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เราทุกคนก็ต้องเปล่ียนแปลงวถีิใหม่ท้ังหมด
“เปลี่ยนแปลงไปพรอ้มๆ กัน” ทุกคนสามารถเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ได้ เริม่ต้นท่ีเรื่องเล็กๆ จากเรื่องขยะในชวีติประจ�าวนั หลอดดูด แก้วเก็บ
ความเย็นความรอ้น ลดการใชถ้งุพลาสติก หาทางเลอืกเรื่องการเดินทาง
บ้างเป็นบางวนั สนับสนุนกาแฟในป่า เพราะมกีาแฟในป่าชมุชนจงึต้องกัน
ไฟใหดี้ท่ีสุด สนับสนุนเรื่องเกษตรอนิทรยี์ เกษตรสีเขียว เปลีย่นท้ังตัวเอง  
และได้สนับสนุนชมุชนท่ีต้องการปรบัเปลีย่นไปในเวลาเดียวกัน ท�าใหเ้ปน็เรื่อง
สนุก แลว้เรื่องท่ีเราท�าจะขยบัไปต่อจิก๊ซอรกั์นได้เองกับส่ิงท่ีชมุชนรอบนอก
ท�าอยู่ เป็น “การเคลื่อนไหวทางสังคมสรา้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งมอบ
โลกดีดีเอาไวใ้หล้กูหลาน”

บทน�า จากวกิฤติปัญหาไฟป่าหมอกควนั 
 สู่แนวทางการจดัการทรพัยากรอย่างยั่งยืน 

ถอด รหสั เรื่องเลา่จากพื้นท่ี
 - จาก Home Stay สู่การจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน แมฮ่่องสอน

 - เจยีงฮายเมอืงสะอาด สู่การจดัการป่า-คนยั่งยืน

 - ป่า คือลมหายใจและชวีติ ล�าปาง

 - เครอืข่าย ทสม.จงัหวดัพะเยา จติอาสาใหค้นอยู่กับป่า

 - ล�าพูน No Foam No Fire

 - หมูบ่้านต�านานหงส์ สู่ชมุชนปลอดการเผา
  ต�าบลวงัหงส์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแพร ่

 - เชยีงใหมภ่าคีความรว่มมอื : 
  สรา้งพื้นท่ีสีเขียวในเมอืง พฒันาธรุกิจเศรษฐกิจสีเขียวในชมุชน 

 - ปฏิบัติการเปลีย่นแปลงตัวเอง เปลีย่นแปลงชมุชน เราเปลีย่นโลกเปลีย่น 
  ท่ีบ้านแมก๊ื่ดหลวง ต.แมก่าษา อ.แมส่อด จ.ตาก

 - ชมุชนรมิน�าน่าน...หมูบ่้านก่อการดี
  บ้านผาขวาง ต�าบลบ่อ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน

ส า ร บั ญ
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 ความแล้งร้อนของฤดูฝนในปี 2562 นี้ ท�าให้นึกถึงเพลงโปรดสมัยตอนท่ียังเป็นเด็กๆ 
อยู่เพลงหนึ่ง ชื่อเพลง “เจ้ากางเขน” เนื้อเพลงมีอยู่ว่า  

 “ตื่นแต่เช้า เจ้ากางเขน มเีสียงเพลงมาฝาก ปลุกจากฝัน เริ่มต้นวันสวยงาม จับก่ิงนี้ เกาะ
กิ่งนั้น หันหน้ามาสบสายตากัน ทักทายกันประสาเพื่อนกันมานาน วันนี้เจ้านกกางเขน เจ้าบิน
จากไปหนใด จะมีใครคอยห่วงใยเจ้าบ้างไหม ป่าร้างเมืองแล้งอย่างน้ี เพื่อนเอยจะอยู่อย่างไร 
จะมีร่มเงาแห่งใด ให้พักพิง” 

 เพลงนี้แต่งโดยคุณนตกร สามัคยารมณ์ และคุณภาสกร หุตะวณิช ขับร้องโดยคุณมาช่า 
วฒันพานชิ ท่ีว่าเมอืงแล้งอย่างนี ้นัน่กเ็พราะว่าแม้จะเป็นหน้าฝนปลายเดอืนกรกฎาคมย่างเข้า
เดือนสิงหาคม แต่ฝนก็นานๆ มาเยือนที แถมก่อนที่ฝนจะตกก็ร้อนเหงื่อท่วมตัวแบบไม่ต้องไป
ออกก�าลังกาย เมื่อฝนสงบลงวันต่อมาแดดก็ร้อนเปรี้ยงแสบไปทั้งตัว ส�าหรับใครที่ขับรถยนต์
อาจไม่มีโอกาสได้สัมผัสว่าร้อนจนแสบผิวไปหมด
ท้ังตวันัน้เป็นอย่างไร เพราะพอก้าวเข้าไปอยู่ในรถ 
เราก็เหมือนอยู่ในโลกคนละใบกันกับคนท่ีขับรถ
จักรยานยนต์หรือเดินอยู่ข้างถนนทันที

 ความแห้งแล้งและร้อนจดัของปีนีห้ลายพืน้ท่ีถกู
ประกาศให้เป็นเขตประสบภยัแล้งไปแล้ว ตวัอย่าง
เช่น จังหวัดมหาสารคาม 4 อ�าเภอ ได้แก่ ยางสีสุ
ราช พยคัฆภูมพิสัิย วาปีปทุม และอ�าเภอบรบอื แล้ง
หนักในรอบ 40 ปี ข้าวและพืชผลทางการเกษตร
ยืนต้นตาย น�้าอาบน�้าใช้ในครัวเรือนไม่มีเนื่องจาก
แหล่งผลติน�า้ประปาแห้งขอด แห้งขนาดน�า้บาดาล
ใต้ดนิยงัหายไป ในแต่ละวนัชาวบ้านต้องรอรถของ
ท้องถิ่นน�าน�้ามาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า และสถานการณ์ก็เริ่มแผ่ขยายออกไป
เป็นวงกว้างในอีกหลายพื้นที่ทั่วทั้งภาคอีสาน

บทน�ำ
“ต่ืนแต่เชา้ เจา้กางเขน 
มเีสียงเพลงมาฝาก ปลกุจากฝัน 
เริม่ต้นวนัสวยงาม จบัก่ิงน้ี 
เกาะก่ิงน้ัน หนัหน้ามาสบสายตากัน 
ทักทายกันประสาเพื่อนกันมานาน 
วนัน้ีเจา้นกกางเขน เจา้บินจากไป
หนใด จะมใีครคอยหว่งใยเจา้
บ้างไหม ป่ารา้งเมอืงแลง้อย่างน้ี 
เพื่อนเอยจะอยู่อย่างไร 
จะมรีม่เงาแหง่ใด ใหพ้กัพงิ”
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 ล่าสุดสถานการณ์แม่น�า้โขง มรีายงานข่าวว่าบรเิวณสามเหลีย่ม
ทองค�า อ�าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห้งสุดในรอบศตวรรษ 
โดยเมือ่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 นายไบรอนั ไอเลอร์ ผู้อ�านวย
การภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของศูนย์วิจัย STIMSON 
CENTER ประเทศอเมริกา เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมแม่น�้า
โขงบริเวณสามเหลี่ยมทองค�าที่แห้งจนกระทั่งเห็นเกาะและหาด
ทรายโผล่ในภาพถ่ายดาวเทียมชัดเจน รวมถึงน�้าโขงท่ีไหลผ่าน
ประเทศไทยตลอดเหนือสุดตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัด
นครพนม มุกดาหาร ก็แห้งในฤดูฝนจนสัตว์น�้าหลายชนิดแห้ง
ตายอยู่ตามซอกหิน ทั้งที่ช่วงนี้ควรเป็นฤดูน�้าหลาก ซึ่งมีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าน่าจะมาจากสองสาเหตุหลักคือผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศท่ีท�าให้ฝนท้ิงช่วงนาน และการกกัเกบ็
น�้าของเขื่อนในประเทศจีน

 ส�าหรบัทางภาคเหนอื หลาย
พ้ืนท่ีท้ังชมุชนบนดอยและพืน้ราบ
ก็ไม่ต่างกัน เกษตรกรนอกเขต
ชลประทานท่ีอาศัยเพียงน�้าฝน
ในการเพาะปลูกก็ยังไม่ได้ลงมือ
ท�าการเกษตรเหมือนเช่นทุกปีท่ี
ผ่านมา ซึ่งมีรายงานว่าปีนี้เป็นปี
ท่ีแล้งสุดในรอบหลายสิบปีเช่น
กนั ย้อนหลงัไปประมาณ 5 - 6 ปี 
พ่อหลวงจอน ิโอ่โดเชา ปราชญ์ชาว
บ้านแห่งลุ่มน�า้แม่วาง จ.เชยีงใหม่ 
ได้เคยพดูเรือ่งน�า้ว่าการเกบ็น�า้จะ
ส�าคัญที่สุดในอนาคต แล้ววันนี้ก็
มาถึงเร็วกว่าที่คิด 

 เมื่อทบทวนย้อนกลับไปในรอบของฤดูกาลต่างๆ ในช่วงปี
ท่ีผ่านมา เราเผชญิกบัสภาพดนิฟ้าอากาศท่ีหนกัหนาสาหัสจรงิๆ
นับตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาซึ่งแทบไม่มีวันหนาวเลย ในช่วง
ท้ายของฤดูท่ีเชื่อมต่อกับฤดูแล้ง เราได้พบกับหมอกควันและ
มลภาวะทางอากาศซึง่กค็อืเจ้า PM2.5 ฝุ่นจ๋ิวขนาดเลก็กว่าเส้นผ่า
ศนูย์กลางของเส้นผมมนษุย์ถงึ 25 เท่า เลก็จนขนจมกูไม่สามารถ
กรองหรอืดกัได้ สามารถเข้าสู่ระบบการหายใจไปหาอวยัวะต่างๆ
ภายในร่างกายเราท้ังหัวใจ ปอด กระแสเลอืด ซึง่ปีนีม้าหนกัและ
อยู่กับพวกเรานานเป็นเดือน และไม่ได้มาแค่ภาคเหนืออีกต่อ
ไปเท่านั้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดรอบปริมณฑล ภาคกลาง  
ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ก็เจอกับปัญหานี้เช่นกัน

 ส�าหรบัในต่างประเทศนัน้ ทวีปตะวนัออกกลางและยโุรปปี
นี้ก็ร้อนหนักผิดปกติ เช่น สเปน และ ฝรั่งเศสที่มีข่าวว่าร้อนจัด
ถึง 45.9 องศาฯ เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในทางภาค
ใต้ของประเทศ จนท�าให้เกิดไฟไหม้ในพ้ืนท่ีเกษตรและพ้ืนท่ีป่า
อย่างหนกั เนือ่งจากวสัดเุหล่านัน้แห้งท�าให้ตดิไฟง่าย ความร้อน
ดงักล่าวยงัเป็นการท�าลายสถติเิดมิท่ีเคยเกิดขึน้ในเดอืนสิงหาคม 
2546 ถึง 2 องศาฯ 

