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่า  
โดยในเวลานั้นสมาชิกยังขาดประสบการณ์ในรับซื้อและการคัดแยกขยะ ผลจากการด�าเนินงานของกองทุนในคร้ังนั้น  
เมื่อน�าผลก�าไรจากการขายขยะและเวลาทั้งหมดที่สูญเสียไปกับการจัดการขยะกองโต บวกลบคูณหารแล้ว กองทุนขยะ 
คงอยู ่ ไม ่รอด ในเดือนถัดมาจึงได ้ยกเลิกกองทุนขยะหมู ่บ ้าน ซึ่งถือเป ็นบทเรียนบทหนึ่งของการท�างาน 
ที่ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์บอกว่า

อะไรท�าแล้วกลายเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง ที่ต้องมารับผิดชอบ
ของคนทั้งหมดในหมู่บ้านเราจะไม่ท�า เราจะไม่ให้ใครเป็นภาระของใคร 

ถ้ามันจะเดินต่อได้ มันต้องเป็นเรื่องของทุกคน หลังจากนั้นเราก็ขอให้ชาวบ้าน
เก็บขยะที่สามารถขายได้ ไว้ขายกับรถซาเล้งที่มารับซื้อตามบ้านแทน
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 ต่อมาในปี 2554 บ้านทุง่ศรกีเ็ข้าสูเ่ส้นทางการประกวดจนได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศชมุชนปลอดขยะ 
ในปีถัดมา และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนชุมชนปลอดขยะ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชนไปยังหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ  การได้รับรางวัลในคร้ังนั้นเป็นการ
สร้างประวัติศาสตร์ให้กับบ้านทุ่งศรีที่เป็นแค่ชุมชนเล็ก ๆ  แต่สามารถชนะการประกวดระดับประเทศ สร้างความ 
ภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างมาก 

 ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์สังเคราะห์การจัดการขยะของคนบ้านทุ่งศรีที่แตกต่างจากชุมชนอื่นให้ฟังว่า

 เรื่องราวของขยะบ้านทุ ่งศรี ไม่ได้จบลงไปพร้อมกับกองทุนขยะที่ปิดฉากลง โจทย์ใหม่เกี่ยวกับขยะ 
ถูกตั้งขึ้นอีกครั้ง เมื่อชุมชนพบว่า จริง ๆ  แล้วขยะไม่ได้มาจากคนในชุมชนเพียงอย่างเดียว ยังมีขยะจรประเภท  
กระดาษทิชชู่ และเศษกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อย ค�าถามคือแล้วชาวบ้านจะจัดการอย่างไร สุดท้ายมาสรุปลงที่การน�า
ไส้เดือนมาย่อยสลายขยะเหล่านั้น โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ เศษผัก  
เศษอาหาร ท่ีเหลือจากการน�าไปท�าปุ๋ยหมัก ยังสามารถน�ามาเลี้ยงไส้เดือนได้ จากการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจัดการกับขยะ 
ต่อยอดไปสู่การจัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพราะผลพวงจากการย่อยสลายจะได้ปุ๋ย และน�้าหมักมูลไส้เดือน  
ซึ่งมีธาตุอาหารเหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้ในแปลงเกษตร ชาวบ้านจึงน�าผลผลิตดังกล่าวออกจ�าหน่าย สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชน ในอีกทางหนึ่งยังช่วยส่งเสริมการท�าเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมีให้กว้างขวางออกไปด้วย ส่วนขยะทั่วไป  
กับขยะอันตราย ทางเทศบาลต�าบลร้องกวางจะเข้ามาจัดเก็บและน�าไปก�าจัดให้ชาวบ้าน
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เราพยายามท�าให้ขยะมันกลายเป็นวิถีของชาวทุ่งศรี ส่งเสริมให้สอดคล้อง 
กับวิถีเกษตรของชาวบ้าน น�าเอาขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นขยะที่มีมากในชุมชน

น�ามาท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักไว้ใช้ในครัวเรือน บ้านแต่ละหลังมีการคัดแยกขยะ 
และสานไม้ไผ่เป็นคอกไว้ที่โคนต้นไม้ เพ่ือเอาไว้ใส่เศษกิ่งไม้ใบไม้ หมักไว้ให้เป็นปุ๋ย 

ส่วนใหญ่หลายชุมชนมักตั้งโจทย์การจัดการขยะในชุมชนโดยเอากิจกรรมเป็นตัวตั้ง 
แต่ว่าบ้านทุ่งศรี กิจกรรมมันถูกท�าให้เป็นวิถีเดียวกันกับชาวบ้าน กิจกรรมที่เกิดขึ้น
มันจึงเดินได้ด้วยวิถีของชาวบ้าน คิดดูซิครับความรู้เรื่องการท�าน�้าหมักชีวภาพ 
ที่ใช้ในการดับกลิ่นบ่อขยะ ที่ชาวบ้านใช้ ๆ  กันอยู่ตอนนี้ ก็มาจากการที่เราอบรม

ให้ความรู้กับชาวบ้านในช่วง 3 ปีแรกของการท�างาน มันได้ถูกน�ามาใช้
ในเรื่องการจัดการขยะหมดเลย มันยังช่วยส่งเสริมเรื่องลดการเผา ช่วยแก้ปัญหา

หมอกควันด้วย เพราะชาวบ้านเอาเศษวัชพืชไปท�าปุ๋ยหมักไว้ใช้ในนาในไร่ 
ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมี ทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเลย จากวิถีเกษตร

มาสู่เรื่องขยะ หมอกควัน และก็เรื่องสุขภาพ 
แต่ถ้ากิจกรรมไหนมันไม่ใช่ มันก็อยู่ไม่ได้ เราไม่ได้คิดว่าเราต้องมีกิจกรรม

เกี่ยวกับขยะ เหมือนกับหลายที่ ดังนั้นเมื่อตอนที่เราส่งบ้างทุ่งศรีเข้าประกวด
ชุมชนปลอดขยะ คณะกรรมกรรมการที่มีโอกาสได้มาสัมผัสกับทุ่งศรี 

เขาจึงเข้าใจว่า นี่คือ วิถีของชาวบ้านอย่างแท้จริง

 หลังจากชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ บ้านทุ่งศรีกลายเป็นที่สนใจ มีหลายหน่วยงานแวะเวียน 
เข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องงานพัฒนาและการจัดการส่ิงแวดล้อมที่บ้านทุ่งศรีอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี ้
แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์และชาวบ้านช่วยกันท�า มันได้ออกดอกออกผลเป็นโยชน์กลับคืนสู่คนในชุมชน  
ท้ังทางตรงและทางอ้อม อย่างการที่ชาวบ้านมีรายได้จากการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเข้ามา 
ศึกษาดูงาน ชาวบ้านทุ ่งศรีมีกระบวนการคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
เกิดกลุ่มต่าง ๆ  ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากหมู่บ้านที่มีต้นทุนติดลบ แทบจะไม่มีใครเหลียวแล ค่อย ๆ  ขยับขึ้นมา 
จนสามารถเป็นต้นแบบในหลาย ๆ  เรื่อง 

 ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์บอกว่าทุกก้าวบนเส้นทางการพัฒนาที่บ้านทุ่งศรี เป็นการเดินทางตามค�าสอนของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และน้อมน�าศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านพระราชทานให้คนไทยมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาท่ีดี ต้องด�าเนินการใน 4 มิติ ควบคู่กันไป นั่นก็คือ เศรษฐกิจต้องดี สังคมต้องน่าอยู่ มีวัฒนธรรมที่ม่ันคง 
และสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์

 ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์สังเคราะห์การจัดการขยะของคนบ้านทุ่งศรีที่แตกต่างจากชุมชนอื่นให้ฟังว่า
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เราตอบไม่ได้ว่าเราใช้ศาสตร์พระราชาไปกี่เปอร์เซ็นต์ และใช้ในระดับไหน 
แต่เราค่อย ๆ  คิด และน�ามาลงมือท�าโดยต่อเนื่อง เราไม่เคยหยุดนะ 
การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนหยุดรอไม่ได้ เราไม่จ�าเป็นต้องหยุดรอ

งบประมาณ ทุกอย่างต้องท�าไปอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการสร้าง วิถีใหม่แห่งบ้านทุ่งศรี 

 หากมองลึกลงไปภายใต้วิถีใหม่แห่งบ้านทุ ่งศรี ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการกลับมาของคนหนุ ่มอย่าง 
ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์ จะเห็นว่า งานพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้น ตั้งต้นมาจากคนกลุ่มเล็ก ๆ  เพียงไม่กี่คนที่มีแนวคิดเหมือนกัน  
และมีใจอาสา แล้วค่อย ๆ  ขยายออกไปสู ่คนอื่น ๆ  อาศัยคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นแม่เหล็กดึงดูด 
ความร่วมมือ และทดลองลงมือท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจว่าสิ่งใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนั้น 
มันอยู่ในวิถีท่ีเป็นไปได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ค�าพูดสวยหรูเพื่อการโฆษณา 

 ให้เกียรติซ่ึงกันและกันในการท�างาน ใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยนและการถกเถียงทางปัญหา เชื่อมผสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ  แล้วหาแบบฉบับที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ใช้เทคนิค “แนะแต่ไม่ชี้”
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บทเรียนหนึ่งที่เราเห็นมาจากหลาย ๆ  ที่ บางครั้งคนที่ไปเรียนจบมา 
แล้วมาพูดแบบเท้าไม่ติด สุดท้ายก็ล้มไม่เป็นท่า เราก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่า

เราจะมีความรู้ เรื่องเครื่องกลการเกษตร เรียนเรื่องส่งเสริมการเกษตรมา 
แต่ถามว่าในการปฏิบัติ เราสู้ชาวบ้านไม่ได้อยู่แล้ว ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ 

ส่วนหนึ่งในการท�างานเราจะประสานเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานราชการ 
และมหาวิทยาลัย เข้ามาช่วย เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ เราไม่ต้องพูดเอง 

มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะหนุนเสริมการท�างาน อีกอย่างเวลาเราเดินบนเส้นทาง
การพัฒนาชุมชน เราต้องเดินไปด้วยกันช่วยกันท�าหลายคนมันจึงจะส�าเร็จ 

นี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่มันสอนเรานะครับ

 ใช้กลไกของ ทสม. ระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทีมงานจิตอาสามาช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท�างานที่ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือ
งานของศูนย์ปลอดการเผา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมประสานกับเครือข่าย ทสม. 
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เข้ามาช่วยสนับสนุนงานพัฒนาในชุมชนด้วย 

 ใช ้เวทีประชาคมหมู ่บ ้านและการท�าแผนพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น ้องชาวบ้าน  
เป็นตวัก�าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน โดยก้าวแรกของการท�างานจะต้องท�าให้คนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม และสิง่ท่ีท�า 
ต้องเป็นประโยชน์กับคนในชุมชน ซ่ึงผู ้ใหญ่ธีรวัฒน์เลือกที่จะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้าง
สวัสดิการชุมชน ในอีกมุมหนึ่งหากสามารถท�าสิ่งเหล่าน้ีได้ส�าเร็จก่อน มันเป็นเสมือนการสร้างกระบวนการยอมรับ 
ให้เกิดข้ึนในสายตาของชาวบ้าน จากนั้นจึงเชื่อมโยงการพัฒนาไปสู่ประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จากวิถีเกษตร มาสู่ 
การท�าปุ๋ยหมัก ขยับมาเป็นเรื่องขยะ หมอกควัน และสุขภาพ เป็นต้น และท�าให้ทุกเรื่องกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถี 
ของชาวบ้าน 

 ให้ความส�าคัญกับการจัดท�าแผนชุมชนที่จับต้องได้ ซึ่งได้กลายมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อน�ามาใช้พัฒนาหมู่บ้าน เพราะแผนฯ ของบ้านทุ่งศรีอัดแน่นไปด้วย
ข้อมูล สามารถวัดผลเป็นรูปธรรม และติดตามตรวจสอบได้ 

 ท้ังหมดนี้คือค�าตอบว่า ท�าไม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งศรี จึงแตกต่างจากที่อื่น ๆ
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กุญแจแห่งความส�าเร็จ

ใช้เวท ี
ประชาคมหมู่บ้าน 

และการท�าแผนพัฒนาชุมชน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 

เป็นเครื่องมือในการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนา

เริ่มต้นจากการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และการสร้างสวัสดิการชุมชน 
หากท�าได้ส�าเร็จจะช่วยสร้าง

การยอมรับ จากนั้นจึงเช่ือมโยง
ไปสู่ประเด็นอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เชื่อมโยง

ทุกกิจกรรมให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชาวบ้าน 

ให้ความส�าคัญ
กับการจัดท�าแผนชุมชน
ที่จับต้องได้ เพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ  

ใช้สมาชิก ทสม.
เป็นกลไกในการท�างาน 
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
ในการท�างานที่ชัดเจน
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เขา ป่า นา เล คือ นิยามของการท�างานที่อดุลย์ แก้วคงธรรม 
รองประธานเครือข่ายคนรักษ์ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 

พยายามสรุปให้เราเห็นพื้นที่การท�างานและลักษณะการเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายลุ่มน�้า 
ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า มีประเด็นในการขับเคลื่อนเกี่ยวโยงกับ ดิน น�้า ป่า 

และเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากชุมชนตะโหมดบ้านเกิด ในจังหวัดพัทลุง ยกระดับการท�างาน
ไปสู่การจัดการทรัพยากรในลุ่มน�้า และกลายมาเป็นมือประสานทุกเครือข่ายในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

เขา ป่า นา เล9
ชุมชนตะโหมด ต�าบลตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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ชุ มชนตะโหมด ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ในต�าบลตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณ 
เชิงเขาบรรทัด มีทะเลสาบสงขลาอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชน ชุมชนตะโหมดตั้งอยู่ในลุ่มน�้าคลองท่าเชียด  
ซึ่งเป็นกลุ่มน�้าย่อยของทะเลสาบสงขลา หรือเพื่อให้ภาพชัดขึ้น คงต้องบอกว่า ตะโหมด เป็นชุมชนต้นน�้าของ 

เทอืกเขาบรรทดั ทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิของคลอง 4 สาย ได้แก่ คลองตะโหมด คลองกง คลองหวัช้าง และคลองโหล๊ะจนักระ  
ที่ไหลผ่านชุมชนและลงไปรวมกันที่ทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าว ท�าสวนยางพารา 
ปลูกไม้ผลยืนต้น ฯลฯ พื้นที่ชุมชนฝั่งตะวันตกเป็นพื้นท่ีป่า ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ มีพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นไร่ 

 งานอนุรักษ์ของอดุลย์เกิดขึ้นเมื่อ วันหนึ่งพระอาจารย์ที่วัดตะโหมดชวนอดุลย์ขึ้นไปดูป่าต้นน�้าที่อยู่ติดกับ
ชุมชน ท�าให้เห็นว่าสภาพธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ มาบัดนี้เสื่อมโทรมลง พื้นที่ป่าลดลง เพราะถูกบุกรุกแผ้วถาง 
แปรสภาพเป็นสวนยางพารา น�้าในล�าห้วยไหลเอื่อย และเหลือน้อยเต็มที ซ่ึงในเวลาน้ันชุมชนตะโหมดก็ได้รับผลกระทบ 
จากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน�้าส�าหรับใช้ในสวนยางและสวนผลไม้ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตะโหมดยังประสบ
ปัญหาฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล บางปีก็ร้อนแห้งแล้ง บางปีก็น�้าท่วม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไม้ผลของชาวบ้าน 
และด้วยความท่ีชุมชนตะโหมดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เชิงเขาลาดชัน เมื่อป่าถูกท�าลายเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
ท�าให้เกิดปัญหาดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน เพราะไม่มีรากไม้ที่จะยึดเกาะหน้าดิน เมื่อฝนตกหนักก็จะ 
เกิดปัญหาน�้าป่าไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังพบว่ามีสารเคมีทางการเกษตร 
ไหลปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้า ส่ิงเหล่านี้จึงจุดประกายให้อดุลย์ แก้วคงธรรม คิดว่าต้องลงมือท�าอะไรสักอย่าง โดยอาศัย
สภาลานวัดตะโหมด และแผนพัฒนาชุมชนเป็นกลไกในการท�างาน 
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สภาลานวัดตะโหมด

 จากลักษณะของชุมชนตะโหมดที่เก่ียวพันธ์กันในลักษณะของเครือญาติ อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัย มีวัด
เป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวบ้านจึงมักจะแวะเวียนเข้าวัด ไปพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนกับ 
เจ้าอาวาสวัดตะโหมดอยู่เสมอ กลายเป็นวงสนทนาที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกค�่าคืนหน้ากุฏิเจ้าอาวาส แสดงให้เห็น 
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน จนพัฒนามาสู่การจัดตั้งเป็นองค์กร “สภาลานวัดตะโหมด” ขึ้น ในปลายปี 2538  
สภาลานวัดตะโหมด ถือเป็นสภาที่ชุมชนตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้านในชุมชน สมาชิกประกอบ
ไปด้วย ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน องค์กรต่าง ๆ  ในชุมชน และมีเจ้าอาวาสวัดตะโหมดเป็นประธานสภาฯ  
ก่อตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท�างานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน บนความร่วมมือกันของทุกคน มีการแบ่ง
หน้าท่ีในการท�างานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายสังคม ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม และฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
สภาลานวัดตะโหมดถือว่าเป็นความชาญฉลาดในการใช้กลไกทางสังคมและพลังศรัทธาของชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน 
งานการพัฒนา และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี อดุลย์ เป็นก�าลังหลักในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 ในเวลาต่อมา สภาลานวัดตะโหมดและแกนน�าชาวบ้านไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และป่าพรุโต๊ะแดง เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ เมื่อกลับมาจึงเดินหน้าจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างจริงจัง
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ตอนนั้นเราเน้นการท�างานไปที่ตัวทรัพยากรเป็นหลัก เมื่อรู้ว่าป่าเส่ือมโทรม 
ก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าก่อน ใกล้ชุมชนตะโหมดมีป่าเขาหัวช้างอยู่ ซึ่งตอนนั้น

เราคิดกันว่า จะน�าพ้ืนที่ป่าตรงนี้มาท�าเป็นป่าชุมชน พวกเราชาวบ้าน
และสภาลานวัดตะโหมดก็เริ่มช่วยกันอนุรักษ์ มีการกันพ้ืนที่ เพ่ือท�าเป็นป่าชุมชน 

มีการออกกฎระเบียบห้ามแผ้วถาง ตอนแรกที่เราท�างาน เรายังไม่รู้ว่า
จะแก้ปัญหา พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างไร เราก็ได้แต่กันพ้ืนที่ประมาณ 2,000 ไร่ 

ไว้เป็นป่าชุมชน มีการส�ารวจแนวเขตพ้ืนที่ป่า และจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเขาหัวช้าง 
มีคณะกรรมการป่าชุมชน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังรักษาป่า มีการจัดชุดออกตรวจ

ลาดตระเวน ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ การท�างานในช่วงแรก
ยังไม่ได้เน้นการเชื่อมโยงในลักษณะของลุ่มน�้า

อนุรักษ์เขา นา ป่า เล

 ในช่วงนั้นอดุลย์มีบทบาทเป็นแกนน�าชุมชนในการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน จึงได้ใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้าน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ  อย่างครอบคลุมจนท�าให้ทราบถึง 
ประเด็นปัญหาที่ชุมชนตะโหมดก�าลังเผชิญอยู่ และค้นหารากเหง้าของปัญหา จนทราบว่าหนึ่งในสาเหตุนั้นมาจาก 
พื้นที่ป่าลดลง อันเน่ืองมาจากสัมปทานท�าไม้ในอดีตและการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท�าสวนยาง จนน�ามาสู่การวางแผนงาน 
และก�าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการป่าต้นน�้าชุมชนตะโหมดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสาน 
การท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

 อดุลย์ แก้วคงธรรม ฉายภาพการท�างานในช่วงเริ่มต้นว่า
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 เมื่อสามารถเช่ือมโยงประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชนได้แล้ว จนมีการน�าแนวคิดการบริหารจัดการแบบ 
องค์รวมมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้าชุมชนตะโหมด เน้นการจัดการทรัพยากรในทุก ๆ  ด้าน ทั้งเรื่อง ดิน  
น�้า ป่า และคน ท่ีเก่ียวโยงกับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์  
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเชื่อมโยงระบบนิเวศในพื้นที่เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ  
ให้การด�าเนินงานในทุกประเด็นสอดประสานกัน ภายใต้แนวคิด วิถี เขา ป่า นา เล 

 อดุลย์ อธิบายท่ีมาที่ไปของแนวคิด “เขา ป่า นา เล” ว่า 

ในบริบทของจังหวัดพัทลุง มีลักษณะของ เขา ป่า นา เล คือ 
มีภูเขาซึ่งก็คือเทือกเขาบรรทัด เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน�้า แหล่งก�าเนิด

ล�าห้วยล�าคลองหลายสาย ให้ชาวพัทลุงได้ใช้ประโยชน์ 
มีพ้ืนที่ป่า มีที่ราบไว้ปลูกข้าวท�านา มีเล คือ มีพ้ืนที่ติดทะเลสาบสงขลา 
เมื่อพ้ืนที่ป่าต้นน�้าลดลง ก็เกิดปัญหาน�้าแล้ง น�้าท่วม ไม่ได้กระทบเฉพาะ

คนอยู่ติดป่าเท่านั้น แต่ก็ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่กลางน�้า และปลายน�้าด้วยเหมือนกัน 
หรือถ้าคนกลางน�้าท�านาแบบใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงกันมาก ๆ  สารเคมี

จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ปลาก็ได้รับผลกระทบ เพราะมีสารพิษปนเปื้ อน 
มันก็ส่งผลกระทบกับคนพ้ืนที่ป่าอย่างเราด้วย เพราะเราก็ต้องอาศัยอาหาร

จากทะเลสาบในการด�ารงชีวิตเหมือนกัน การท�างานในครั้งนี้ เรามีแผนยุทธศาสตร์
การท�างานในทิศทางเดียวกัน แล้วก็จับกันเป็นเครือข่าย แต่ก่อนการท�างานของเรา

จะเป็นแบบต่างคนต่างท�า ไม่สามารถรวมพ่ีน้องจากพ้ืนที่ต่าง ๆ  เข้ามาเป็น
เครือข่าย เขา ป่า นา เล ได้ แต่หลังจากที่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้เข้ามา

ประสาน และช่วยพัฒนาศักยภาพของแกนน�า จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คนกลุ่มต่าง ๆ  ภาคีเครือข่ายก็ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกันบ่อยขึ้น จนกลายเป็น
เครือข่ายคนรักษ์ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ภายหลังก็ได้จดทะเบียน

เป็นองค์กรขึ้น ภายใต้ชื่อ สมาคมคนรักษ์ลุ่มน�้าพัทลุง (พัทลุง) 
และท�างานภายใต้บทบาทของ ทสม. มาโดยตลอด
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 งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต ้นน�้าชุมชนตะโหมด แบ่งการท�างานเป็น 
หลายด้าน ตั้งแต่การอนุรักษ์ป่าต้นน�้า การจัดการน�้า การจัดการดิน พัฒนาคน สร้างเครือข่าย และปลูกสร้างจิตส�านึก
ให้กับเยาวชน ซึ่งท้ังหมดนี้จะท�าควบคู่กันไป 

 กำรอนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำ จะเน้นการท�างานภายใต้สโลแกนที่ว่า รักษาป่าเดิม เพิ่มพื้นที่ป่าใหม่ ป่าเดิม คือ  
ป่าอนุรักษ์ ท้ังป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าใหม่ คือ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวนเกษตร  
รักษาป่าเดิม ก็จะเน้นกิจกรรมลาดตระเวนและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาป่า มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าในวันส�าคัญ 
มีการผสานภูมิปัญญาและความเชื่อด้ังเดิมของชุมชนมาใช้กับการอนุรักษ์ เช่น การบวชป่าสืบชะตาป่า ต้นน�้า เป็น
กุศโลบายที่หลอมรวมใจของชาวบ้านที่จะไม่ตัดไม้ท�าลายป่า ต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ท�าการตัดฟัน 
เด็ดขาด และพิธีผูกผ้าบูชารุกขเทวดา เป็นการน�าเอาผ้าสีไปผูกไว้ตามต้นไม้ เพื่อบนบานให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยดูแล
ปกป้องป่า บางครั้งวิธีแบบนี้ใช้ได้ผลดีกว่าการใช้กฎหมาย นอกจากนี้การผูกผ้าไว้ที่ต้นไม้ยังท�าให้ชาวบ้านรู้ว่า 
ตรงไหนเป็นเขตป่าอนุรักษ์ด้วย 

 เพิ่มพื้นที่ป่าใหม่ คือการเพิ่มความหลากหลายของต้นไม้ในแปลงเกษตร เป็นลักษณะของการปลูกร่วมไปกับ
ต้นยางพารา และไม้ผลของชาวบ้าน หรือที่เราเรียกกันว่า วนเกษตร โดยจะยึดหลักว่า ปลูกแล้วไม้หลักของชาวบ้าน
ต้องไม่เสียหาย และต้องเป็นการปลูกพันธุ์ไม้ที่หลากหลายในแปลงเดียวกัน ทั้งไม้ใบ ไม้ผล และไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ  
เช่น ไม้คะเคียน ไม้พะยอม ไม้กระถิน ไม้เทพา เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และท�าให้เกิดลักษณะของเรือนยอดไม ้
หลายชั้นลดหลั่นกัน คล้ายกับโครงสร้างป่าที่จะมีพันธุ์ไม้หลายชนิดเติบโตอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตอนน้ีตลอดแนว
เทือกเขาบรรทัดสามารถสร้างเครือข่ายพื้นที่ป่าใหม่ บนที่ดินของเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นปีละไม่ต�่ากว่า 200 ไร่ เฉพาะ
ในเขตจังหวัดพัทลุงมีพื้นท่ีวนเกษตรที่เชื่อมร้อยกันเป็นป่ารวม ๆ  แล้วประมาณ 1 หม่ืนไร่ การท�าวนเกษตรนอกจาก
จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ชาวบ้านยังได้ประโยชน์จากไม้ผลและไม้เศรษฐกิจ อีกทั้งยังพบว่า การปลูกไม้แซมร่อง 
ยางพารา ยังท�าให้น�้ายางคุณภาพดีและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
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 ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำ บริหารจัดการตั้งแต่น�้าแล้ง น�้าท่วม ไปจนถึงการดูแลคุณภาพน�้า อดุลย์ เล่าว่า

 ธนาคารน�้ามีด้วยกัน 3 แบบ คือ ธนาคารน�้าชั่วคราวส�าหรับล�าห้วยเล็กที่มีอายุการใช้งานแค่ฤดูการเดียว 
หรือไม่เกินปี ท�าจากไม้ไผ่สาน หิน และตาข่าย ธนาคารน�้ากึ่งถาวร ท�าจากปูน ตาข่าย หิน และทราย มีอายุการใช้งาน  
1 - 3 ปี และแบบสุดท้ายคือ ธนาคารน�้าแบบถาวร เป็นฝายที่สร้างจากปูน มีโครงสร้างเป็นเหล็ก อายุใช้งานมากกว่า 
3 ปี ตอนนี้มีฝายหลายร้อยแห่งกระจายอยู่ทั่วป่าต้นน�้า น�้าจากล�าห้วยและความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นยังประโยชน์ให้ 
คนตะโหมดและชุมชนใกล้เคียง ส่งผลดีต่อชุมชนกลางน�้า และชุมชนท้ายน�้าด้วย เช่น ท�าให้ชุมชนกลางน�้าท่ีท�านา 
สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง และฝายยังช่วยชะลอการไหลของน�้าไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชน

เรื่องป่า เรื่องน�้าเราท�าควบคู่กันไป เราท�าฝายชะลอน�้า เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับป่า 
ให้กับดิน ฝายชะลอน�้าที่ว่านี้ คนตะโหมดเรียกกันว่า ธนาคารน�้า เป็นการน�า 

กระสอบทรายมาวางกั้นน�้าในล�าห้วยให้ไหลช้าลง มีทางมหาวิทยาลัยมาช่วยให้ 
ค�าแนะน�าว่าจะต้องวางอย่างไร และก็ผสมผสานกับภูมิปัญญาของชาวบ้าน 

ซึ่งท�าให้ลักษณะของฝายชะลอน�้าของเราแตกต่างจากที่อื่น 
จนกลายเป็นรูปแบบของตะโหมด
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เราได้อาศัยกลไกของเครือข่าย ทสม. ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า  
ใน 3 - 4 อ�าเภอ ก่อนที่ไม่น�้าจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา  
เป็นคนช่วยตรวจวัดคุณภาพน�้าของล�าห้วยล�าคลอง  

ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ในแต่ละเดือนเราจะนัด เครือข่าย ทสม.  
ทั้งลุ่มน�้า มาช่วยกันส�ารวจคุณภาพน�้า ร่วมกันประเมินว่า คุณภาพน�้า 

แต่ละสายนั้นเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้ก็จะส่งต่อให้กับ 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  
เครือข่ายของเราท�าหน้าที่เฝ้าระวังสายน�้าให้ทางจังหวัด  
ถ้าคุณภาพน�้าจุดไหนมีปัญหา เราก็จะทราบและก็จะได ้

รีบแก้ไข อีกส่วนที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ คือ งานวิจัยเกี่ยวกับ 
การแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกับมหาวิทยาลัย เราเก็บข้อมูลทุกอย่าง 
เกี่ยวกับน�้า เช่น ปริมาณน�้า เส้นทางการไหลของน�้าในแต่ละพ้ืนที ่ 
ปกติถ้ามีใครมาท�างานวิจัยที่นี่ เราก็จะขอท�าร่วมด้วย เพราะถือว่า 
เป็นการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายไปในตัว เพราะผมคิดว่า  
ถ้าเรารู้ข้อมูล เราก็สามารถจัดการทรัพยากร จัดการเรื่อง 

พืชผลทางการเกษตรได้ เพราะปัญหาตอนนี้คือ น�้าจะไหลไปสู่พ้ืนที ่
ที่ไม่ต้องการน�้า แต่พ้ืนที่ที่ต้องการน�้ากลับไม่มีน�้า ผมเชื่อว่าพัทลุง 

เป็นพ้ืนที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ถ้ามีการจัดการน�้าที่ดี  
น�้าจะมีเพียงพอในการใช้ประโยชน์ และพัทลุงก็จะได้ประโยชน์มาก  

เพราะพัทลุงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม

 นอกจากนี้ชาวบ้านจะเว้นพื้นที่ริมคลองริมห้วยไว้ประมาณ 3 - 5 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ หรือไม่ก็ปล่อยให้
ต้นไม้ตามธรรมชาติได้เติบโต เมื่อเวลาฝนตกลงมาต้นไม้เหล่านี้จะช่วยชะลอการไหลของน�้า ลดการชะล้างพังทลาย 
ของดิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ทะเลสาบสงขลาตื้นเขิน เพราะที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีตะกอนจากแม่น�้าไหลลงทะเลสาบ
จ�านวนมาก

 ในส่วนของการเฝ้าระวังคุณภาพน�้า อลุดย์ บอกว่า
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 กำรจัดกำรดิน มีการณรงค์ให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่ผลิตจาก 
เศษวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่น และสนับสนุนการท�าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ตอนนี้แนวทางเกษตรอินทรีย์
ได้ขยายไปยังเครือข่ายท้ังต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้าแล้ว ท�าให้พัทลุงกลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการท�าเกษตรอินทรีย์ 
กันอย่างกว้างขวาง 

  พัฒนำคน สร้ำงเครือข่ำย จากประสบการณ์การท�างาน อดุลย์ เน้นย�้าว่า การพัฒนาศักยภาพคน 
เป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีส�าคัญมาก เพราะคนเป็นก�าลังหลักในการท�างาน โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยเครือข่ายในการ 
ขับเคลื่อน ถ้าคนไม่มีการพัฒนา กิจกรรมต่าง ๆ  ที่วางแผนไว้มันก็เป็นไปไม่ได้
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เราพยายามสร้างเด็กและเยาวชนขึ้นมา เพ่ือรับไม้ต่อจากเรา 
เราสร้างคน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเดินเรื่อง หมายความว่า 

พอมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น เราก็จะชวนกันไปท�า พอท�าไปเรื่อย ๆ  
ก็กลายเป็นการปลูกฝังจิตส�านึก และเกิดความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม 

ท�าให้เขาเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้ามีปัญหาแบบนี ้
เราจะแก้ไขกันอย่างไร ซึ่งการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ก็เป็นการสร้างหลักประกัน

ความยั่นยืนให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ถ้าเราไม่ดึงคนรุ่นใหม่มาสานต่อ กิจกรรมที่ท�ามามันก็อาจจะหมดไปได้ 
อีกอย่างในมุมมองของผมคิดว่า การประสานเครือข่ายความร่วมมือ

มีความส�าคัญมาก เพราะว่าโดยล�าพัง ทสม. จะมาท�ากิจกรรมทุกอย่างเองทั้งหมด 
มันคงไม่สร้างแรงกระเพ่ือมในการแก้ปัญหาได้มากมายซักเท่าไหร 

เราต้องอาศัยหลาย ๆ  ภาคีมาช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ท้องที่ท้องถิ่น หรือองค์กรต่าง ๆ  
ผมคิดว่า ท�าแบบนี้ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่า อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่า 
การท�างานเราใช้เครือข่าย ทสม. เป็นฟนัเฟอืงในการขับเคลื่อน งานในพ้ืนที่ .

ในขนะเดียวกันก็หนุนเสริมการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
กิจกรรมของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 

จะใช้กลไกของ ทสม. ที่มีอยู่ในทุกอ�าเภอ เป็นตัวขับเคลื่อน เพราะแต่ละอ�าเภอ
จะมี ทสม. ที่คอยประสานงานอยู่ ผมเองก็ประสานในส่วนของอ�าเภอตะโหมด 
มันเลยท�าให้เราสามารถท�างานได้ทั้งระดับพ้ืนที่ ระดับอ�าเภอ และระดับจังหวัด 

ไปจนถึงระดับลุ่มน�้า เพราะเราเป็นเครือข่ายกันหมด

 สุดท้าย ในการสวมหมวกคนท�างานที่ต้องประสานเครือข่าย ทสม. ทั้งต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า ให้ข้อคิด 
ที่น่าสนใจว่า ต้องมีใจรัก และเสียสละในการท�างาน ให้ความเชื่อมั่นและจริงใจซึ่งกันและกัน เน้นการท�างานเชิงบวก  
ไม่ท�างานแบบเอาปัญหามาโยนใส่กัน แต่ควรเป็นลักษณะของการพูดคุยท�าความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลว่า 
ปัญหาอยู่ตรงไหน และจะช่วยกันแก้ได้อย่าง ที่ส�าคัญการท�างานแต่ละครั้งต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง  
ไม่ใช่ท�างานบนความรู้สึกที่อยากจะท�าเพียงอย่างเดียว ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และ 
ให้ความส�าคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ  กัน 
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กุญแจแห่งความส�าเร็จ

ท�างานอนุรักษ์ภายใต้แนวคิด  
การบริหารจัดการ 

แบบองค์รวม  
เน้นการจัดการ 

และการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรในทุก ๆ  ด้าน 

ใช้เครือข่าย ทสม. 
ในพ้ืนที่ต้นน�้า 

กลางน�้า ปลายน�้า 
เป็นกลไกในการท�างาน เพื่อให้เกิด 

การจัดการลุ่มน�้าอย่างเป็นระบบ  

และท�าหน้าท่ีเฝ้าระวังคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมภายในลุ่มน�้าด้วย

วางแผนและ
แก้ปัญหา

โดยใช้ข้อมูล
เป็นส�าคัญ 

เน้นการท�างาน
เชิงบวก 

เพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือในการท�างาน 

และเกิดเป็นเครือข่ายการท�างาน 

ที่กว้างขวางขึ้น

ปราชญ์ ทสม.  I  167   



1

168   | ปราชญ์ ทสม.