 องค์การอตุนุยิมวทิยาโลกหรอื(World Meteorological 
Organization : WMO) แถลงว่าในปี 2562 นี้ เป็นปีที่ร้อน
ทีสุ่ดของโลกอีกปีหนึ่ง และระบุว่าปี 2558 - 2562 ถือเป็นช่วง
เวลา 5 ปีท่ีร้อนท่ีสุดเป็นประวตักิารณ์ และท่ีน่าแปลกท่ีสุดอกีเรือ่ง
คอืมีคนรู้จกักนักบัผู้เขยีนอาศยัอยู่ท่ีประเทศเยอรมนันมีาหลายปี  
เล่าให้ฟังอย่างตืน่เต้นปนแปลกใจว่าเช้าวนัหนึง่ในเดอืนพฤษภาคม
ท่ีผ่านมา เกิดหิมะตกอยู่หลายชั่วโมง หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็มี
ฝนตกลงมา อุณหภูมิจากช่วงเช้าหนาวขนาดหิมะตก ขยับเป็น  
16 องศาเซลเซยีส ซึง่ปกตแิล้วหิมะจะเริม่ตกในเดอืนธันวาคมซึง่
เป็นช่วงเทศกาลครสิต์มาส หิมะหลงฤดเูป็นเรือ่งตลกท่ีไม่ตลกเลย

 ย้อนกลับมาท่ีบ้านเรา เมือ่กรมอตุนุยิมวทิยาประกาศเข้าฤดู
ฝนอย่างเป็นทางการในวันที่  20 พฤษภาคม 2562 ผลก็เป็น
อย่างที่เราเห็นและเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ คือเป็นฝนสลับกับร้อน
จดั หลงัจากหน้าฝนผ่านไป เรากค็งเข้าสู่ฤดหูนาว(น้อย) สลบักบั
ร้อนจดักนัต่อ และพ่วงมาด้วยน้องฝุ่นน้อย PM.2.5  สรปุแล้วเรา
ก�าลังเจออยู่กับการเปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาล และมีการท�าลาย
สถิติโลกในเกือบทุกเรื่อง

 หลงัจากเจ้าฝุ่นน้อยลอยจากไปสู่ชัน้บรรยากาศ ย่างเข้าสู่ฤดู
แล้งหรอืฤดรู้อน เรากถ็กูโจมตด้ีวยอากาศร้อนจดัทะลุ 44องศาฯใน
หลายพืน้ท่ี ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนอื คอื จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ล�าปาง ตาก อตุรดติถ์ เป็นต้น โดยกรมอตุนุยิมวยิาอธิบายว่าเป็น
เพราะสภาพภูมิประเทศ ลมนิ่ง และไม่มีฝน
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โลกของเราก�าลงัปว่ย ต้องหาวธิชีว่ย
ในระยะยาว
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก�าลงัส่งผลกระทบ
โดยรวมต่อทกุประเทศ และเป็นวาระร่วมกนัของประเทศที่
เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ มีการพยายามหา
แนวทางแก้ไขและรับมือร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2531 และใน
ขบวนการทางสิ่งแวดล้อมเราก็เริ่มได้ยินค�าต่างๆ มากมาย
ที่จะต้องท�าความเข้าใจในรายละเอียดกันอีกเยอะ 

 ข้อตกลงหลักๆท่ีเราได้ยินกันบ่อยๆ คือ ค�าว่า  
“พธีิสารเกยีวโต”ซึง่มมีตร่ิวมกนัในเดอืนธันวาคมพ.ศ. 2540  
ท่ีเมอืงเกยีวโต ประเทศญีปุ่่น กเ็ลยใช้ชือ่สถานท่ีนัน้มาเรยีก
เพือ่ให้จ�าง่าย เป้าหมายหลกัคอืให้กลุ่มประเทศอตุสาหกรรม 
เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น และอเมริกา  
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 5.2% เมื่อเทียบ
กับปีพ.ศ. 2533 

 อีกข้อตกลงหนึ่งท่ีเราได้รับรู้กันอยู่ในขณะนี้มีชื่อว่า 
“ความตกลงปารีส” เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งจัดประชุมกันท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อป ี
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จึงได้ชื่อนี้มาเพื่อให้จ�าง่ายอีกเช่นกัน 

ภัยคกุคามท่ีใหญ่ท่ีสุดรว่มกัน 
ต้ังแต่ระดับชมุชนไปจนถึงระดับโลก 
 อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณและการกระจาย
ตัวของฝน การขยับเลื่อนของฤดูกาล ความแห้งแล้งท่ียาวนานมากข้ึน  
น�้าท่วมถี่มากขึ้น ภาวะอากาศแปรปรวน ความถี่ของภัยพิบัติ ฯลฯ ทั้งหมด
นีเ้ป็นมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศของท้ังโลก และส่งผลต่อ
การด�าเนินชีวิตของเราทุกคนรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

 ตวัการใหญ่กเ็กิดมาจากกิจกรรมของเราท้ังส้ิน ท้ังรปูแบบการด�าเนนิ
ชีวิตประจ�าวัน กิจกรรมในครัวเรือน การเกษตรบางรูปแบบ การคมนาคม
ขนส่ง ภาคอตุสาหกรรม เป็นต้น จากการจัดเวทีเครอืข่ายอาสาสมคัรพทัิกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ในปี 2562 ที่ผ่านมาพบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญในระดับพื้นที่
ชมุชนและจงัหวัด 5 เรือ่ง คอื ไฟป่าหมอกควันมลภาวะทางอากาศ ขยะและ
สิ่งแวดล้อมเมือง ภาวะน�้าแห้งน�้าแล้ง การสูญเสียพื้นที่ป่าอันเนื่องมาจาก
เกษตรเชงิเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดและอ้อย สารเคมตีกค้างในสิ่งแวดล้อม
ทั้งดินและน�้า 

 เรือ่งใหญ่ท่ีสุดเรือ่งหนึง่ของทางภาคเหนอืและเชือ่มโยงไปสู่เรือ่งอืน่ๆ
อกีหลายเรือ่งคอื “ปัญหาหมอกควันและมลภาวะทางอากาศ” ซึง่หลายคน
มกัเรยีกตดิปากว่า “ไฟป่าหมอกควนั” การเรยีกแบบนีเ้ท่ากบัไประบวุ่าเรือ่ง
หมอกควันนั้นเกิดจากแค่เรื่องไฟป่าและการเผาในภาคเกษตร ค�าถามคือ 
แล้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีปัญหานี้ก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน
มีป่าและไฟป่าหรือเปล่า 

เป้าหมายส�าคัญคือ ให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงท้ังใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนาตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้แต่ละประเทศก�าหนด
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซด้วยตัวเอง และตั้งเป้าร่วม
กันว่าจะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 
องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม
ภายในปีพ.ศ. 2643 

 อกีเรือ่งทีส่�าคญัทีต่้องท�าไปพร้อมกนัคอืการเพิม่
ความสามารถในการปรับตัวต่อผลระทบเชิงลบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศเราจะ
จดัท�าแผนเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้  
20 - 25% ภายในปีพ.ศ. 2564 - 2573 เพ่ือให้
สอดคล้องกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ

 ตอนนี้บ้านเรามีนโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในหลายระดับ ท้ังในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ(พ.ศ. 2558-2593) 

 นอกจากนี้ในระดับกระทรวง กรมและหน่วยงาน
ต่างๆกไ็ด้มกีารจดัท�าแผนและยทุธศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องกบั
เรือ่งดงักล่าวนี ้รวมท้ังภาคประชาชน ประชาสังคม กไ็ด้
มีการท�างานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเรื่องการปรับ
ตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ วถิคีาร์บอนต�า่ 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable  
Development Goals:SDG) ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อีก
เรื่องหนึ่งในตอนนี้
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 อันท่ีจริงแล้วหมอกควันและมลภาวะทาง
อากาศมสีาเหตมุาจากสองเรือ่งส�าคญัท่ีเกีย่วข้อง
กบักิจกรรมของผู้คนท้ังในเขตเมืองและรอบนอก 
ซึง่เรือ่งแรกคอื “การเผา” ท้ังเผาขยะ เผาในพืน้ท่ี
เกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและอ้อย การเผาใน
พืน้ท่ีป่า ตวัการหลักท่ีสองคอืเรือ่ง “ยานพาหนะ” 
ลองจินตนาการดคูนทุกคนมียานพาหนะเป็นของ
ตนเองตามก�าลงัทรพัย์ตัง้แต่มอเตอร์ไซค์ไปจนถงึ
รถยนต์ ออกบ้านสิบคนก็สิบคัน หลังนโยบาย
รถยนต์คันแรกออกมา ท�าให้เมืองใหญ่ทุกเมือง
ได้มีโอกาสสัมผัสกับค�าว่า “รถติด” โดยเฉพาะ
จงัหวดัเชยีงใหม่ ท่ีเดีย๋วนีร้ถตดิเกอืบตลอดเวลา
ในบริเวณแยกส�าคัญๆ เชน่ ส่ีแยกรินค�า ถนน
นิมมานเหมินทร์ หน้าโรงเรียนและโรงพยาบาล
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง การก่อสร้าง โรงงาน
อตุสาหกรรมและอืน่ๆ ท่ีส�าคญัการจะเกิดได้ต้อง
บวกกบัปัจจยัเรือ่ง “ความกดอากาศสูง”ท่ีเคลือ่น
ตัวจากจีนลงมาปกคลุมที่บ้านเรา

 ในระดับชุมชนเราพบว่ามีหมู่บ้าน
จ�านวนมากพอสมควรท่ีมีการจัดการใน
เรื่องป่าชุมชนซึ่งรวมถึงเรื่องการจัดการ
เรื่องไฟในป่าด้วย การงดเผาในพื้นท่ี
เกษตร การปรับเปล่ียนระบบการเกษตร
จากข้าวโพดไปสู่เรือ่งไผ่ในระบบวนเกษตร 
การแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและเชื่อมไปหา
เรื่องเกษตรรวมถึงเรื่องสุขภาพได้อย่าง
น่าชื่นชม ซึ่งเป็นการจัดการในระยะยาว
ที่น�าไปสู่ทิศทางของความยั่งยืน แต่พื้นที่

 ในฤดูกาลท่ีผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับ
อากาศเสียท่ีมวีนัท่ีค่า PM.2.5เกินค่ามาตรฐานถงึ 
70 กว่าวัน และเป็นจังหวัดที่ขึ้นอันดับหนึ่งของ
โลก(อีกแล้ว) 4 วันติดต่อกันในเรื่องอากาศแย่
อันดับหนึ่งของโลก จากการจัดของWorld AQI 
Ranking 