การลดลงของพื้นที่ป่าต้นน�้าทางภาคเหนือ อันมาจากนโยบายการพัฒนา 
การให้สัมปทานป่า การปลูกฝิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าไร่บนพื้นที่ต้นน�้าของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ  

ซึ่งกลายมาเป็นมายาคติชุดหนึ่งที่เชื่อว่า ชาวเขาท�าลายป่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ยังมีพี่น้องชาวไทยภูเขา
อีกหลายแห่งท่ีอาศัยอยู่รวมกับป่าและรักษาป่าต้นน�้าไว้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับที่ในอดีตม้งดอยปุย 
เคยตกเป็นจ�าเลยของสังคมในข้อหาท�าลายป่าต้นน�้า จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้ 

และปัญหาไฟป่าหมอกควัน ก่อเกิดเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างคนบนดอยและคนในเมือง 
ที่ถูกบดบังด้วยม่านหมอกแห่งมายาคติ

จากดอยสู่ดอย1
บ้านดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
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บ้ านดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่า บ้านม้งดอยปุย ตั้งอยู่บริเวณป่าต้นน�้า 
ลุ่มน�้าแม่ตาช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวไทย 
ภูเขาเผาม้ง ท่ีเข้ามาตั้งบ้านเรือนในบริเวณน้ีเม่ือประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา อพยพมาจากบ้านปางป่าคา (ต�าบล

โป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) เหตุเพราะว่าเมื่อประมาณปี 2496 – 2497 มีกลุ่มจีนฮ่อ ที่ลักลอบค้าฝิ่นเข้ามา 
อาศัยปะปนอยู่กับชาวบ้าน ท�าให้ทางราชการส่งทหารเข้ามาปราบปรามยาเสพติด ท�าให้ชาวม้งต้องอพยพหนีมา 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ตรงท่ีเรียกว่า “ปางขมุก” จากนั้นก็กระจายตัวกันออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านตามดอยต่าง ๆ  ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เช่น บ้านแม่สาใหม่ บ้านแม่สาน้อย บ้านผานกกก (อ�าเภอแม่ริม) บ้านขุนช่างเคี่ยน และ 
บ้านดอยปุย ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีระดับความสูงประมาณ 700 – 1,600 เมตร รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ของแนวเทือกเขาถนนธงชัย

 เมื่อก่อนชาวม้งดอยปุยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจนค้นแค้น ไม่ต่างจากชนเผ่าชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงทั่วไป  
ที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการแผ้วถางป่า เพื่อปลูกฝิ่นและท�าไร่เลื่อนลอย ภายหลังจากที่โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมให ้
ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาว ทดแทนการแผ้วทางป่าท�าไร่เลื่อนรอย ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจึงค่อย ๆ  ดีขึ้น 
ประกอบกับบ้านดอยปุยอยู่ใกล้กับพระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ท�าให้บ้านม้งดอยปุย 
ได้รบัการพฒันาในด้านต่าง ๆ  ทัง้ด้านการเกษตร และการท่องเทีย่ว จนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตทิีมี่นกัท่องเทีย่ว 
แวะเวียนมาท่ีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านม้งดอยปุย ประกอบอาชีพค้าขาย
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว และท�าเกษตรเพื่อยังชีพเป็นส่วนใหญ่
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งานอนุรักษ์บนดอยปุย

 จากการประกาศจัดต้ังดอยสุเทพ-ปุยให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี 2524 และมีนโยบายที่จะแยกชุมชน 
ออกจากป่า ประกอบกับในเวลานั้นพื้นที่ป่าถูกแผ้วถางเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้สร้างแรงกดดันในการใช้พ้ืนที่
ของชาวบ้านดอยปุยเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนม้งสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเป็น 
การเรียกร้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านจึงได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าต้นน�้า 

 พ่อหลวงไตรภพ แซ่ย่าง อดีตผู้ใหญ่บ้านดอยปุย ย้อนอดีตจุดเริ่มต้นของงานอนุรักษ์  

หลังจากนั้นก็มีการปลูกป่ากันมาอีกหลายครั้ง และยังมีการท�าแนวกันไฟ
ล้อมพ้ืนที่ต้นน�้าที่เราใช้ประโยชน์ทั้งหมดด้วย พอเราท�าแบบนี้ตลอด 

พอป่าไม่โดนไฟ ป่าก็ฟื้ นตัวขึ้น น�้าในห้วยก็ดี พอระยะหลังมานี ้
ก็มีน�้าเพียงพอไว้ใช้ในไร่ในสวน

เราเริ่มดูแลป่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อ ผมถือว่าเป็นรุ่นที่สองที่เข้ามาท�าเรื่องนี ้
ตอนนั้นป่าเส่ือมโทรม พ่อหลวงยิ่งยศ หวังวนวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น 

ก็เลยชวนชาวบ้านให้มาช่วยกันฟื้ นฟูป่า ช่วยกันท�าแนวกันไฟ และช่วยกันดับไฟป่า 
จ�าได้ว่าครั้งแรกที่เราเริ่มปลูกป่าประมาณ ปี 2527 ปลูกต้นไม้ไปประมาณ 2 พันต้น

 ช่วงแรกของการปลูกป่าของชาวบ้าน ต้องการแสดงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และคนภายนอกเห็นว่า ชาวบ้าน 
ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และชุมชนบนดอยไม่ใช่ผู้ที่ท�าลายป่า แต่อยู่ร่วมกับป่า 
และดูแลรักษาป่าได้เป็นอย่างดี จนมาถึงปี 2533 – 2535 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตขาดแคลนน�้าอย่างรุนแรง จึงเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้น�้าระหว่างคนดอยและคนเมือง จนน�ามาสู่การท่ีชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้รวมกัน 
ปลูกป่าเสริมบนพื้นท่ีประมาณ 300 ไร่ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน�้า และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน�้าในระยะยาว 
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 พ่อหลวงไตรภพบอกว่า งานอนุรักษ์ท่ีชาวบ้านช่วยกันท�าตอนนี้ไม่ใช่การปลูกป่าเหมือนในอดีตอีกต่อไป 
เพราะว่าไม่มีพื้นที่ว่างเหลือพอให้ปลูกป่าอีกแล้ว ต้นไม้ที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกไว้เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนตอนน้ีกลายเป็น 
ป่าต้นน�้าที่สมบูรณ์ ต้นไม้ขึ้นเบียดกันจนแน่น ตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านช่วยกันท�าจึงเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันรักษาป่า  
ออกตรวจลาดตระเวน ท่ีส�าคญัคอื การท�าแนวป้องกนัไฟป่า ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีค่นทัง้หมูบ้่านจะมาช่วยกนัท�าเป็นประจ�า 
ทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่บ้านไปแล้ว 

 ในช่วงเริม่แรกนัน้บ้านดอยปุยท�าแนวกันไฟเฉพาะบรเิวณป่าต้นน�า้ ประมาณ 1,000 ไร่ เมือ่ชาวบ้านเริม่เข้าใจ 
ถึงเหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงเริ่มขยายพื้นที่ท�าแนวกันไฟออกไปให้กว้างขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่ 
8 ตารางกิโลเมตร จากพื้นท่ีท้ังหมด 10.85 ตารางกิโลเมตร ตอนนี้ที่บ้านดอยปุย มีการท�าแนวกันไฟยาวประมาณ  
20 กิโลเมตร ช่วงแรกในการท�างานจะเน้นการสร้างจิตส�านึกให้คนในชุมชน จนพัฒนาไปสู่การออกกฎกติการ่วมกัน 
กว่าท่ีจะสร้างความร่วมมือจนกลายมาเป็นรูปแบบการแบ่งหน้าที่กันท�าแนวกันไฟที่มีประสิทธิภาพเช่นในปัจจุบัน  
พ่อหลวงไตรภพบอกว่าต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง 
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แต่ก่อนเราบอกว่าใครมีเลขที่บ้านอยู่ที่ดอยปุย จะต้องมีหน้าที่มาช่วยกัน
ท�าแนวป้องกันไฟป่า พอออกกฎแบบนี้มาได้ซักระยะก็ปรากฏว่า 

บริบทของบ้านดอยปุย มีคนข้างนอกเข้ามาค้าขาย เข้ามาท�าธุรกิจเฉย ๆ  
แต่ไม่ได้อยู่อาศัยที่บ้านดอยปุย หรือบางคนมีเลขที่บ้านอยู่ที่ดอยปุย 

แต่ว่าไปท�าไร่ ท�าสวน ไปท�ามาหากินที่อื่น ก็เกิดปัญหา ความไม่เท่าเทียม 
มีการร้องเรียนกันในหมู่บ้าน พอเป็นแบบนี้ เราเลยจัดระเบียบใหม่ว่า 
ให้ทุกคนที่ท�ามาหากินและอยู่ที่ดอยปุยต้องมาช่วยกันท�าแนวกันไฟ 

โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ  กลุ่มละประมาณ 10 กว่าคน และมีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกในกลุ่มดูแลรับผิดชอบกันเอง พอแบ่งการท�างานเป็นแบบนี ้
ก็ท�าให้การงานเกิดความก้าวหน้า ลดปัญหาการเกี่ยงงาน หากใครไม่มาช่วยงาน
ของหมู่บ้านจะต้องจ่ายเป็นค่าชดเชยแรงงานวันละ 150 บาท ต่อมาเราปรับอัตรา

ตรงนี้ให้สูงเป็น 250 บาทต่อคนต่อวัน แต่ในกรณีที่ครอบครัวนั้นมีสมาชิก
เป็นกรรมการหมู่บ้านจะถูกปรับ 500 บาท กลุ่มที่จัดแบ่งไว้นี้ไม่ได้ท�าแค่แนวกันไฟ

อย่างเดียว ยังช่วยกันเฝ้าระวังและดับไฟป่าด้วย เราใช้เวลา 3 - 4 ปี 
กว่าจะปรับกระบวนการท�างานของชุมชนจนลงตัวแบบนี้

 ในเวลาต่อมาได้ขยายแนวคิดในการท�างานอนุรักษ์ป่าดอยสุเทพ-ปุย ออกไปในยังหมู่บ้านม้งท่ีอยู่รอบดอย  
ก่อตั้งเป็น เครือข่ายส่ิงแวดล้อมม้งดอยสุเทพ–ปุย โดยในช่วงแรกมีสมาชิกจ�านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยปุย  
บ้านขุนช่างเค่ียน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง บ้านผานกกก และบ้านสาใหม่ ในเขตอ�าเภอแม่ริม จุดเริ่มต้นของ 
เครือข่ายม้งฯ เกิดข้ึนเมื่อปี 2530 เนื่องจากบ้านผานกกก และบ้านแม่สาใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีการขยายพื้นที่ท�าการเกษตรออกไปเป็นจ�านวนมาก ท�าให้พื้นที่รอบ ๆ  หมู ่บ้านที่เคย 
อุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกแผ้วถาง เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรไม้ผลและพืชเมืองหนาว เป็นเหตุให้ผู้น�าในชุมชนและชาวบ้าน 
หัวก้าวหน้าจ�านวนหนึ่งหารือกันเพื่อหาทางแก้ไข จนได้ข้อสรุปว่า ต้องมีการควบคุมไม่ให้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าที ่
เป็นอยู่ และต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าที่เหลือรอบ ๆ  หมู่บ้านเอาไว้ ถึงขั้นที่ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านบางคนยอมสละ 
ท่ีดินท�ากินของตัวเอง เพื่อกันไว้เป็นพ้ืนที่ป่า มีการออกกฎระเบียบต่าง ๆ  ของหมู่บ้าน เช่น ในระยะ 100 เมตรจาก
บริเวณล�าห้วย ห้ามไม่ให้ท�าไร่ มีการปลูกป่าฟื้นฟู และบ้านดอยปุยได้เข้าร่วมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ–ปุย 
ในปี 2531 โดยร่วมกับหมู่บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ร่วมกันท�ากิจกรรมอนุรักษ์ป่าดอยสุเทพ-ปุย  
ในนามของเครือข่ายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สถานการณ์พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ในเวลานั้นพบว่า ช่วงฤดูแล้งมักเกิด 
ไฟป่าเป็นประจ�า ชาวบ้านท้ัง 4 หมู่บ้าน จึงได้ประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลาม 
โดยตกลงกันว่าจะช่วยกันท�าแนวกันไฟบริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ  พื้นที่ป่าของตนเอง เช่น พื้นที่บริเวณบ้านดอยปุย และ 
บ้านม้งขุนช่างเค่ียน ท�าแนวกันไฟรอบพื้นที่ประมาณ 1 หมื่นไร่ ส่วนบ้านผานกกก และบ้านแม่สาใหม่ ร่วมกันท�าแนว
กันไฟครอบคลุมพื้นท่ีป่า 4 พันกว่าไร่ 
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สถานการณ์มันก็เหมือนกับประเด็นป่าต้นน�้าเมื่อในอดีตที่ผ่านมา 
มีความขัดแย้งค่อนข้างสูง คนเมืองชี้นิ้วมาที่คนบนดอย บอกว่าคนดอย

เป็นต้นเหตุของปัญหา คนบนดอยก็ชี้ไปที่หน่วยงานรัฐ บอกว่าเป็นเพราะรัฐนั่นแหละ 
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะหันหน้ามาท�างานร่วมกัน แต่ส�าหรับผม 

เราใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นโอกาส ท�าให้เรามีโอกาสไปร่วมกับ
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือปรับจูนการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้เข้ามาท�าหน้าที่สร้างกระบวนการ

ที่น�าไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน โดยใช้การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ  เลยท�าให้เกิดการความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ  

อคติที่เคยมีต่อคนบนดอย ก็กลายเป็นความเข้าใจมากขึ้น

 ท่ีผ่านมาในการท�างานอนุรักษ์ป่าดอยสุเทพ-ปุย ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท�างานร่วมกัน แต่เป็นลักษณะ
ต่างคนต่างท�า ท�าให้การท�างานจึงได้ผลสัมฤทธิ์ไม่เต็มที่ และเป็นไปในเชิงแก้ปัญหามากกว่าการป้องกัน ต่อมา 
เม่ือมีการเชื่อมประสานการท�างานร่วมกันมากข้ึน โดยมีพ่อหลวงไตรภพ เป็นมือประสานสิบทิศ เลยท�าให้เกิด 
มิติใหม่ของการท�างาน ในรูปของการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และวิกฤต
หมอกควันไฟป่าท่ีเกิดข้ึน ก็ได้ท�าให้คนบนดอยตกเป็นจ�าเลยของสังคมอีกครั้ง 

 ในช่วงแรกของการท�างานในประเด็นหมอกควันไฟป่า พ่อหลวงไตรภพบอกว่า
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 อาจเรียกได้ว่าวิกฤตของปัญหาหมอกควันไฟป่าท�าให้เกิดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์อย่างจริงจังในพื้นท่ี  
ท�าให้คนกลุ่มต่าง ๆ  ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งทางตรง และทางอ้อมได้มาเจอกัน ท�าให้แต่ละคนได้ทบทวนตัวเอง 
ว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ได้อย่างไร เกิดมิติใหม่ในการท�างานที่ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐมาร่วม
ระดมสมอง เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เป็นหน่วยงานหลัก และมีภาคประชาชนในพื้นที่เป็นกองหนุน มีการน�าแผนของแต่ละหน่วยงานมาพูดคุยในเวที 
ท่ีประชุม ท�าให้ทราบว่า แต่ละคนมีแผนในการด�าเนินงานเรื่องไฟป่าอย่างไร น�าไปสู่การบูรณาการ การท�างานร่วมกัน
ท่ีมากข้ึนตามล�าดับ หากพบว่ากิจกรรมไหนที่เหมือนกันก็ท�าด้วยกัน ช่วยลดความซ�้าซ้อนของงาน ท�าให้เกิดลักษณะ
การท�างานท่ีเก้ือหนุนกันมากขึ้น 

 สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดกลไกในการเชื่อมร้อยให้เกิดการสื่อสารและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้าน ซึ่งพ่อหลวงไตรภพ อดีตผู้น�าชุมชนที่ชาวบ้านนับถือ และท�างานเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
มายาวนาน ได้ขันอาสามาท�าหน้าที่ตรงนี้ จนเชื่อมบ้านม้งทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ที่อยู่ในและรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย ให้มาเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ–ปุย ได้ส�าเร็จ 

 ในภาพรวมของการท�างานในระดบัเครอืข่ายฯ มกีารจดัเวทเีพือ่ระดมสมองในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  
ท้ังในระดับชุมชนและระดับเครือข่ายฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และจะใช้พ้ืนที่
ปฏิบัติการจริงเป็นสถานที่จัดประชุม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ซึ่งจะน�าไปสู่ การแก้ไขปัญหา
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการน�าข้อสรุปที่ได้ไปหารือร่วมกับคนในชุมชนต่อไป การท�างานของเครือข่ายฯ  
เน้นไปท่ีการท�าแนวกันไฟ ก�าหนดปฏิทินในการเฝ้าระวังไฟป่า ตั้งด่านสกัด มีการจัดชุดลาดตะเวน และเข้าดับไฟ  
ซึ่งเป็นการสนธิก�าลังกันระหว่างชาวบ้าน ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในแต่ละชุมชน
ออกเป็นโซน ๆ  
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ส่วนหลัก ๆ  ที่เราท�าในพ้ืนที่ก็คือ การประสานกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กร ส่วนตัวเราเอง 
เราก็ประสานเครือข่ายส่ิงแวดล้อมม้งฯ 12 หมู่บ้าน มีการประสานกับ

องค์กรในเมืองบ้าง ประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทยานฯ บ้าง 
ไฟป่าบ้าง หน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องม้งเราประสานหมด

 มีการประสานข้อมูลและสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละชุมชน ส่งต่อไปยังผู้ประสานหลักของเครือข่ายฯ  
ท่ีจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้แทน ในการก�าหนดทิศทางการท�างาน ก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และร่วมตัดสินใจกับ 
หน่วยงานภาครัฐ มีการก�าหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมถึงมีการแบ่งพื้นที่ผิดชอบในการบริหารจัดการ 
ไฟป่าบนพื้นที่ดอยสุเทพร่วมกัน เรียกได้ว่า เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ–ปุย กลายเป็นก�าลังส�าคัญในดูแล
จัดการปัญหาไฟป่าหมอกควันรอบดอย
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การท�างานในอดีตกับปัจจุบัน มันต่างกันนะ เมื่อก่อนเจอป่าไม้ที่ไหนต้องหลบ 
ตอนนี้เรามีความสัมพันธ์และทัศนะคติที่ดีต่อกัน เราไว้ใจกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน 
เดี๋ยวนี้ถ้ารถป่าไม้หรือรถของชาวบ้านตกหล่ม เราก็จะไปช่วยกัน ที่เป็นแบบนี้ได้ 

เพราะเรามีโอกาสในการส่ือสารกันมากขึ้น

 บทบาทของคนกลางที่คอยประสานให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งเริ่มต้นจากความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ 
พ่อหลวงไตรภพบอกเคล็ดลับของการท�างานว่า ต้องใช้เวทีสาธารณะ เวทีประชุม เวทีเสวนา เป็นพื้นที่ในการสร้าง
ความเข้าใจ และใช้โอกาสเหล่านี้ ในการรับรู้รับทราบแนวปฏิบัติของทางราชการ รวมถึงใช้เวทีเหล่านี้ในการส่ือสาร
ความคิดและสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้กับคนภายนอกได้รับรู้ ในทางกลับกันต้องสื่อสารสิ่งที่ตนเองได้รับรู้ถ่ายทอด 
ไปยังคนในชุมชนด้วย ซ่ึงหากเป็นเรื่องที่ภาครัฐขอความร่วมมือมายังชุมชน คนกลางในการประสานก็ต้องท�าหน้าที่
โน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือ หรือหากชาวบ้านต้องการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการท�างาน เช่น กรณีการเข้าไปดับไฟป่า ก็สามารถแจ้งไปได้อย่างทันท่วงที กล่าวโดยสรุปก็คือ นอกเหนือจาก 
การที่พ่อหลวงไตรภพจะสื่อสารความต้องการของชุมชนส่งไปถึงภาครัฐแล้ว พ่อหลวงไตรภพยังน�าสิ่งที่รัฐต้องการ
มาคุยกับชาวบ้านด้วยเช่นกัน เป็นการประสานให้เกิดความสมดุล 

 ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ท�าให้พ่อหลวงไตรภพสามารถประสานงานได้ดี คือ การเป็นผู้น�าที่ไม่เป็นทางการ 
ท�างานในฐานะจิตอาสา ที่อาสาเข้ามาท�างาน จึงไม่มีภาพของผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
เมื่อต้องท�างานกับชุมชน เพราะบางครั้งหากสวมหมวกของผู้น�าอย่างเป็นทางการไปพูดคุยกับชาวบ้าน อาจท�าให้ 
ชาวบ้านรู้สึกเหมือนถูกป้องปราม ความร่วมมือก็อาจจะน้อยลง 

 จดุแขง็อกีประการหนึง่ทีช่่วยเสรมิให้การท�างานประสานความร่วมมือ และเชือ่มร้อยเครอืข่ายคนดอย - คนเมอืง 
ได้อย่างราบร่ืน คือ การอาศัยกลไกของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ มาช่วยสร้างบทบาททางสังคมอย่างเป็นทางการให้กับคนดอย และยังดึงเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 
ม้งดอยสุเทพ–ปุย ทั้ง 12 หมู่บ้าน ให้เป็นสมาชิก ทสม. เพื่อสร้างพลังในการสื่อสาร ส่งสารจากคนบนดอยไปสู่
ระดับนโยบาย เช่น ผู้แทนจากเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ท�าให้เกิดการยอมรับและเกิดการสนับสนุน 
การท�างานซึ่งกันและกันแบบกัลยาณมิตรระหว่างชาวบ้าน คนเมือง หน่วยงานราชการ

 พ่อหลวงไตรภพ พูดถึงเรื่องนี้ว่า

ปราชญ์ ทสม.  I  179   



 หลักการท�างานท่ีส�าคัญในฐานะผู้ประสาน ที่พ่อหลวงไตรภพยึดถือมาตลอด คือ 

 อกีบทบาทหนึง่ท่ีเกิดขึน้กบัพ่อหลวงท่านนีค้อื เป็นก�าลงัหลกัในการผลกัดนัประเดน็ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ให้เป็นวาระส�าคัญของสมัชชาม้งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาได้ขยายการท�างาน 
มาสู ่การจัดตั้งเป็นเครือข่ายสมัชชาสิ่งแวดล้อมม้ง โดยน�าประสบการณ์การท�างานอนุรักษ์รอบดอยสุเทพ–ปุย  
ไปร่วมแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายพี่น้องม้งทั่วประเทศ เป็นการขยายพื้นที่ในการท�างานอนุรักษ์ไปยังกลุ่มชาติพันธุ์
ม้งในพื้นที่ดอยสูงอีกหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น เครือข่ายม้งดอยอินทนนท์ ภูหินร่องกล้า ภูชี้ฟ้า หลายแห่ง  
ภาพการท�างานอนุรักษ์ของพี่น้องม้งเป็นรูปเป็นร่างและส่งผลดีต่อทรัพยากรในพื้นที่นั้น ๆ  บ้างแล้ว 

เราต้องมีคุณธรรม เพราะบางครั้งการประสาน หรือท�าหน้าที่เป็นคนกลาง 
บางครั้งมันท�าให้เราได้สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์บางอย่าง เพราะฉะนั้น

เราต้องมีคุณธรรมให้มาก ไม่ว่าจะเป็นส่ิงของที่เราได้รับ หรือ เรื่องความดีความชอบ 
เราก็ควรแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วย เพราะงานที่เราท�า ไม่ได้ส�าเร็จด้วยตัวเราคนเดียว 

แต่มันเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่วางตัวให้โดดเด่นอยู่คนเดียว 
แบบนี้มันไม่ได้ ก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ในป่า ถ้าไม่มีไม้เล็ก ๆ  มาบัง 

เวลาโดนลมพายุพัดมามันก็จะโดนกระโชกล้มลงได้

180   | ปราชญ์ ทสม.