 จากสถานการณ์นี้ในระดับจังหวัด ได้มี
มาตรการต่างๆ ในระยะเฉพาะหน้า เช่น จัดเซฟ
โซนบริการประชาชน 24 ชั่วโมง ฉีดน�้าตามส่ี
แยกบนอาคารสูง ส่วนในพื้นที่ป่าและเกษตรนั้น
ได้ออกมาตรการ 60 วันห้ามเผา นอกจากนี้ยัง
มีหน่วยงานจากส่วนกลางระดมก�าลังเข้ามาช่วย
ดบัไฟป่าในพ้ืนท่ี เช่น กรมป่าไม้ เป็นต้น ส่ิงท่ีขาด
หายไปคอืเรือ่งแผนในระยะยาว ส่วนใหญ่เมือ่พ้น
ฤดูแล้วทุกอย่างก็สงบลง รอจนกว่าจนถึงรอบ 
ต่อไปอีกครั้ง

เหล่านี้ไม่ค่อยเป็นท่ีรับรู้ของสังคม ขาดระบบการสนับสนุนท่ีดี
พอจากภายนอก ขณะท่ีทุกคนอยากเห็นการแก้ไขปัญหาเรื่อง
นี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและได้ผล เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลกระ
ทบเชื่อมโยงไปทุกเรื่อง ท่ีผ่านมาหลายส่วนได้มีความพยายาม
เชือ่มผู้คนเข้ามาเรยีนรู้เรือ่งราวเหล่านีร่้วมกนั ท้ังคนจากรอบนอก 
คนในเขตเมือง ภาควิชาการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
แตพ่บว่าบางส่วนยังยืนอยู่บนความเชื่อและความรู้กันคนละชุด 
การปะทะกนัไม่ใช่ทางออก ท�าอย่างไรให้เกิดความเปลีย่นแปลง  
ไม่เกิดความขัดแย้ง พลงัประชาชน พลงัข้อมลูความรู้ ปัญหาเกิด
จากอะไร เหตุอยู่ตรงไหน จะจัดการร่วมกันอย่างไร เป็นเรื่องที่
ส�าคัญที่ต้องท�าต่อไป

 ในอกีด้านหนึง่ เราทุกคนกต้็องเปลีย่นแปลงวิถใีหม่ท้ังหมด 
“เปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กัน” ทุกคนสามารถเป็นผู้น�าการ
เปลีย่นแปลงได้ เริม่ต้นท่ีเรือ่งเลก็ๆ จากเรือ่งขยะในชวีติประจ�าวนั 
หลอดดูด แกว้เก็บความเย็นความร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก 
หาทางเลอืกเรือ่งการเดนิทางบ้างเป็นบางวนั สนบัสนนุกาแฟในป่า 
เพราะมีกาแฟในป่าชุมชนจึงต้องกันไฟให้ดีที่สุด สนับสนุนเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ เกษตรสีเขียว เปลี่ยนทั้งตัวเอง และได้สนับสนุน
ชุมชนท่ีต้องการปรับเปลี่ยนไปในเวลาเดียวกัน ท�าให้เป็นเรื่อง
สนุก แล้วเรื่องท่ีเราท�าจะขยับไปต่อจิ๊กซอรก์ันได้เองกับส่ิงท่ี
ชมุชนรอบนอกท�าอยู่ เป็น “การเคล่ือนไหวทางสงัคมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อส่งมอบโลกดีดีเอาไว้ให้ลูกหลาน”
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เราทกุคนต้องเปลีย่นแปลงวถีิใหม ่ 
“เปลีย่นแปลงไปพรอ้มๆ กัน” 
ทกุคนสามารถเป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลงได้
เริม่ต้นท่ีเรื่องเลก็ ท่ีตัวเราเอง....
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 แมฮ่่องสอนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย  
มคีวามโดดเด่นหลายลกัษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมปิระเทศ ท่ีเตม็
ไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอด
เวลาส่วนใหญ่ของปี จงึได้ชือ่ว่าเป็น เมอืงสามหมอก1 จากข้อมลู
สถิติกรมป่าไม้ใน ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่า
รวม 11,103.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,939.953.28 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 86.99 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด แม่ฮ่องสอนจึงเป็น
จังหวัดท่ีมีปา่เหลือมากท่ีสุดของประเทศ ประเภทของป่าไม้ท่ี
พบในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีท้ังป่าชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก ่
ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา และป่าสน และป่าชนิดผลัดใบ ได้แก่ 
ป่าผสมเบญจพรรณ และป่าเต็ง-รัง2 นอกจากมีความหลาก
หลายของลักษณะป่าแล้ว แม่ฮ่องสอนยงัมคีวามหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม ของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วย โดยส่วน
มากนั้นเป็นชาวไทใหญ่ นอกนั้นเป็นชาวไทยวน ปกาเกอะญอ  
ลาหู่ ลีซู ลเวือะ ม้ง จีนฮ่อ ปะโอ และอื่นๆ

 ในปัจจุบันแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมหลายด้าน ทั้งปัญหาไฟป่า - หมอกควัน แหล่งน�้า
ตืน้เขนิไม่เพยีงพอต่อการเกษตร การบกุรกุป่าต้นน�า้เพือ่ท�าพืน้ท่ี
ทางการเกษตร การท�าเกษตรเชงิเดีย่วใช้สารเคมเีข้มข้น ท่ีดนิไม่มี

จำก Home Stay สู่กำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

1ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2ที่มา http://www.maehongson.go.th/th/province-info/general-info/natural-resource.html

เอกสารสิทธ์ิและมแีนวเขตท่ีไม่ชดัเจน ปัญหาขยะจ�านวนมากและ
ขาดแหล่งทิ้ง เป็นต้น ก�านันกองพูน บุญยวง ประธานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จ.แม่ฮ่องสอน สะท้อนให้ฟังว่า “คนในเมืองและหน่วย
งานภาครัฐไม่เข้าใจปัญหาของพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน อย่าง
เช่น การออกมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าด้วยการห้ามเผา 60 วัน  
ในเดอืนมีนาคม-เมษายน ของภาคเหนอืของภาครฐันัน้ไม่สอดคล้อง
กบัสภาพป่าในจังหวดัแม่ฮ่องสอนซึง่จะเข้าสู่ฤดใูบไม้ร่วงช้ากว่าท่ี
อืน่ๆ การประกาศให้ชงิเผาในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ จงึไม่สามารถ
ท�าได้เพราะใบไม้ยงัไม่ร่วง ป่ายงัไม่แห้งดพีอท่ีจะชงิเผาได้ ท�าให้
คนภายนอกไม่เข้าใจ กล่าวหาโจมตีชาวบ้านว่าเผาป่าท�าลายป่า 
แต่หลงัจากการไหม้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ต้นไม้นานาชนดิแม้กระท่ัง
หญ้ากย็งังอกออกมาใหม่ ไม่ตาย” จากปัญหาดงักล่าวนัน้จะเห็น
ได้ว่าเกิดจากหลายสาเหตุ และมีความซับซ้อน การกล่าวโทษ
ว่าเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงไม่ใช่ทางออกของการแก้
ปัญหา แต่ทุกฝ่ายควรจะต้องร่วมมือกัน 
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การท่องเท่ียวโดยชมุชน ทางเลอืกเพื่อเศรษฐกิจชมุชน 
และส่ิงแวดลอ้มท่ียั่งยืน 
 ด้วยต้นทุนของจังหวัดท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของกลุ่ม
ชาตพินัธ์ุท่ีมอีตัลักษณ์และวิถชีวิีตท่ีงดงาม การท่องเท่ียวโดยชมุชน ซึง่เป็นการท่องเท่ียวธรรมชาติ 
วิถี วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ จึงเป็นทางออกหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาค
รัฐ และท้องถิ่น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจับมือกันด�าเนินงานเพ่ือเปน็ทางเลือกในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน และยังช่วยท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืนได้ จาก
เว็บไซด์ของ CBTMaehongson3 ระบุว่ามี 11 ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ลุกขึ้นมาจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน มากว่า 8 ปีแล้ว เพราะมีต้นทุนท้ังในด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ นายชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บา้นต่อแพ หมู ่ 1 เล่าให้ฟงัว่า  
“บ้านต่อแพเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ที่อยู่มานานมากกว่า 100 ปี โดยมีหลักฐานการบันทึกใบลาน 
ว่ามีการบูรณะวัดต่อแพ เมื่อปี พ.ศ.2461 โดยเจ้าอาวาสวัดต่อแพ เป็นผู้บันทึก” นั่นแสดงวา่
ชมุชนแห่งนีก่้อตัง้มานานแล้ว และเป็นชาวไทยใหญ่ท่ียงัคงรกัษาและสืบทอดประเพณ ีวฒันธรรม  
ความเชื่อ และวิถีชีวิตตามบรรพบุรุษตนเองมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบหลักฐาน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ว่ามีทหารญี่ปุ่นได้ใช้เส้นทางผ่านบ้านต่อแพเพ่ือไปท�าสงคราม
กับประเทศพม่า และใช้วัดต่อแพเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวท�าการรักษาทหารญี่ปุ่นท่ีบาด
เจ็บจากสงครามอีกด้วย ปัจจุบันยังคงพบหลักฐานจ�านวนมากของทหารญี่ปุ่น จึงท�าให้คน
ภายนอกสนใจเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาสตรส์มัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะ 
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา ดังนั้นเม่ือ
ทางวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(วชช.) ท่ีเข้ามาศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในบริเวณของชุมชนบ่อยครั้ง ได้ชักชวนให้ชุมชนมาท�าการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือโฮม
สเตย์(Home stay)4 กอปรกบัชมุชนยงัมทีรพัยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ และมีวถิวีฒันธรรม
ชุมชนท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ จึงท�าให้คนในชุมชนตัดสินใจท�าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว เสริมจากรายได้จากการเกษตรท่ีเคยท�ากันอยู่ (กระเทียม ถั่วเหลือง ข้าวโพด) ซึ่งมี
ราคาท่ีไม่แน่นอนในแต่ละปี ดงันัน้การท�าท่องเท่ียวของชมุชนแห่งนีจ้งึท�าในลกัษณะ การท่องเท่ียว
เชิงการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมชุมชน หรือเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากร เป็นหลัก 