กุญแจแห่งความส�าเร็จ

ใช้เวทีสาธารณะ 
เวทีประชุม เสวนา 

เป็นพื้นท่ีในการสร้างความเข้าใจ

 ใช้กลไกของ ทสม. 
มาช่วยสร้างบทบาททางสังคม

อย่างเป็นทางการให้กับคนบนดอย 

และเป็นช่องทางในการส่งสารจาก

คนบนดอยไปสู่ระดับนโยบาย

ใช้ภาพจิตอาสา
ในการสร้างความร่วมมือ ช่วยลด

ข้อกังขาเร่ืองผลประโยชน์ 

ท�าให้สามารถประสานความร่วมมือ

ได้ง่ายมากขึ้น

การบูรณาการ
แผนงาน

ของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน

 เพื่อลดความซ�้าซ้อนและ

หนุนเสริมให้การท�างานร่วมกัน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ยุว ทสม.
สืบสาน รักษา และต่อยอด

จังหวัดชลบุรี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากร ดิน น�้า ป่า เสื่อมโทรม 

จนระบบนิเวศเสียสมดุล ส่งผลให้เกิดมลพิษส่ิงแวดล้อม 
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่าแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้น
ล้วนมาจากการกระท�าของมนุษย์แทบทั้งสิ้น 
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ฉ ะนั้นการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจึงต้องลงลึกถึงรากเหง้า นั่นก็คือ การจัดการคน เพื่อให้คนไปจัดการกับปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้องท�าให้คนเกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เรียนรู้ที่จะลงมือดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  
เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนเติบโตมา
เป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคม อันจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการอนุรักษ์  
ตามศักยภาพท่ีตนสามารถท�าได้ ทั้งการท�ากิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอดจน 
ขยายการท�างานออกสู่ชุมชนและสังคมภายนอก เช่นเดียวกับ ณรงค์มาตร ประกอบกิจ สมาชิก ยุว ทสม. จังหวัดชลบุรี  
เด็กคนหนึ่งท่ีถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณะและส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ทสม. ผู้เป็นแม่ของ
เขาเป็นเบ้าหลอม

 จากการที่ได้มีโอกาสติดตาม นางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดชลบุรี ผู้เป็นแม่ไปท�างาน 
จิตอาสาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท�าให ้
ณรงค์มาตรได้เหน็การท�างานของผูเ้ป็นแม่ ทีท่ัง้มุ่งม่ันและทุม่เท ทีต้่องการเข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 
ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ท�าให้เขาค่อย ๆ  ซึมซับอุดมการณ์ในการท�างานจิตอาสา และเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
มาเรื่อย ๆ  โดยมีแม่ของเขาเป็นแบบอย่างและหล่อหลอมให้เขาตระหนักถึงการท�างานด้วยใจอาสาอย่างไม่ต้องการ
ผลตอบแทน ณรงค์มาตรหวังว่าวันหนึ่งเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะได้มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เห็น 
จากการท�างานของผู้เป็นแม่ มาลงมือท�าด้วยตัวเองสักครั้ง 184   | ปราชญ์ ทสม.



 ณรงค์มาตรบอกว่า 

 กิจกรรมในครั้งนั้นเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โดยใช้การรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ และจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เพื่อนและรุ่นน้องในโรงเรียนช่วยกัน 
คัดแยกขยะ เช่น กิจกรรมขยะสะสมแต้มแลกของรางวัล นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนอีก 4 โรงเรียน 
ในต�าบลบ่อกวางทอง โดยอาศัยกลไกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ท่ีแม่
ของตนเองท�าหน้าท่ีเป็นประธานเครือขาย ทสม. จังหวัดชลบุรี มาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเพื่อน ๆ  ในโรงเรียน  
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กิจกรรมในครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่เกิดการท�างานเชื่อม
ประสานกันระหว่าง ทสม. และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ภายหลังเยาวชนหลายคนในกลุ่มนี้ก็ได้กลายมาเป็นยุว ทสม.  
ท�าหน้าท่ีสานต่องานด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยการผลักดันของณรงค์มาตร 

ผมไปทุกงานที่แม่ไป เวลาแม่ไปก็จะชวนผมไปด้วย ผมชอบท�ากิจกรรม 
แบบที่แม่ท�ามาก แต่ช่วงนั้นผมเป็นเด็ก ผมก็เลยยังท�าอะไรได้ไม่มากนัก 
ตอนนั้นที่ผมท�าได้ก็คือ เก็บเอกสารแจกต่าง ๆ  ที่ได้รับมาจากการประชุม  

กลับมาศึกษา ผมเริ่มท�ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมจริง ๆ  จัง ๆ  
ก็ตอนที่ผมเรียนรู้ชั้น ม. 3 ตอนนั้น ผมเป็นประธานนักเรียน 

ผมท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน
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 เมื่อเข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. ณรงค์มาตร ยังคงจับงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นที่เคยท�ามาในสมัยที่เรียน
อยู่ชั้น ม.3 โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน แล้วค่อยขยายไปยังช้ันเรียนอื่นในมหาวิทยาลัย และ 
มีการประสานเครือข่ายพี่ ๆ  ทสม. มาช่วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยด้วย จากนั้นก็เริ่มขยายการท�างาน 
ไปยังกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ต่างอ�าเภอ เป็นลักษณะของการเชิญชวนเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาร่วมกัน 
ท�างานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชลบุรี และจัดตั้งเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า “นักสืบสายลม”  
ท�าให้ภาพการท�างานในลักษณะของเครือข่ายเยาวชน หรือ ยุว ทสม. เริ่มเด่นชัดมากขึ้น

ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า เราแบ่งพ้ืนที่การท�างานส่ิงแวดล้อม
ออกเป็น 2 โซน ตามลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี 

โซนที่ 1 คือ โซนทะเล  โซนที่ 2 คือ โซนภูเขา 
กิจกรรมในตอนนั้นที่ผมท�า เป็นการลงไปสร้างเครือข่ายเยาวชน

ในพ้ืนที่โซนทะเลครับ  พ้ืนที่ปฏิบัติงานของเราอยู่ที่ อ�าเภอบางละมุง 
เราเลยท�ากิจกรรมเกี่ยวกับทะเลและป่าชายเลน
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 เริ่มการท�างานเครือข่ายด้วยการอบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน  
เมื่อได้คนท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ก็รวมกลุ่มกันในนามนักสืบสายลม เร่ิมช่วยกัน 
ดูแลจัดการขยะที่ลอยมาเกยฝั่ง และช่วยกันเก็บขยะชายหาด ร่วมกับ ทสม. ใน พื้นที่ มีการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนหันมาช่วยกันคัดแยกขยะ นอกจากนี้นักสืบสายลมยังท�าหน้าที่เฝ้าระวังปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หากพบ 
ก็จะรายงานไปยังพี่ ๆ  เครือข่าย ทสม. ต่อไป การท�างานของเครือข่าย ยุว ทสม. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานในท้องถิ่น 

 ในช่วงหลังณรงค์มาตรได้ขยายการท�างานจากประเด็นสิ่งแวดล้อมไปสู่ประเด็นอื่น ๆ  อย่างเช่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เน้นไปที่การเสริมสร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผลักดันให ้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการน�าเสนอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้าน 
การพัฒนา มีพื้นท่ีท�างานครอบคลุมทั้ง 11 อ�าเภอ ใน จังหวัดชลบุรี กิจกรรมหลัก ๆ  ได้แก่ ส่งเสริมการท�าเกษตร 
แบบพึ่งพาตนเอง ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งด้านทรัพยากร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม มาเป็นต้นทุนในการ
พัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งในกระบวนการท�างานณรงค์มาตรได้อาศัยเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน  
และยังได้เครือข่าย ทสม. เป็นก�าลังหลักในการท�างานครั้งนี้ด้วย ปัจจุบันมีเครือข่ายเยาวชนกระจายอยู่ในทุกอ�าเภอ
จ�านวนกว่าหนึ่งพันคน ซึ่งในแต่ละอ�าเภอจะมีคณะท�างานที่เป็น ยุว ทสม. อยู่ประมาณ 20-30 คน 

 นอกจากนี้พื้นท่ีรอบ ๆ  บ้านของณรงค์มาตร ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งก่อนหน้าก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดวิถีการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนอื่นใน 
จังหวัดชลบุรีด้วย โดยเขาเองจะช่วยท�าหน้าที่เป็นวิทยากรคอยให้ความรู้กับคนที่สนใจ
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พวกเรามีปณิธานในการท�างาน ว่า กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด 
อีกอย่างในการท�างาน เราพยายามค้นหา คนที่ชอบ หาคนที่ใช่ ที่อยากท�า 

อันนี้คือ ส่ิงที่พวกผมก�าลังท�ากันอยู่ในตอนนี้ เพ่ือค้นหาคนที่มีความคิดเหมือนกัน
มาท�างานด้วยกัน เราเปิดโอกาสให้น้อง ๆ  เข้ามาเรียนรู้ ในการพัฒนาพ้ืนที ่

ถ้าเขาชอบ และคิดว่าส่ิงนี้ใช่ เขาก็จะกลายเป็นเครือข่าย 
กลายเป็นคณะท�างานร่วมกับพวกเรา

 ณรงค์มาตร คือตัวอย่างของเด็กคนหนึ่งถูกหล่อหลอมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เขาจึง 
เติบโตมาเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง มีทั้งความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม รู้จักกระบวนการ
ท�างานและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ และมีส�านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะสร้างคุณูปการ 
อีกมากไว้ให้กับโลกใบนี้
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กุญแจแห่งความส�าเร็จ

 อาศัยกลไก ทสม. 
มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ของ 

เยาวชน และขยายฐานการท�างาน 

ไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ  ในจังหวัด 

เริ่มต้นงานอนุรักษ์
จากเยาวชน

ที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน 

และเริ่มขับเคลื่อนงานตามบทบาท

และศักยภาพที่เยาวชน

สามารถท�าได้ 
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 จากเรื่องราวของ ทสม. ทั้ง 10 ท่าน และกรณีศึกษาของยุว ทสม. หากเราน�าแนวคิด และกระบวนการ 
ในการท�างานพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขาเหล่านั้นมาวิเคราะห์จะพบว่า บทบาท
ของแต่ละท่านมิได้เป็นเพียงแค่ คนไทยคนหน่ึงที่ลุกข้ึนมาท�างานอาสาพัฒนาชุมชน หรือดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองเท่านั้น แต่ที่มากไปกว่านั้นเห็นจะเป็นการที่ท่านมีบทบาทในฐานะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นทั้งผู้สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นในสังคม ชุมชน ตื่นรู้ และใช้สติปัญญาในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ   
ท่ีเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการท�างานของทุกท่านเป็นลักษณะของการเริ่มต้นจัดการกับปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง เป็นการท�างานแบบสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนเสียก่อน หรือที่เรียกว่า  
“ระเบิดจากข้างใน” ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทั้ง 10 กรณีศึกษา มีกระบวนการท�างาน 
ท่ีน่าสนใจจนน�าไปสู่ความส�าเร็จที่สังเคราะห์ได้ ดังนี้ 

1 เรียบเรียงจากปราชญ์ชาวบ้านในการจัดการตนเองของชุมชน.อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 
และคณะ.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ มีนาคม 2561
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สืบสาน รักษา และต่อยอด1

รู้จัก และเข้าใจชุมชน รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง : 

 ใช้ปัญญาในการท�างาน คิดวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสถานการณ์ที่ชุมชนก�าลังเผชิญอยู่ ค้นหา
ต้นทุนเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ค้นหาว่าอะไรคือสิ่งท่ีชุมชนต้องการ น�าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
และทราบถึงความจ�าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก�าหนดว่า ทิศทางการพัฒนา 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเป็นในทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชมและ
ท้องถิ่น 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน : 

 จากความเชื่อมั่นที่ว่า ถ้ามนุษย์เกิดปัญญาจะสามารถแก้ปัญหาได้ ทุกกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้จะให้
ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนาคนให้เกิดปัญญาในการท�างานร่วมกันในชุมชน โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธ ี
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง จากนั้นจึงค่อยสอดแทรกความรู้ และวิชาการเข้าไป เน้นความ
สมัครใจในการปฏิบัติ มากกว่าการสั่งการด้วยอ�านาจ ใช้วิธีการท�างานจากกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคนที่มีความสนใจและ
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง “ผู้ก่อการดี” ลงมือท�าจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากนั้นจึงขยับขยายผลไปสู่คนอื่น ๆ   
ในชุมชน มีหลักปฏิบัติในการท�างานร่วมกัน คือ ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และการระดมความคิดเห็น 
ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท�า อาศัยเวทีประชุม และประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
และหาฉันทามติร่วมกัน บนพื้นฐานของข้อมูลความเป็นเหตุเป็นผล บางกรณีศึกษายังใช้ แผนพัฒนาชุมชน มาเป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วย 
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ลงมือพัฒนา ด้วยมือของชุมชน : 

 เป็นลักษณะของการบริหารจัดการตนเอง อาศัยคนในชุมชนเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาตามเป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกัน หน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทเพียงแค่ให้การสนับสนุน 
และส่งเสริมในส่วนที่ขาด ท่ีผ่าน ๆ  มา การพัฒนาหรือแม้แต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมัก
เกิดจากหน่วยงานภายนอกเข้าไปส่งเสริมจัดการ ชุมชนเป็นเพียงผู้เข้าร่วมและถูกก�าหนดให้ปฏิบัติตาม จึงประสบ
ปัญหาว่าส่ิงที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ดังนั้นการท�างานที่ได้ผลเชิงประจักษ์  
จากกรณีศึกษาทั้ง 10 ตัวอย่าง จึงเป็นลักษณะที่ชุมชนเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการจัดการตนเอง ร่วมกันคิด  
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญหาท้องถิ่น ตามศักยภาพท่ีชุมชนสามารถท�าได้เอง และน�าไป 
สู่การพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน 

ใช้ทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ : 

 ในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน หลาย ๆ  กรณี
จะเห็นว่ามีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางสังคมมาใช้ ผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กรณีของสภาลานวัดตะโหมด จังหวัดพัทลุง การนิมนต์ 
พระสงฆ์มาเป็นแกนน�าในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า จังหวัดน่าน การใช้ชื่อบุคคลที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาตั้งเป็นชื่อ 
กลุ่มจิตอาสา เพื่อสร้างขวัญก�าลังในการท�างาน เช่น กรณีของ เครือข่าย ทสม. จังหวัดพิจิตร หรือ การใช้บริบท 
ภูมิสังคมมุสลิมที่เชื่อมโยงกับมัสยิด มาเป็นศูนย์กระจายข่าวสาร เผยแพร่ความรู ้ และสร้างความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน อย่างกรณีของ ชุมชนกาหนั๊วะ จังหวัดนราธิวาส 

 นอกจากนี้ยังมีการใช้ความเชื่อด้ังเดิมท่ีเกี่ยวกับการบูชาเทวดาอารักษ์ มาเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ ์
ป่าต้นน�้า และใช้ภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองไทลื้อมาต่อยอดกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนตัวอย่าง
เช่น บ้านห้วยหาด จังหวัดน่าน เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง การน�าองค์ความรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับวิถีดั้งเดิมของชุมชน  
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กรณีของบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ ทั้งหมดนี้คือ การใช้ทุนทางสังคมและพลังศรัทธา
ของชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามไป ก็คือ การที่ชุมชนรู้จักประยุกต์ใช้ต้นทุนทางสังคม ความเชื่อ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นน�ามาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นแสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้
จากต้นทุนท่ีมีอยู่เดิมในสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
หนึ่งท่ีส�าคัญมากในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 อีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเคราะห์ได้จากการท�างานของ ทสม. และ ยุว ทสม. ก็คือ ท่านได้แสดงบทบาทของปราชญ์
ชาวบ้านในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าทางปัญญาน�าองค์ความรู้ดั้งเดิม ผสมผสานกับความรู ้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สถานภาพทางสังคม 
หรือ ภาวะผู้น�า สร้างแนวร่วมในการท�างาน จูงใจให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้ 
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เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันก็สร้างกระบวนการเรียนรู ้ และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนไป 
พร้อมกันด้วย แม้จะท�าหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน  
แต่ก็ไม่ละเลยประเด็นเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงปลูกสร้างจิตส�านึกของคนรุ่นปัจจุบัน และบ่มเพาะเยาวชน 
ที่ก�าลังจะเติบโตมาให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีส�านึกสาธารณะ และตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญ 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สิ่งที่ส�าคัญสูงสุดในการท�างานของ ปราชญ์ ทสม. คือ การสานต่อพระราชด�าริโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานตามแนวพระราชด�าริของ  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่น้อมน�าศาสตร์พระราชา 
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สู่คนรุ่นใหม่ จึงสะท้อนภาพของการท�างานตามแนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ได้เป็นอย่างดี 

 กล่าวได้ว่า การท�างานของ ปราชญ์ ทสม. ได้มีส่วนอย่างมากในการสร้างชุมชนให้เข็มแข้ง และเป็นก�าลังหลัก 
ส�าคัญในการสร้างเครือข่ายประชาชาชนจิตอาสาในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม และท�าหน้าที่สืบสาน รักษา และ 
ต่อยอด พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการลงมือท�าในแต่ละเร่ือง  
อาจต้องใช้เวลาเป็นสิบ ๆ  ปี กว่าจะเห็นผล แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะท�า เพราะพวกเขาเชื่อว่า

การท�าประโยชน์ให้ผืนแผ่นดิน 
ก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่โตช้า 

แต่เมื่อยืนต้นสูงใหญ่ 
ก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา 

ออกดอกออกผล 
สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

มากมาย เฉกเช่นการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.

ท�าเนียบปราชญ์ ทสม.
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ท�าเนียบปราชญ์ ทสม.
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ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ชุมชนบ้านกาหนั๊วะ  หมู่ 5  ต�าบลกาลิซา  
อ�าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับเด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะด้วยตนเอง
แบบง่าย ๆ  เริ่มจากครัวเรือนของตัวเอง ให้คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ
ในชุมชน เป็นการฝึกคนในชุมชนให้ตระหนักและมีจิตส�านึกเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการขยะที่ถูกต้อง

นายมาหะมะ  สาอุ

ทสม. 
ด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอย

1

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะทุ่งศรีโมเดล  
หมู่ 3  ต�าบลทุ่งศรี  อ�าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะแบบครบวงจร โดยการคัดแยกขยะที่บ้าน
ของตนเอง และการท�าปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศไม่กลับกอง 
โดยใช้เศษอาหารที่เหลือจากชุมชน

2

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.ต�าบลเชียงเครือ

พื้นที่ท�ำงำน : ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ บ้านเชียงเครือ 
หมู่ที่ 1  ต�าบลเชียงเครือ  อ�าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะในครัวเรือน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต 
ปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนและชุมชน และการก�าจัดขยะอินทรีย์ 
ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดิน

นายสมศักดิ์  ธรรมเนียมไทย3

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์การเรียนรู้ต�าบลชุมเห็ด  หมู่ 19  ต�าบลชุมเห็ด  
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดีเด่น ปี 2562 / เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด 
ปี 2559

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะต้นทาง โดยให้ทุกคนคัดแยกขยะที่บ้านตัวเองแบบ
ง่าย ๆ  มีการอธิบายให้ทุกคนเห็นว่าท�าไมต้องมีการคัดแยกขยะ 
คัดแยกเพื่ออะไร

4นายธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา นางสมศรี  ศังขจันทรานนท์
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ต�ำแหน่ง : กรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดน่าน

พื้นที่ท�ำงำน : แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ชุมชนบ้านวังฆ้อง หมู่ 3  ต�าบลถืมตอง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดน่าน

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดยเริ่มให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในบ้านตนเอง
และค่อยขยายไปยังชุมชน

5 นายกิจจา  ทองสุข

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ท�ำงำน : แปลงเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย ทสม. 
หมู่ 10 บ้านศีรษะช้าง  ต�าบลพุดซา  อ�าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน โดยน�ามาท�าปุ๋ยน�้าหมัก 
เพื่อใช้ในการเกษตร

นายสมพงษ์  แสงศิริ6

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.ต�าบลพระแท่น / 
คณะกรรมการอ�านวยการ

พื้นที่ท�ำงำน :  • เทศบาลต�าบลพระแท่น  หมู่ 3  ต�าบลพระแท่น  
อ�าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์สาธิตการลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านไร่

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบการท�าตะล่อม เน้นการถ่ายทอดความรู้ 
นวัตกรรม “KEYHOLE GARDEN” เพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย
ในครัวเรือนและก�าจัดขยะอินทรีย์รูปแบบใหม่

7

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : หมู่ที่ 1  ต�าบลควนขัน  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสตูล

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดยน�าเศษอาหารมาท�าน�้าหมักชีวภาพ 
และท�าหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

8

นายสมพิศ  นิยมสุข

นายเหม  กาสา

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดหนองคาย

พื้นที่ท�ำงำน : • แหล่งเรียนรู้อ�าเภอโพนพิสัย  หมู่ 1  ต�าบลจุมพล  
     อ�าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
  • แหล่งเรียนรู้ อ�าเภอโพธิ์ตาก
  • แหล่งเรียนรู้ อ�าเภอสังคม
รำงวัลที่ได้รับ : คนดีศรีหนองคายด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3Rs เพื่อแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน 
และการเพิ่มมูลค่าขยะ

นางสาวศุภมาศ  ปุณประเสริฐ9

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)  ต�าบลวังหว้า  
อ�าเภอแกลง  จังหวัดระยอง

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับภาค ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การลดขยะจากครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs เป็นแนวทาง
ในการคัดแยกขยะ และน�าขยะรีไซเคิลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
รวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะ

10 นายสายัณห์  รุ่งเรือง
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ต�ำแหน่ง : ที่ปรึกษาเครือข่าย ทสม.น่าน 

พื้นที่ท�ำงำน : วัดโป่งค�า  เลขที่ 20  หมู่ 5  ต�าบลดู่พงษ์  
อ�าเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

รำงวัลที่ได้รับ : -

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ป่าต้นน�้า  การท�าฝายชะลอน�้า และการเกษตร
ผสมผสาน

พระครูสุจิณนันทกิจ

ทสม. 
ด้านการพิทักษ์
และฟื้ นฟูป่าไม้

1

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ชุมชนบ้านท่าพิกุล  เลขที่ 252  หมู่ 4  ต�าบลท่าฉาง  
อ�าเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ�าปี 2559

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การอนุรักษ์พันธ์พืชป่าชายเลน พันธ์ุสัตว์น�้า  รวมถึงการท�าบ้านปลา 
และธนาคารปู

2

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.
พื้นที่ท�ำงำน : • เลขาธิการเครือข่ายสมัชชาสิ่งแวดล้อม 
   แห่งประเทศไทย เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
   ม้งดอยสุเทพ-ปุย 12 หมู่บ้าน ในเขต
   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  • พื้นที่โดยรอบ อ.เมือง แม่ริม หางดง แม่แตง 
  • เครือข่ายสิ่งแวดล้อม

รำงวลัทีไ่ด้รบั : • “ความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม”  
   ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนา 
   การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น
  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
   ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัล ผู้น�าหุ้นส่วน 
   ความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับดีเด่น 
   จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ รวมถึงแนวทางจัดการปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน

นายไตรภพ  แซ่ย่าง3

ต�ำแหน่ง : ประธาน ทสม. ต�าบลอวน

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยหาด  เลขที่ 28  หมู่ 7  ต�าบลอวน
อ�าเภอปัว  จังหวัดน่าน