3https://sites.google.com/site/cbtinmaehongson/chumchn-thxng-theiyw 
4สัมภาษณ์นายณัฐพล สุวรรณสังข์ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านต่อแพ
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 ผลที่เกิดขึ้น จากการท�าโฮมสเตย์ ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จาก
การเข้าพัก จากค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าวิทยากร ค่าการแสดงวัฒนธรรม และอื่นๆ 
นอกจากจะมีรายได้เสริมกันแล้ว รายได้เหล่านี้จะถูกหัก 15% น�าไปเข้ากองทุน
พัฒนาหมู่บ้าน เช่น น�าไปเป็นค่าใช้จ่ายช่วงเฝ้าระวังไฟป่า ท�าฝาย เป็นต้น จึง
ท�าให้คนท่ีไม่ได้ประโยชน์การท่องเท่ียวโดยตรงก็จะได้รับประโยชน์จากการ 
ท่องเท่ียวนีไ้ปด้วย นอกจากรายได้แล้วการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ยงัสร้างประโยชน์
อีกหลายด้าน อาทิ เกิดการรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ซึ่งเกือบจะ 
สูญหายไปแล้ว เช่น การฟ้อนนก ร�าโต ฯลฯ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 
ชาวไทยใหญ่ เกิดกลุ่มการแสดงของเดก็เยาวชนในชมุชน เรยีนรูสื้บทอดวฒันธรรม 
จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนัน้การท่องเท่ียวยงักระตุ้นให้คนในชมุชนรกัษาความสะอาด
และสร้างส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ขึน้เพือ่รองรบันกัท่องเท่ียว โดยเน้นให้มกีารจดัการ
ขยะระดับครัวเรือน ทสม. และ อสม.ช่วยกันรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
โดยท�าหลุมขยะเปียก แยกขยะรีไซเคิ้ลขาย และแยกขยะอันตรายทิ้ง ซึ่งจะมีทาง
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่เงารับผิดชอบจัดเก็บให้ 

 นอกจากนั้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนยัง
ช่วยท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะเมื่อ
มีการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท�าให้เกิด
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มน�าเที่ยว
(ไกด์) กลุ่มการแสดง กลุ่มอาชีพ(จักสาน,  
ถั่วเน่าแผ่น,ฯลฯ) เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
และเมื่อมีนักท่องเท่ียวเข้ามาชุมชนอย่างต่อ
เนือ่ง ท�าให้คนในชมุชนประชมุกนับ่อยครัง้ขึน้  
เพื่อจัดเตรียมการต่างๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ไม่ว่าจะกลุ่มบ้านพกั กลุ่มการแสดง กลุ่มอาชพี 
เป็นต้น ท�าให้คนในชุมชนคุยกันบ่อยครั้งขึ้น  
ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้มี
ความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเอง

 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหลัง
จากที่ชุมชนท�าเรื่องการท่องเที่ยว ปัจจุบันชุมชนมีพื้นที่ป่า 3,000 
กว่าไร่ คนในชมุชนให้ความร่วมมอืดแูลรกัษา ทัง้การท�าแนวกันไฟ 
การเฝ้าระวงัไฟป่า หรอืร่วมกนัท�าฝายในหน้าฝน ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า 
“แต่กอ่นนั้นคนในชุมชนบุกรุกพื้นท่ีป่าช่วงหนึ่งเมื่อมีการส่งเสริม

ปลูกข้าวโพด แต่ในปัจจุบันมีการกันขอบเขตท่ี
ชัดเจน ไม่ให้ขยายพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มข้ึนใน
พื้นท่ีป่าแล้ว มีการตั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของชุมชนชัดเจน เช่น การใช้ประโยชน์จากป่า
เพื่อยังชีพเท่านั้น ทุกครอบครัวจะต้องมีส่วน
ร่วมส่งตัวแทนมาช่วยกันดูแลป่า ส่วนการใช้ไม้
ไปท�ารัว้หรอืท�าบ้านจะมีคณะกรรมการป่าชมุชน
พิจารณาการอนุมัติก่อนอนุญาตทุกครั้ง เป็นต้น 
“ถ้าเรามีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ มีน�้า มีป่า  
ก็ท�าให้คนต้องการมาเท่ียวมาชม เราขายเกี่ยว
กับธรรมชาติ” ผู้ใหญ่บ้านต่อแพกล่าว 
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 ปัจจัยความส�าเร็จ ปัจจัยแรกท่ีท�าให้บ้านต่อแพท�า
เรื่องการท่องเท่ียวได้ส�าเร็จ คือ การมีผู้น�าท่ีมีความรู้และมอง
การณ์ไกล ทั้งผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านต่อแพ  
มีความรู้จากการได้ศกึษาภายนอก ผู้ใหญ่บ้านจบการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท�างานนอกชุมชน เข้าใจปัญหา
สังคมภายนอก และมีความเข้าใจในปัญหาของชุมชนตนเอง 
ส่วนประธานกลุ่มโฮมสเตย์ นายณัฐพล สุวรรณสังข์ หรือ ลุงคิด  
จบการศกึษาระดบั มศ.3 และมปีระสบการณ์เคยเป็นครมูาก่อน 
ได้มองเห็นถงึต้นทุนของชมุชนท่ีจะเป็นจดุขายให้กบัการท่องเท่ียว 
และเห็นปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตทางการเกษตร 
โดยมคีวามเชือ่ว่าการท่องเท่ียวจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนดีขึ้น เพราะการท่องเท่ียวธรรมชาติน่าจะเป็นจุดขายท่ีดี 
ของการท่องเท่ียวในอนาคต ดงันัน้คนในชมุชนจะต้องดแูลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตขิองตนเอง ดแูลต้นทุนของตนเอง ท้ังทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะ
ช่วยให้คนในชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั่นเอง5 

5สัมภาษณ์นายชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต่อแพ

 ปัจจัยต่อมาคือ การสนับสนุนจากหน่วย
งานภาคีภายนอก โดยเฉพาะ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน(วชช.) ท่ีมาช่วยรเิริม่ โดยให้ความ
รู้เกีย่วกบัการท�าการท่องเท่ียว และยงัสนบัสนนุ
การรวมกลุ่มต่างๆ ในการท�าท่องเท่ียว นอกจาก
นั้นทาง วชช. ยังช่วยเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้า
มาหนนุเสรมิให้ชมุชนมศีกัยภาพในการจดัการ
ท่องเท่ียวด้วยตนเองมากข้ึนอกีด้วย ปัจจบุนัจงึ
มีทั้งหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด และหน่วยงาน
ระดับประเทศเข้ามาหนุนเสริม และต่อยอด 
ช่วยให้คนในชุมชนสามารถจัดการตนเองได้
ท้ังระบบ เช่น การส่งเสริมหมู่บา้น OTOP  
นวัตวิถี ส่งเสริมการท�าเมนูอาหารท้องถิ่น จัด
ท�าร้านค้าชมุชน สนบัสนนุการสร้างพิพิธภัณฑ์
ชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้บ้านต่อแพมีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักของคนในสังคมมากขึ้น 

 ปัจจยัสุดท้ายท่ีส�าคญั คอืการสร้างระบบการท�างานท่ีชดัเจน กลุ่มต่างๆ มีระบบ
สมาชิก มีโครงสร้างกลุ่มในการบริหารงานกลุ่ม และกลุ่มยังมีการประชุมกันบ่อยครั้ง  
มีการจัดระบบให้นักท่องเท่ียวเขา้พักตามบ้านท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้นเพ่ือควบคุม
ระบบและมาตรฐานการดแูลนกัท่องเท่ียว ซึง่เจ้าของบ้านพกัเหล่านีไ้ด้รบัการอบรมมา
แล้ว มกีารท�าโปรแกรมการท่องเท่ียวในชมุชน มบีรกิารต่างๆ เตรยีมพร้อมท่ีจะรองรบั
นักท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 การศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนไทยใหญ่ การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน 
เป็นต้น จึงท�าให้ชุมชนแห่งนี้มีความพร้อมทั้งบุคคล สถานที่ และระบบต่างๆ ในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
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 สรุป เมื่อชุมชนท�าอย่างต่อเนื่อง 
หลายปี ท�าให้เห็นรูปธรรม คนในชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนสะอาดมากขึ้น  
จึงท�าให้คนในชุมชนร่วมกันสนับสนุนการ 
ท�าท่องเท่ียว และดูแลชุมชนร่วมกันให้ 
น่าอยู่ น่ามาเท่ียว ดังนั้นรายได้จากการ 
ท�าเรื่องท่องเท่ียวของชุมชนบ้านต่อแพ 
จึงเป็นเพียงเป้าหมายรอง แต่เป้าหมาย
หลัก คือ การสร้างความเข้มแข็งของคน 
ในชุมชนท่ีน�าไปสู่การจัดการท้ังระบบให้
เกิดความยั่งยืนนั่นเอง 

น่ีคือค�าตอบของการท่องเท่ียว
แบบ Home Stay ท่ีสามารถน�าชมุชน
ไปสู่การจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จรงิ
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เจยีงฮายเมอืงสะอาด เป็นวาระของจังหวัดเชยีงราย 
ท่ีมกีารขบัเคลือ่นของทุกภาคส่วน เพือ่ให้จงัหวัดเชยีงรายเป็นจงัหวัด
ที่สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี น�าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
นัน่เอง โดยมุ่งเน้นเรือ่งการคดัแยกขยะมูลฝอยตามหลกัการ 3Rs 
ประชารัฐ หรือ 3 ช.คือใช้น้อย ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ ตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการก�าหนด
แผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ทีเ่กี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยให้ถกูต้องตามหลักวชิาการ ตัง้แต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ขบัเคลือ่นไปสู่ระดบัอ�าเภอ ระดบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับชุมชนหมู่บ้านใหท่ั้วถึงท้ัง 
18 อ�าเภอ ท�าให้เกิดเจียงฮาย เมืองสะอาด( Zero Waste) 
ขึ้นให้ได้ จากนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของจังหวัดขา้ง
ต้น นบัได้ว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาระดบัชาตแิละเป็นวาระท่ีส�าคญั
ของจังหวัดเชียงรายที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนร่วมกัน

 นอกจากปัญหาขยะแล้ว เชียงรายยังมีปัญหาส่ิงแวดล้อม
อีกหลายเรื่องด้วยกัน ท้ังเรื่องหมอกควัน ไฟป่า ปัญหาการ
ตัดไม้ท�าลายป่า ปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน�้าป่าไหลหลาก ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าว  
นายเกยีรตภัิสจ์ สุภาวงค์ ประธานทสม.เชยีงราย มองว่า “เกิดจาก
หน่วยงานภาครัฐขาดความเข้าใจบริบทปัญหาของพื้นที่ อีกทั้งยัง
ขาดกฎหมายหรือมาตรการควบคุมในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีจริงจัง
และชัดเจน ส่วนภาคประชาชนเองก็ยังขาดจิตส�านึกในการรักษา
และดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเขาเอง” ดังนั้น

1สัมภาษณ์นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงค์ ประธาน ทสม. จังหวัดเชียงราย, 9 พฤษภาคม 2562

เจยีงฮำยเมืองสะอำด 
สู่กำรจดักำรป่ำ-คนยั่งยืน

ในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเชยีงราย 
จึงต้องค�านึงความแตกต่างของบริบทปัญหา
และลักษณะพื้นที่ ท�าให้การท�างาน ของ ทสม. 
บางพ้ืนท่ีเน้นเรือ่งการจดัการขยะ การฟ้ืนฟูป่า 
ปลกูป่า ท�าแนวกนัไฟ ดบัไฟป่า หรอืการท�าฝาย
ชะลอน�้า ฯลฯ แต่บางพื้นที่ก็ท�าหลายๆ เรื่อง
ไปด้วยกนั ทสม. จึงมีบทบาทหลายด้านด้วยกนั 
ท้ังการให้ความรู้เรือ่งการจดัการขยะกบัคนใน
ชมุชน ส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีสาธารณะ 
ร่วมดบัไฟป่าลดหมอกควัน ผลกัดันการใช้เตา
เผาขยะไร้ควัน และการรณรงค์ในทุกรูปแบบ
ท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 1แต่สิ่งที่
ส�าคัญในการท�างานของ ทสม. เชียงราย คือ 
การท�าเป็นต้นแบบเพ่ือการเปล่ียนแปลง เช่น 
ลดการใช้พลาสติก จะน�าตะกร้าไปซื้อของท่ี
ตลาด ท�าเกษตรอินทรีย์ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
นอกจากนั้นการสร้างพื้นท่ีรูปธรรมในแต่ละ
อ�าเภออย่างน้อย 1 พืน้ท่ี เพือ่เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ 
อย่างเช่น ชุมชนปลอดขยะ หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพยีง ชมุชนปลอดการเผา เป็นต้น เพือ่ให้คน
ภายนอกได้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ ท�าให้สามารถขยายผลไป
ยังชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้ 
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 บ้านป่าจัน่ คนดแูลป่า ป่าดแูลคน จากพืน้ท่ีท่ีมีการบกุรกุป่า
ด้วยการปลกูพชืเศรษฐกิจท้ังข้าวโพด มนัฝรัง่ หรอืขงิ ได้พลิกฟ้ืน
กลายมาเป็นป่าชมุชนหลายร้อยไร่ท่ีอดุมสมบรูณ์ เป็นแหล่งอาหาร 
เป็นแหล่งน�้าใช้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นแหล่งหากิน
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน บ้านป่าจั่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต�าบล
เวียงกาหลง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เป็นชมุชนขนาด
ใหญ่ 354 ครัวเรือน นายสันต์ณรงค์ วีระชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน
ป่าจัน่ ผู้น�าชมุชนคนส�าคญัของชมุชนแห่งนีไ้ด้เล่าว่า “เดมิหมู่บ้าน
แห่งนี้เป็นหมู่บ้านท่ีไม่มีใครรู้จัก ชุมชนมีสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม 
เป็นไร่มันส�าประหลัง เป็นไร่ขิง ท�าให้น�้าใช้ในชุมชนแห้งขอด  
ขาดน�า้ใช้ และไม่มแีหล่งอาหาร เพราะป่าไม้ถกูท�าลาย”2 แต่หลงั
จากที่ผู้ใหญ่สันต์ณรงค์ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2549 
ได้ท�าให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญของป่าและชักชวนให้ช่วย
กันดูแลรักษาป่า จนท�าให้ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงและ
เป็นต้นแบบให้กบัชมุชนอืน่ๆ ในด้านการจดัทรพัยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม การท�าเศรษฐกิจพอเพยีง และ
การพฒันากลุ่มต่างๆ ให้เข้มแขง็ นอกจาก
นั้นชุมชนแห่งนี้ยังเป็น ชุมชนปลอดขยะ 
โดยขยะท่ีเป็นเศษวัชพืช เช่น ต้นถั่วแระ
หรือเปลือกข้าวโพด จะน�าไปเป็นอาหาร
ให้กับวัว และน�าไปเพาะเห็ดได้ ส่วนขยะ
ในครัวเรือน จะแยกขยะเปียกใส่หลุมดิน 
ส่วนขยะท่ัวไป ถ้าเป็นขยะท่ีรไีซเคลิได้จะมี
คนในหมู่บ้านมารับซื้อถึง 3 เจ้า ส่วนขยะ
ทีร่ีไซเคิลไม่ได้ หรือเป็นขยะอันตราย เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย จะมีทางเทศบาลรบั
ผดิชอบมารบัไปก�าจดัให้ ส่วนขยะจ�าพวก
พลาสติกรายครัวเรือน จะให้คนในชุมชน
เผาด้วยตนเอง ถ้าเป็นร้านค้าให้น�าไปเผาใน
สวนของตนเอง เพราะท้องถิน่ท่ีนี ่(เทศบาล
ต�าบลเวียงกาหลง) มีนโยบายไม่เก็บขยะ
ให้ จะให้ประชาชนจัดการด้วยตนเอง  
“ท่ีผ่านมาการมรีถขยะมาเกบ็ให้ พ่อหลวง
มองว่า จะท�าให้คนมีความมักง่าย และมี
ความเกียจคร้านมากขึ้น” นายสันต์ณรงค์ 
วีระชาติกล่าว นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังมี
เตาเผาขยะขนาดเลก็ท่ีปลอดควนั สามารถ
เผาขยะต่างๆ ได้โดยไร้ควันพิษรบกวน 

2สัมภาษณ์นายสันต์ณรงค์ วีระชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าจั่น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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กลยุทธท่ี์ส�าคัญ ในการท�างานของชุมชนแห่งนี้คือ

 การสร้างแกนน�าเยาวชน “ถ้าเราสร้างคนได้ อย่างอืน่กง่็าย 
อย่าสร้างด้วยวตัถ ุอย่าสร้างด้วยเทคโนโลย ีถ้าสร้างคนอย่างเดยีว
สามารถไปข้างหน้าได้หมด คนเก่งไม่ท�างานก็ไม่มีความหมาย”  
ดังกล่าว ชุมชนแห่งนี้จึงพยายามให้เยาวชนเข้ามามีบทบาท
หลายๆ บทบาทในการท�างานด้านส่ิงแวดล้อมและการพฒันาชมุชน  
ท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ช่วยเป็นเวรยามเฝ้าระวัง 
ไฟป่า พาไปเรียนรู้เกี่ยวกับป่า และยังฝึกนักเรียนให้เปน็ไกด์ 
เพื่อช่วยพาคนภายนอกเดินเที่ยวป่าชุมชนด้วย 

 เชือ่มวัดบ้านโรงเรยีน(บวร) ท�ากิจกรรมดแูลรกัษาป่า เช่น 
การท�ากิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ท�าแนวกันไฟ เป็นการเชื่อม
บ้านวดัโรงเรยีน เพือ่หนนุเสรมิการท�างานท้ังก�าลงักายและก�าลงั
ใจ ซึ่งท่ีผ่านมาท้ังพระและครูได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
เพราะเห็นว่า ป่าและสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญกับคนในชุมชน 

 ถ่ายทอดความรู้รุ่นต่อรุ่น มกีารให้ความรู้กบัเดก็เยาวชน
ถึงความส�าคัญของธรรมชาติ ดินน�้าป่า สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็ก
ได้รู้จักป่ารู้จักชื่อต้นไม้ท่ีอยู่ในป่าชุมชน พาเด็กไปร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของภาคเหนือ ท�าความดีแขง่กัน ใหทุ้นการศึกษาเด็ก 
เป็นต้น จนเด็กเกิดความรักความผูกพันกับป่า รักชุมชนตนเอง
มากขึ้น และร่วมสืบสานการดูแลป่าในรุ่นต่อไป

 ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงท�ากิจกรรมดูแลป่าตลอดทั้งปี เช่น การปลูก
ป่าเสรมิ โดยเน้นปลกูไม้กินผล ไม้โตเรว็ในป่า ไม้ท้องถิน่ เช่น มะไกว มะแฟน 
ลิ้นจี่ป่า ซึ่งจะเป็นอาหารให้ทั้งคนและสัตว์ป่า และปลูกไม้ทนแล้ง เช่น พญา
พุดดง มกีารอนรุกัษ์พ้ืนท่ีหน่อไม้และเห็ด ท�าเส้นทางไปเกบ็หน่อและเห็ด ส่วน
ปัญหาไฟป่า ชมุชนได้มีการท�าแนวกนัไฟด้วยการ ใช้ป่าดแูลป่า โดยการสาน
ไม้ไผ่ล้อมคอก(คล้ายกบัเสวยีน) ป้องกนัไฟป่า เฝ้าระวงัไฟป่า จดัเวรยามผลัด
เปลีย่นทุกคนืในช่วงหน้าแล้ง และช่วยกนัไปดบัไฟป่าหากมเีหตไุฟป่าลกุลาม 
มีสถานีดับไฟป่า นอกจากนี้ชุมชนยังมีกฎระเบียบการใช้ป่าชุมชนร่วมกันท่ี
ชัดเจน พัฒนาพื้นท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียว และยังคอยกระตุ้นให้คนในชุมชน
ช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

 การสร้างทมีงาน มกีารสร้างคนท�างานและพฒันาศกัยภาพ
คนท�างานหลายระดบัชัน้ ขยบัปรบัเปล่ียนได้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้
ทุกคนมีความร่วมมือกันในการท�างาน กลุ่มจึงมีผู้น�าหลายรุ่น
และไม่ขาดผู้น�า และทุกคนท�างานด้วยใจ ทีมงานมีความเข้มแขง็ 
สามารถท�าหน้าท่ีแทนกนัได้ จงึท�าให้การท�างานพฒันาของชมุชน
ทุกด้านท�างานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดขาดแคลนคนท�างาน 

 เชือ่มโยงเรือ่งเศรษฐกิจ การท�าให้คนในชมุชนหันมาร่วม
กันดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชน ผู้น�าชุมชนที่นี่จะท�าเรื่องปาก
ท้องควบคูไ่ปกับการอนุรักษ์ดินน�้าป่าด้วย เพราะผู้น�าท่ีนี่เชื่อว่า
ทุกเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน มีความสัมพันธ์กัน เมื่อมีป่าท�าให้
มีน�้า เมื่อมีน�้าท�าให้เราท�ามาหากินได้ คนในชุมชนจึงให้ความ
ร่วมมือเพราะ พวกเขาได้ประโยชน์จากการดูแลรักษา ท้ังการ
เก็บหน่อไม้ เก็บเห็ด ใช้น�้าจากป่า 