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่นระดับภาค ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

4

นายมนูญ  คุ้มรักษ์

นางนัยนา ทีฆาวงศ์
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ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ  ต�าบลน�้าตก  อ�าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการป่าชุมชนและการปกป้องผืนป่าชุมชน 
โดยการท�าฝายชะลอน�้า

5 นายบุญเลิศ  พันธ์สนิท

ต�ำแหน่ง : ที่ปรึกษาเครือข่าย ทสม. จังหวัด

พื้นที่ท�ำงำน : พื้นที่ป่าเขากระทิง  ต�าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี

รำงวัลที่ได้รับ : -

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการป่าชุมชน เป็นสร้างการมีส่วนรวมของคนในชุมชน
ในการอนุรักษ์ผืนป่า และการสร้างอาชีพจากการงานหัตถกรรมต่าง ๆ

นายสงคราม  เสนะโลหิต6

ต�ำแหน่ง : กรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัด

พื้นที่ท�ำงำน : ป่าชุมชนของคนบ้านยางโทน  เลขที่ 73/2  หมู่ 3  
ต�าบลศรีมงคล  อ�าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการป่าชุมชนตามบริบทของพื้นที่ และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน จากการมีส่วนรวม
ของคนในชุมชน

7

ต�ำแหน่ง : รองประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัด
พื้นที่ท�ำงำน : อุทยานแห่งาติปางสีดา  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รำงวัลที่ได้รับ : -

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การเป็นนักสื่อสารความหมายธรรมชาติ ในการดูแลระบบนิเวศป่าไม้

8

นายเต้นยิ้ว  วชิรพันธ์วิชาญ

นายสุระพง  ธรรมวรางกูร

ต�ำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการเครือข่าย ทสม.จังหวัดตาก
พื้นที่ท�ำงำน : ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง  หมู่ 1  ต�าบลแม่กาษา  
อ�าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2558 /
 เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับปะเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบ�ารุงรักษาป่า การใช้ประโยชน์ร่วมกัน การป้องกัน และการฟื้นฟู
ป่าไม้จากผืนป่าที่เคยเป็นเขาหัวโล้น ให้กลายเป็นผืนป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างเส้นเลือดให้กับธรรมชาติโดยผ่าน
การท�าฝายชะลอน�้า

นายพนม  นามผลาญ9

ต�ำแหน่ง : เลขานุการ ทสม.จังหวัดล�าปาง

พื้นที่ท�ำงำน : ต�าบลร่องเคาะ  อ�าเภอวังเหนือ  จังหวัดล�าปาง

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ประจ�าปี 2560

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
ความเป็นผู้น�าในการฟื้นฟูป่าไม้ การท�าฝายชะลอน�้า เพื่อสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า รวมถึงการเป็นจิตอาสา
ในการท�าแนวกันไฟ และดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในชุมชน

10 นายอดิเรก  สวยสด
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ต�ำแหน่ง : รองประธานเครือข่าย ทสม. อ�าเภอบ้านธิ

พื้นที่ท�ำงำน : ล�าห้วยแล้ง ในพ้ืนที่ต�าบลบ้านธิ  อ�าเภอบ้านธิ  จังหวัดล�าพูน

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2558 / 
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การสร้างฝายชะลอน�้า รวมถึงการท�าธนาคารน�้าใต้ดิน

นายดวงแก้ว  สมพงษ์

ทสม. 
ด้านการอนุรักษ์

และฟื้ นฟู
ทรัพยากรน�้า

1

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ตลาดน�้าคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน  ต�าบลมหาสวัสดิ์  
อ�าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการน�้า โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแหล่งน�้าแบบบูรณาการ

2

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.
พื้นที่ท�ำงำน : แม่น�้าพิจิตร คลองข้าวตอก  ต�าบลย่านยาว  
อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร  การบริหารจัดการแม่น�้าพิจิตร ด้วยวิถีชุมชน 
ในระทาง 127 กิโลเมตร  การท�าธนาคารน�้าใต้ดินที่ประชาชน
สามารถท�าได้ด้วยตนเอง โดยการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตร 
ความมั่นคงทางด้านอาหาร ระบบนิเวศน์ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแม่น�้า โดยน�าศาสตร์พระราชา ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางการสอนและการท�างาน และการสร้าง
กระบวนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นายรักกี้  สุขประเสริฐ3

ต�ำแหน่ง : กรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์การเรียนรู้ ไม้สามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง 
บ้านภูเพียง  ต�าบลนาปัง  อ�าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การท�าธนาคารน�้าใต้ดิน ผ่านโมเดลพื้นที่เรียนรู้ รวมถึงการสร้าง
ฝายชะลอน�้าแบบต่าง ๆ  และการขยายพันธุ์พืช เพื่อช่วยรักษา
ระบบนิเวศ

4
นายวันชัย  สวัสดิ์แดง

นายประดิษฐ์  เพชรแสนอนันต์
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ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : เกษตรอินทรีย์ บ้านซับไทรทอง อ.วังน�้าเขียว ต�าบลเมืองปัก 
อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การสร้างฝายมีชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวพระราชด�าริ
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการสร้างความชุ่มชื้นของดิน และปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

5 จ.อ. ไพโรจน์  กระจ่ายโพธิ์

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดพะเยา

พื้นที่ท�ำงำน : บ้านดอนเงิน / บ้านค่าไพบูลย์ / บ้านบอน  
ต�าบลออย  อ�าเภอปง  จังหวัดพะเยา

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับภาค ปี 2557 / เครือข่าย ทสม. ดีเด่น 
ระดับประเทศ ปี 2559

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการน�้าตามบริบทของพ้ืนที่ลุ่มน�้ายม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรน�้า 
การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูโครงสร้างคณะกรรมการน�้าในชุมชน

นางสาวนารี  เวียงค�า6

ต�ำแหน่ง : รองประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัด
พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย มหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรี 
  ต�าบลเขาดินพัฒนา อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รำงวัลที่ได้รับ : -

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการลุ่มน�้า ในรูปแบบพหุภาคีโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

7

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : แม่น�้าพิจิตร คลองข้าวตอก ส�านักงาน 
กศน.อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

รำงวัลที่ได้รับ : -

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร ในรูปแบบธนาคารน�้าใต้ดิน เพื่อการเกษตร  
การท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ อีเอ็มบอล และสารสังเคราะห์แสงในการแก้ไข
ปัญหาน�้าเสีย

8

นายทิสาปาโมกข์  บุญส่งประสิทธิ์

นางดรุณี  บุญอยู่

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมล�าน�้าตะคอง 
บ้านไทรทอง ต�าบลหนองน�้าแดง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับภาค ปี 2560

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการน�้า โดยท�าฝายมีชีวิตในการกักน�้าให้พอใช้ตลอดปี 
และการรักษาระบบนิเวศ เพื่อการผลิตน�้าตามธรรมชาติไว้เติมเต็ม
ระบบอย่างยั่งยืน รวมถึงการท�ากังหันน�้าโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน

นายวิชชุ  ชุปวา9
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ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ต�าบลตะโหมด  อ�าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอดุลย์  แก้วคงธรรม

ทสม. 
ด้านการ

บรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

1

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน  
  หมู่ที่ 11  ต�าบลหนองโพธิ์  อ�าเภอหนองหญ้าไซ  
  จังหวัดสุพรรณบุรี

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
ให้ความรู้ตามแนวทฤษฎีหลักวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือข่าย ทสม.อ�าเภอเชียงของ
พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์เรียนรู้เชิงวิชาชีพบ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว) 
  ต�าบลครึ่ง อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ดูงำน : 1. เครือข่าย ทสม. ต�าบลครึ่ง บ้านตองเก้า 
ศูนย์เรียนรู้เชิงวิชาชีพบ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว) เป็นการบริหารจัดการ
  2. งานด้านวิชาชีพชุมชนค้นต่อจากฐานแม่ (อิ๋ว)
  3. วนเกษตร,ไร่นาสวนผสม,โคกหนองนาตามบัญชา
     พ่อ (เชี่ยว)
  4. งานจิตอาสาพ่อ (เชี่ยว) พาไป (สิ่งแวดล้อม)
    - ไฟป่าหมอกควัน ป่าชุมชน
    - การจัดการขยะ ถังขยะ
    - ลดการเผาฟางข้าว กองปุ๋ย
  5. งานเด็กและเยาวชนก�าลังพลของคนรุ่นใหม่  
   “เป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดี มีอาหารธรรมชาติ สร้างงาน
สร้างอาชีพชุมชน”
   - บ้านครึ่งเหนือ ระบบการจัดการน�้า-ป่า อ่างเก็บน�้า
   - บ้านศรีลานนา แพะเมืองผีศรีลานนา เป็นพ้ืนที่ก�าลัง
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชน 

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ปี 2560 / 
ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
เรียนรู้ลงมือท�าด้วยตัวเองทุกอย่างโดยมีพ่อเป็นครูสอน และแม้ไม่สอน
หากสงสัยก็จะทดลองท�าจนเข้าใจ จนเห็นขอดีข้อเสียจากการท�างาน และ
ได้ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ  กลับมาคิดเพื่อให้เกิด
การต่อยอดในการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

นางสาวอริศรา  พลศรีเมือง3

นายเกษมชัย  แสงสว่าง

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ต�าบลนนทรี  อ�าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การท�าเกษตรแบบองค์รวม และกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

4 นางระตะนะ  ศรีวรกุล
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ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ต�าบลโคกกลาง อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ 
  อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 8 ไร่ (ป่า 3 อย่าง
  ประโยชน์ 4 อย่าง) 

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การสร้างเครือข่าย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นหลักการปฏิบัติสู่กระบวนการคิด การวางแผน การสร้างเครือข่าย 
และการบูณาการท�างานร่วมกัน

5 นายพสิษฐ์  สลักค�า

ต�ำแหน่ง : ประธาน ทสม. อ�าเภอพนมทวน

พื้นที่ท�ำงำน : ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  ต�าบลหนองโรง  
อ�าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 / 
เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เกี่ยวกับการบริหาร
ป่าชุมชน และท�าอย่างไรให้ป่าชุมชน คงอยู่รวมกับชุมชน การสาธิต
การดูแลป่าชุมชน และการวางแผนบริหารจัดการป่าชุมชน

นางสมพร  ปานโต6

ต�ำแหน่ง : ประธานเครือ ทสม. อ�าเภอเมืองนครปฐม

พื้นที่ท�ำงำน : ศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต�าบลสามควายเผือก  
อ�าเภอสามควายเผือก  จังหวัดนครปฐม

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดาวรุ่งระดับประเทศ ปี 2560

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
ให้ความรู้เกี่ยวการท�าน�้าหมักและปุ๋ยชีวภาพ และการขยายกล้าไม้ 
เทคนิคการขยายกล้าไม้ด้วยเองแบบง่าย ๆ

7

ต�ำแหน่ง : กรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัด

พื้นที่ท�ำงำน : ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น แม่น�้าปราณบุรี และ 
ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า หมู่ 2  ต�าบลปากน�้าปราณ  
อ�าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน โดยชุมชน และวิธีการท�าธนาคารปู 
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทย และการท�าปะการังเทียม 
(ซั้งกอ) ที่มาจากูมิปัญญาชาวบ้าน

8

นายธวัช  ลิชวาณิชย์

นายเจือ  แคใหญ่

ต�ำแหน่ง : กรรมการเครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน

พื้นที่ท�ำงำน : บ้านชุมพล  ต�าบลค้อใต้  อ�าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร

รำงวัลที่ได้รับ : เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การท�าเกษตรผสมผสาน โดยจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการท�าเกษตร

นายไกรวรรณ์  อัครกุล9

ต�ำแหน่ง : สมาชิก ทสม.

พื้นที่ท�ำงำน : ต�าบลรังนก  อ�าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

รำงวัลที่ได้รับ : ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเป็นวิทยำกร : 
การจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยใช้หลัก 3Rs 
ในการจัดการขยะภายในครัวเรือน และวิธีการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากเศษอาหาร

10 นางวราภรณ์  สมบัติวงษ์
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