 การใช้ศาสนาดูแลป่า เป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญท่ีสุดของบ้าน
ป่าจั่น นับเป็นกุศโลบายที่ผู้น�าชุมชนน�ามาใช้ มีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมความเชื่อของคนในพื้นท่ีและคนภายนอก ผู้ใหญ่
บ้านเล่าว่า “ท่ีดอยพุทธสถานผาสามเส้า เดิมเป็นป่าเห็ดถอบ  
มไีฟไหม้ทุกปี ป่ามีสภาพเส่ือมโทรม แต่เมือ่มคีนภายนอกเชือ่ว่า
เป็นดอยศกัดิสิ์ทธ์ิ เพราะมาขอพรอะไรกไ็ด้ดัง่ใจหวงั หลงัจากนัน้
มผีู้คนศรทัธามาช่วยสร้างศาลาเอนกประสงค์ ห้องน�า้ และถวาย
พระพุทธรูปให้มาประดิษฐานที่ดอยแห่งนี้ เริ่มแรก 10 องค์ แต่
เม่ือมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขึน้ในปี พ.ศ. 2553 ยิง่ท�าให้บรเิวณ
นีเ้ป็นท่ีศรทัธาของคนภายนอก ปัจจบุนัมพีระพทุธรปู 366 องค์” 
จากค�าบอกเล่าจึงท�าให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้ได้ช่วยกัน เปลี่ยนป่า
เส่ือมโทรมให้เป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชนได้ เป็นแหลง่น�้า แหล่ง
อาหาร และเป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การใช้ความเชื่อ ความศรัทธา และศาสนาเป็นเครื่องมือนั่นเอง 
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ผลส�าเรจ็ในการท�างาน 
 จากการท�างานมาตลอด 10 กว่าปี ท่ีผ่านมาของชมุชนบ้าน
ป่าจั่นได้เกิดผลส�าเร็จที่ชัดเจน คือ 

 ทรัพยากรธรรมชาติดินน�า้ป่าฟื้นตัว ท�าให้แหล่งอาหาร
ของชุมชนมีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้ง เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ฯลฯ และมี
รายไดเ้สริมจากการหาของป่า นอกจากนี้ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ข้ึน
ยังท�าให้แหล่งน�้าของชุมชนไม่ขาดแคลน ป่ายังเปน็แหล่งฟอก
อากาศ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนด้วย

 ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาร่วมกัน และมีการ
ประชุมหารือร่วมกันทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้น
มากมายในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มจักสาน 
กลุ่มยุ้งฉาง(ท�าธนาคารข้าวและโรงสีข้าวของชุมชน) กลุ่มกลอง
ยาว กลุ่มสุราชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ของคนในชุมชนในการจัดการปัญหาร่วมกันนั่นเอง 

เพราะส่ิงแวดลอ้มคือชวีติของเรา 
ท่ีศูนยก์ารเรยีนรูว้ชิาชพีบา้นคร ู
 ศูนย์การเรียนรูวิ้ชาชีพบ้านครู อ.เชียงของ 
จ.เชยีงราย เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบอกีพ้ืนท่ีหนึง่ของจงัหวดั
เชยีงราย ก่อนท่ีจะมาเป็นศนูย์การเรยีนรู้วชิาชพีบ้าน
ครู อริศรา พลศรีเมือง ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้
เล่าให้ฟังว่า ตนเองนั้นเติบโตมาจากครอบครัวครู
นักพัฒนา ได้เรียนรู้ และซึมซับการท�างานของพ่อ
แม่ตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งเป็นครูนักพัฒนา โดยในปี พ.ศ. 
2551 ได้รเิริม่โครงการอตุสาหกรรมเส้ือผ้าสู่ชนบทขึน้ 
เพราะตัวเองมีประสบการณ์การท�างานดา้น  
costume designer ท่ีกรงุเทพ เป็นโครงการท่ีท�า
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน มีการสอน
ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับคนในชุมชน ต่อมาท�าโครงการ
ส่ือสารสายใยให้กบัผู้ป่วย HIV ส่งเสรมิให้เดก็เรยีน
ตกีลองสะบดัชยัสืบสานวฒันธรรมพืน้บ้าน ส่งเสรมิ
คนสูงอายุท�าโคมกระดาษ และกิจกรรมอื่นๆ อีก
หลายกิจกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 - 2558  
ได้พฒันาศนูย์การเรยีนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตร
แห่งนีข้ึน้ โดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากสโมสร
ไลอ้อนเนเธอร์แลนด์ 

แหล่งอาหาร
และ

ยารกัษาโรค

เศรษฐกิจ
ชมุชน

แหล่งเรยีนรู้

ท่ีพักผ่อน แหล่งน�า

ป่าชมุชน
บ้านป่าจัน่

 ศนูย์แห่งนีต้ัง้ข้ึนมาเพือ่ส่งเสรมิด้านเศรษฐกิจ
ของชมุชน(ปากท้อง) ลดปัญหาการท�าลายส่ิงแวดล้อม 
โดยศูนย์จะส่งเสริมการท�าการเกษตรแบบอินทรีย์
โดยไม่ใช้สารเคม ีมกีารท�านาข้าวอนิทรย์ีสาธิต ปลกู
ไม้ผล และต้นไม้ป่า เช่น ไผ่ มะรุม ลูกหม่อน ฯลฯ 
ท�าเรือนเพาะช�ากล้าไม้หลายชนิด ท้ังไม้ผลและไม้
ป่าแจกให้กับคนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ท่ีสนใจ  
มกีารพฒันาอาชพีต่างๆ เช่น การเลีย้งไหม แปรรปู
ผลผลิตทางการเกษตร(แยมลูกหม่อน) ศูนย์แห่งนี ้
จึงเป็นสถานท่ีท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนภายนอกได้
มาเรียนรู้ท้ังเรื่องเกษตรอินทรีย์ และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

 คนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น เมื่อ
ชุมชนหันกลับมาดูแลป่า ท�าให้มีอาหารจาก
ป่ามากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และยังสามารถหาของป่ามาขายสร้างราย
ได้เสรมิให้กบัครอบครวั เมือ่มป่ีากย่็อมมีน�า้ 
ปัจจุบันชุมชนมีน�้าใช้เพียงพอในการท�าการ
เกษตร และการลดใช้สารเคม ีรวมท้ังการน�า
ปุ๋ยอนิทรย์ีจากเศษอาหารและปุ๋ยพชืสดมาใช้
ช่วยให้แปลงเกษตรท้ังไร่นาสวนลดต้นทุนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 
ผลผลิตท่ีได้จึงดีขึ้น ต้นทุนต�่าและยังขายได้
มากขึ้นด้วย 
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ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

 “เราท�าประโยชน์เพ่ือส่ิงแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมก็จะต้องให้เราด้วย” อริศรา 
พลศรีเมืองกล่าว ดังนั้นการท�าให้คนใน
ชุมชนหันมาสนใจด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะ
ต้องสร้างประโยชน์กบัชาวบ้านก่อน แล้ว
ชาวบ้านจะให้ความร่วมมอืกบัการท�างาน
ด้านส่ิงแวดล้อมเอง โดยน�างานเกษตรมา
เชือ่มโยงให้ชาวบ้านมอีาชพีท่ีม่ันคง ชาว
บ้านกจ็ะเข้าไปท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ
น้อยลง นอกจากนั้นยังมาการเชื่อมภาคี
เครอืข่ายท้ังนกัวิชาการจากมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
หนนุช่วยในด้านวชิาการให้กบัศนูย์แห่งนี้ 
กอปรกับด้วยความมุง่มั่นในการท�างาน 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาท่ียากเย็นแสนเข็ญ 
พุ่งชนกับปัญหา ท�างานด้วยความทุ่มเท 
และมคีวามห่วงใยต่อส่ิงแวดล้อม ของคน
ท�างาน จึงท�าให้ศนูย์แห่งนีย้งัคงเป็นพ้ืนท่ี
กลางในการส่ือสารเรือ่งราวต่างๆ และเป็น
พื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ซึง่จะก่อประโยชน์กบัคนภายนอกและส่ิง
แวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

ผลลพัธใ์นการท�างานของศูนย์ฯ 
ที่ผ่านมา พบว่า

 เกิดแปลงไผ่ เป็นทิศทางท่ีสามารถต่อยอดได้  
3 พืน้ท่ีในต�าบลห้วยซ้อ อ.เชยีงของ ปลูกมาเป็นระยะเวลา 
ปีกว่าๆ แล้ว เดิมบริเวณนี้เป็นพ้ืนท่ีบ่อขยะ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะ มีต้นอ้อขึ้นจ�านวนมาก ทุกปีชาวบ้านจะต้องไป
ตดัหญ้าท้ิงเพือ่ไม่ให้มคีวามรก ทางศนูย์ฯ จึงได้เสนอความ
คดิให้ชาวบ้านท่ีนีป่ลกูไผ่ ท�าให้เกิดแหล่งอาหารของชมุชน  
และยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน นอกจากเป็นการสร้าง
เศรษฐกิจในชมุชนให้ดขีึน้แล้ว การปลูกไผ่ยงัช่วยเพิม่พืน้ท่ี
สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

 เกิดพื้นที่ต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ในด้านเกษตร
อินทรีย์ อาชีพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การเลี้ยง
หม่อนไหม เล้ียงผึง้โพรง เล้ียงหมหูลมุ เล้ียงปลา ท�าปุ๋ยหมกั 
เป็นต้น เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพต่างๆ การท�า
เกษตรอินทรีย์ การปลูกไผ่ และเรื่องอื่นๆ ให้กับนักเรียน
และคนทั่วไปที่สนใจ
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 มกีารแปรรปูผลผลิต เป็นสินค้าของชมุชน 
เช่น แยมลูกหม่อน แผ่นใยไหมสีชมพูส�าหรับขัด
หน้า สบู่ เป็นต้น เพื่อท�าเป็นตัวอย่างให้ชุมชนได้
เห็นรูปธรรม ท�าเป็นต้นแบบ ถ้ามีงบสนับสนุนจะ
ขยายผลมากขึ้นในวงกว้าง 

 สรุป เชียงรายเปน็จังหวัดท่ีเผชิญปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมหลายด้าน เพราะฉะนัน้ในการท�างาน
เพื่อให้เจียงฮายเป็นเมืองที่สะอาด มีการจัดการ
ป่าท้ังระบบ และท�าให้คนเชียงรายอยู่ได้อย่าง
ยัง่ยนื มีองค์ประกอบท่ีส�าคญัคอื การท�างานด้วย
ใจ ทสม. ท่ีนีใ่ช้ใจน�าในการท�างานมากกว่าใช้เงิน
เป็นตวัตัง้ ท�าเพราะใจรกัอยากเห็นส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
นอกจากนั้นการท�าเป็นแบบอย่าง เพื่อลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เริม่จากตวัเองก่อนแล้วขยายผลสู่คน
อื่นๆ ส่วนการท�างานเพื่อให้เกิดพลังในการขับ
เคลื่อนเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างทีมงาน ช่วยใน
การท�างานในระดับพื้นท่ี เชื่อมประสานกับภาคี 
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาปัจจัย
สนับสนุนการท�างาน และท�าให้เกิดพลังในการ 
กระเพื่อมปัญหาได้จริง 
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 ในช่วงท่ีผ่านมาจังหวัดล�าปางได้เผชญิกบัสถานการณ์ไฟป่า
ที่รุนแรงมาก เกิดไฟป่าตลอด 3 เดือน(กุมภาพันธ์ - เมษายน)  
ในทุกอ�าเภอ โดยเกิดสถานการณ์หนกัในอ�าเภอเถนิ อ�าเภอแม่ทะ 
อ�าเภอแจ้ห่ม และเขตเมืองล�าปาง การแก้ปัญหาท่ีผ่านมาหน่วงาน 
ภาครฐัได้ใช้อาสาดบัไฟป่านบัร้อยชวิีต และมีการใช้เฮลิคอปเตอร์
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมขึน้โปรยน�า้ดบั
ไฟป่าด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมกับไฟป่านั้นได้ สร้างความ
เสียหายอย่างหนกัท้ังป่าไม้ท่ีถกูท�าลาย และมลพษิทางอากาศเกิน
มาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ตรวจพบค่าระหว่าง 32 - 73 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร 
(µg/m3)1 เกินมาตรฐานโดยพบสูงสุดอยู่ที่ ต.พระบาท อ.เมือง
ล�าปาง มปีรมิาณ 73 µg/m3 ซึง่ส่งผลกระทบกบัสุขภาพกบัชาว
จงัหวัดล�าปางอย่างหนกั เพราะเมอืงมีลกัษณะเป็นอ่างขนาดใหญ่  
ล้อมรอบด้วยภูเขา ที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ 

 จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว นายมานติ อุ่นเครอื นายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลพิชยั2 และประธานเครอืข่ายอาสาสมัคร
พทัิกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.ล�าปาง 
มองว่า “ไม่ควรท่ีจะไปกล่าวโทษใครว่าสร้างปัญหา แต่หน่วยงาน
ภาครฐัจะต้องมีความจรงิใจในการแก้ปัญหา มคีวามตัง้ใจในการ
ท�างาน เข้าใจบริบทของพื้นที่ เข้าถึงชุมชน และท�ากิจกรรมร่วม

ป่ำ 
คือลมหำยใจและชวิีต

กับชุมชน อีกทั้งจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการท�างาน 
เพราะการแก้ปัญหาท่ีผ่านมานัน้ เป็นลกัษณะการจดักิจกรรมตาม
สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า การท�างานต่างคนต่างท�า 
แต่ถ้ามาท�าร่วมกันและหนุนเสริมกันและกันจะเกิดความยั่งยืน
มากกว่า เช่น หน่วยงานอุทยาน ป่าไม้ จะต้องสนับสนุนชุมชน
ดูแลรักษาป่า เตรียมวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณให้กับชุมชน 
สร้างความเป็นเจ้าของ และจะต้องท�ากิจกรรมบ่อยครั้งให้เกิด
ความต่อเนื่อง เป็นการท�าท้ังกระบวนการโดยสร้างความเข้าใจ
กับชุมชนและจัดกิจกรรม” ส่วน อาจารย์เสกสรรค์ แดงใส ชมรม 
We love the king นครล�าปาง มองว่า “ถ้ามีกิจกรรมเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างฝาย ดับไฟป่า หรืออะไรก็ตาม ทุกคน
จะผูกมัด เมื่อต่างคนต่างมารู้จักกันโดยการท�ากิจกรรมร่วมกัน
จะกลายเป็นกลุ่มเดียวกัน ทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ เขาก็จะ
เกิดความรักต่อยอดได้” 

1ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/29895 
2สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
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 ดังนั้นการแก้ปญัหาไฟป่าของจังหวัดล�าปางนั้น จะต้อง
ใช้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคสว่น ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา สร้างการมีส่วนร่วม
กับคนในชุมชน และจะต้องท�างานอย่างต่อเนื่อง จริงใจต่อการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ถงึแม้ว่าล�าปางจะเผชญิกบัปัญหาไฟป่าท่ีเกิด
ขึน้กต็าม แต่จงัหวดักม็พีืน้ท่ีหนึง่ท่ีปีนีไ้ม่เกิดไฟป่าเลย เป็นพ้ืนท่ี
ท่ีสามารถป้องกนัไฟป่าได้ 100% และยงัเป็นหมู่บ้านต้นแบบใน
การจัดการป่าชุมชนและส่ิงแวดล้อมด้วย นั่นคือ บ้านต้นต้อง 
ต�าบลพิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

ป่าชมุชน : ชวีติและลมหายใจของคนต้นต้อง 
 “เวลาที่เครียดจากงาน จะขี่รถมาที่ป่า พอได้ยินเสียงกบ เขียด อึ่งอ่าง และสัตว์
ต่างๆ ท�าให้มีความสุข หายเครียด” พี่ยุพิน ด้วงค�าฟู3 หนึ่งในผู้น�าท่ีร่วมไม้ร่วมมือ 
สร้างผืนป่าแห่งนี้ขึ้นมา บอกเล่าด้วยนัยน์ตาที่เปี่ยมสุข เพราะเมื่อ 10 ปีที่แล้วบ้านต้น 
ต้องเผชญิปัญหาเช่นเดยีวกบัชมุชนอืน่ๆ ในพืน้ท่ีภาคเหนอื คอื การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า  
ส่งผลให้ป่าบริเวณนี้มีความเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ท�าให้ในฤดูร้อนล�าห้วยมีน�้า
แห้งขอด บ่อน�้าตื้นเขิน ท�าให้ชุมชนขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้ และขาดแหล่งน�้าในการ
ท�าการเพาะปลูกทางการเกษตร ส่วนฤดูฝนเกิดน�้าป่าไหลหลาก ท่วมพื้นที่ท�ากินสร้าง
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร จึงท�าให้ชาวบ้านขาดทุนและมีหนี้สินมากขึ้น  
นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพิชัย4 และประธานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.ล�าปาง ผู้น�า
คนส�าคัญในการพลิกฟื้นผืนป่าแห่งนี้ บอกเล่าถึงสภาพปัญหาและระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหาดงักล่าวนัน้เกิดขึน้เป็นเพราะชมุชนไม่ม ี‘ป่า’ ซึง่เป็นตวักกัเกบ็น�า้ธรรมชาตนิัน่เอง 

3สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
4สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
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 “ผมเป็นคนในหมู่บ้าน เคยเห็นความสมบูรณ์ของ
ป่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ น�้าห้วยไหลตลอดทั้งปี” นายมานิต  
อุ่นเครอื กล่าว เพราะเห็นปัญหามาโดยตลอด และตระหนกั
เห็นความส�าคญัของปัญหานี ้จงึได้ใช้แนวทางต่างๆ ร่วมกบัคน 
ในชุมชนในการแก้ไขปัญหา จนสามารถเปล่ียนผืนป่าท่ี
เส่ือมโทรมให้เปน็ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ และได้
จดทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เมื่อปี พ.ศ. 2553 
จ�านวน 1,500 ไร่ ซึ่งกิจกรรมที่ชุมชนท�าทุกปี ได้แก่ การ
ดับไฟป่า ท�าฝายชะลอน�า้ การรณรงค์ให้ชมุชนร่วมกนัดูแล
รกัษาป่า ปลกูป่าในพืน้ท่ีเส่ือมโทรม การขอคนืพืน้ท่ีจากการ
บกุรกุ(ด้วยการชดใช้ โดยการท�าผ้าป่าน�าเงินมาชดใช้การขอ
คืนพื้นท่ี) เป็นต้น หลังจากท่ีคนในชุมชนร่วมกันสร้างฝาย
ขนาดเล็กในพื้นที่ป่าจ�านวน 600 กว่าตัว น�้าก็กลับคืนมา 
เมื่อฝนตก น�้ายังคงค้างอยู่ที่ฝาย ท�าให้ป่าชุ่มชื้นขึ้น ไฟป่า
ลดลง มีพืชผักเพิ่มขึ้น ต้นไม้ใหญ่ขึ้น สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ 

 เม่ือเกิดความอดุมสมบรูณ์ของป่า ท้ังพชืผกั และสัตว์
นานาชนิด ป่า จึงเป็นซุปเปอร์มาเก็ตให้กับคนบ้านต้นต้อง 
ได้เก็บได้หากิน ทั้งเห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง สัตว์
น�้านานาชนิด เช่น อึ่งอ่าง เขียด ปูป่า และยังเป็นแหล่งราย
ได้ไม่น้อยทีเดียวในแต่ละฤดูกาล (ทุกๆ เดือนกุมภาพันธ์ 
ชาวบ้านจะเก็บผักหวานขายได้กิโลกรัมละ 400 บาท  
บางคนมาหาไข่มดแดงขายได้เงินเกือบ 30,000 บาท)  
ส่งผลให้ชาวบ้าน มีอาหารกินโดยไม่มีรายจ่าย และมรีายได้
จากป่าที่พวกเขาช่วยกันฟื้นฟู และดูแลรักษา นอกจาก ป่า  
จะเป็นแหล่งอาหารและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนแล้ว 
ป่ายงัช่วยป้องกนัน�า้ป่าไหลหลากท่วมพืน้ท่ีการเกษตร และ
ยงัช่วยกกัเกบ็น�า้ไว้ ท�าให้บ้านต้นต้องมีน�า้ใช้เพยีงพอตลอด
ทั้งปีอีกด้วย 

 จากความส�าเร็จข้างต้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีใครๆ จะ
ท�าได้ ชาวต้นต้องนัน้ม ีกลยทุธ์ทีส่�าคญัในการท�างาน ดงันี้ 

	 •	 ใช้ท้องถ่ินเป็นกลไกในการขับเคล่ือน ท้องถิน่จะเป็นกลยทุธ์ท่ีส�าคญั
ของผู้น�าท่ีด ีเพราะมองว่าท้องถิน่มอี�านาจหน้าท่ีจะสามารถจดัการเรือ่งนีไ้ด้ ท้ัง
การจัดกิจกรรมต่างๆ การออกกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลจัดการ
ป่า นอกจากนัน้ยงัมีการท�านโยบายและแผนสนบัสนนุการดแูลรกัษาป่า และการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่นอีกด้วย 

	 •	 ขอคืนพืน้ท่ีป่าด้วยการเจรจาต่อรอง ในการขอคนืพืน้ท่ีป่าจากแปลงท่ี
มีการบกุรกุป่าเพือ่ท�าการเกษตรนัน้ ผู้น�าท่ีนีจ่ะใช้วิธีการ พดูคยุดีๆ  กบัเจ้าของท่ี 
เพราะเชือ่ว่าการใช้กฎหมายไม่สามารถท�าให้ส�าเรจ็ท้ังหมด “ถ้าเราใช้กฎหมาย 
เราอาจจะได้ป่า แต่ไม่ได้ใจคน” จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการเจรจา และใช้จิตวิทยา
ในการพูดคุย ท�าให้ชุมชนบ้านต้นต้องได้ป่ากลับคืนมามากขึ้น และยังได้ใจคน
ที่เป็นมิตรต่อกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

	 •	 ท�าใหเ้กิดรูปธรรมที่ชัดเจน	 และท�าเป็นต้นแบบ โดยการท�าส่ิงดีๆ 
ให้คนในชุมชนเห็นเป็นรูปธรรม เพราะธรรมชาติของคนท่ีนี่ ถ้าเห็นว่าเกิดผล
ส�าเรจ็พวกเขาจะท�าตามกนัเอง ยกตวัอย่างเช่น ไม่เผาหญ้าและซงัข้าวในนา แต่
ใช้วิธีการฝังกลบแทน ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ท�าให้ดินไม่แน่น และดินด�าสมบูรณ์ เป็นต้น 
นอกจากนั้นผู้น�าที่นี่จะต้องท�าให้เห็นว่า ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาท�า 
เช่น มีอาหารจากป่าเพิ่มขึ้น มีรายได้จากป่า เป็นต้น 

	 •	 มทีีมงานหลัก ในการท�างานของบ้านต้นต้องมีการสร้างทีมงานขึน้มา
ท�างาน เพราะการท�างานนั้นมีหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งที่นี่มีทีมงานหลักประมาณ 
10 คน แล้วให้ทีมงานขยายผลชักชวนเพื่อนต่ออีก 2 - 3 คน มาร่วมท�ากัน
ท�างาน ท�าให้การท�างาน หรอืจดักิจกรรมในแต่ละครัง้เกิดความส�าเรจ็ได้เพราะ
มีก�าลังคนเพียงพอนั่นเอง

	 •	 เติมความรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้กับคนในชุมชน เช่น ผลดีจาก
การไม่เผา การใช้สารเคมีส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการเกษตรและสินค้า 
การสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อมีอ�านาจในการต่อรอง เป็นต้น “เปลี่ยนความคิด ชีวิต
เปลี่ยน” ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดในการท�างาน
กับคนในชุมชนมากกว่าเรื่องของงบประมาณ 
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	 •	 ตั้ ง เป ้าหมาย	 คิด
สร้างสรรค์ และติดตาม ในการ
ท�างานแต่ละครัง้ผู้น�าชมุชนท่ีนีจ่ะ
เริม่จากการตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการท�างาน อย่างเช่น จะต้อง
ไม่มีไฟป่าในพื้นท่ี หลังจากนั้น
ท�าในส่ิงท่ีสร้างสรรค์ เช่น ท�าฝาย
ชะลอน�า้ ดบัไฟป่า หลงัจากนัน้จะ
ต้องกลับมาติดตามผลในส่ิงท่ีตัว
เองท�า เพราะเชื่อว่าการท�าแล้ว
ติดตาม จะท�าให้ความรู้สึกการ
เป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

	 •	 ความมุ่งมั่นที่จะท�าให้
เกิดความส�าเรจ็ ผู้น�าจะต้องมีใจ
และความมุ่งมัน่ในการท�างาน โดย
การท�าแผนปฏบิตักิารและปฏทิิน
งานท่ีชดัเจน เพือ่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับคนในชุมชน 

	 •	 ให้ผลประโยชน์กบัชาว
บ้าน นบัเป็นกลยทุธ์ท่ีส�าคญัอย่าง
หนึ่งในการท�างานของพื้นท่ีบ้าน
ต้นต้อง ท่ีนี่ไม่มีการประกาศปิด
ป่าช่วงหน้าแล้ง ยังคงอนุญาตให้
ชาวบ้านเข้าไปหาเก็บของป่าได้ 
เพราะพวกเขาได้ประโยชนจาก
ป่า มีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า
ร่วมกัน ชาวบ้านท่ีเข้าไปหาของ
ป่าจึงช่วยเป็นหูเป็นตาให้ พวก
เขาจะช่วยเฝ้าระวังคนท�าลายป่า 
และช่วยดูแลป่า จึงท�าให้ป้องกัน
การจดุเผาท�าลายป่าได้ (ในปี พ.ศ. 
2562 นี ้บ้านต้นต้องไม่เกิดไฟป่า
เลยสักจุดเดียว) 

 ปัจจบุนับ้านต้นต้อง เป็นชมุชนต้นแบบในด้านการจดัการป่าชมุชน 
การรักษาป่า เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ท่ีเน้นท่องเท่ียววิถี
ชมุชน เรยีนรู้การเป็นหมู่บ้านปลอดการเผา เศรษฐกิจพอเพยีง และกลุ่ม
อาชพีต่างๆ เช่น กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผ้าพืน้เมือง กลุ่มดอกไม้ประดษิฐ์ กลุ่ม
เห็ดฟางอินทรีย์ กลุ่มผักอินทรีย์ เป็นต้น ท�าให้มีกลุ่มต่างๆ มาศึกษาดู
งานจ�านวนมาก ชุมชนมีชื่อเสียง และคนในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย 

วนัน้ีคนในชมุชนบ้านต้นต้องยังคง
รว่มกันดแูลรกัษาป่าผืนน้ีอย่างแข็งขัน 
เพราะป่าชมุชนคือชวีติและลมหายใจ
ของพวกเขาน่ันเอง 
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 การเดนิทางค้นหาของด ีชมุชนและเมืองท่ีสร้างส่ิงแวดล้อมท่ี
ดใีห้เกิดความยัง่ยนืในจงัหวัดพะเยาครัง้นีน้ัน้ ได้มโีอกาสประสาน
และพดูคยุกบัประธานเครอืข่าย ทสม. จังหวดัพะเยาพีน่าร ีเวยีงค�า  
ผู้หญิงท่ีมีใจอาสาเข้ามาท�างานด้วยความมุ่งมั่นและอยากเห็น
คนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้หญิงตัวเล็กๆ เสียงดัง ฟังชัดจากค�าบอกเล่า
ประสบการณ์การท�างาน บทเรียนที่เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
ท้ังในระดับพื้นท่ีและนโยบายท่ีลงมาสู่การปฏิบัติการในชุมชน
กลับท�าให้ได้พัฒนาตวัเองเป็นนกัคดิชอบเรยีนรู้ นกัเชือ่มประสาน
รฐั องค์กรท้องถิน่ ภาคเอกชน ลงไปสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน
ท่ีหลากหลายรูปแบบไปในพื้นท่ีระดับชุมชน ต�าบล อ�าเภอท่ีมี
สมาชิกเครือข่าย ทสม.กระจายอยู่ในจังหวัดพะเยา 

เครอืข่ำย ทสม.จงัหวัดพะเยำ 
จติอำสำให้คนอยู่กับป่ำ

 “เครือข่ายทสม.ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 1,200 
คนตัง้แต่ระดบัหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอและจังหวดั แต่
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน ต�าบล ณ ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูล
ปัจจบุนัเพือ่จดัส่งให้ทสจ. ออกบตัรสมาชกิใหม่โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ลงนาม 

 บัตร ทสม.นี้จะมีอายุ 4 ปีถามว่า บัตรทสม.
มีประโยชน์อะไรได้บ้าง 

 พ่ีนารีพูดไปยิ้มไปวา่ ทสม.ท่ีมีบัตรสามารถ
เขา้ชมสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ทางทะเลได้ฟรี ส่วน
สวัสดิการให้กับผู้มีบัตรน้ัน ท�างานน้ีด้วยจิตอาสา 
ส่วนใหญ่สมาชิกทสม. จะเป็นผู้น�าชุมชน คณะ
กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชนซึ่งมี
บทบาทและหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว” 
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 เป้าหมายส�าคัญที่เครือข่ายอยากเห็นร่วมกัน พี่น้องชาว
บ้านในพ้ืนท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ทสม.มีความเข้มแข็งท่ีจะหนุน
เสริมให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรฯไปสู่พื้นท่ีอื่นๆ 
มีระบบกองทุนภายในท่ีสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ท่ีส�าคัญมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อการท�างาน ยกระดับการ
จัดการทรัพยากรไปสู่ประเด็นอื่นๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกเครือข่ายทสม.จังหวัดพะเยาได้อย่างยั่งยืน 

1เวทีเครือข่ายทสม.จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวีซี อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา 

4 พื้นท่ีของดี ของเด่น เครอืข่ายทสม.พะเยา 
 บริบทแต่ละพื้นที่เครือข่ายทสม.จังหวัดพะเยา 1,200 หมู่บ้านมีความต่าง
และความเหมือนในการบริหารจัดการดีและเด่นเท่าๆ กัน แตท่�าอย่างไรท่ีจะยก
ระดบัการจดัการจากป่าชมุชน การจดัการทรพัยากรฯ การจดัการส่ิงแวดล้อม อาทิ 
การจดัการขยะไปสู่การพฒันาคณุภาพชวีติ สุขภาพโดยองค์รวม การบรหิารจดัการ
น�้าที่เป็นธรรม การจัดการที่ดินให้ชุมชนอยู่ได้ป่าอยู่ได้เป็นเรื่องส�าคัญ 

 พี่นารี เวียงค�า ประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดพะเยา บอกเล่าให้ฟังว่า 

 “ต้นทุนแต่ละพื้นที่ต่างมีของดีที่ต่างกัน บางพื้นที่ยกระดับการจัดการขึ้นมา
ที่มากกว่า ป่าชุมชน การจัดการทรัพยากรไปเชื่อมกับสุขภาพ เศรษฐกจิในชุมชน 
การจดัการน�า้ในระบบเหมอืงฝาย การจดัการท่ีดนิท�ากนิให้เข้ากรอบแนวเขตตาม
นโยบาย กฎหมายท่ีออกมา ดังน้ันจึงมีพื้นท่ีท่ีจะเป็นรูปธรรมเพ่ือขยายผลได้ 5 
พื้นที่ 

 พื้นที่บ้านร่องปอ ต�าบลดงเจน อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ป่าชุมชนที่
เป็นแหล่งอาหาร ไม้ใช้สอย ป่าเปิดท่ีให้เครอืข่ายในพืน้ท่ีต�าบลมาใช้ประโยชน์ร่วม
กนั แหล่งเรยีนรู้วถิเีกษตรพอเพยีง รปูแบบเกษตรอนิทรย์ี กลุ่มทอผ้าวถิเีดมิ ท่ีต้อง
ไปเตมิการออกแบบลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน การจัดการไฟ
ป่าเชือ่มรอยต่อระดบัอ�าเภอแสนกว่าไร่ มาพร้อมกบัพืน้ท่ีซ้อมปืนใหญ่ทหารท่ีมลีกู
กระสุนตกกระจายอยู่ในพืน้ท่ีป่าไฟป่ามาระเบดิแตก สร้างความกลัวท่ีจะเข้าไปดบั
ไฟช่วยเกดิไฟป่า และการสร้างสุขภาวะของคนในชมุชนเดก็ สตรแีละผู้อายดุแูลตวั
เองด้วยการปลูกพืชผักหลังบ้านไว้กนิเหลือแล้วขาย 

 อย่างไรกต็ามสถานการณ์
และการแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ท่ี
เป็นประเดน็ท่ีจะต้องท�างานต่อ
เนือ่งและท�าให้เครอืข่ายต้องท�า
มากกว่าเดมิโดยเฉพาะอย่างยิง่
สถานการณ์ไฟป่า หมอกควนัยงั
เป็นปัญหาส�าคญัท่ีทุกภาคส่วนจะ
ต้องเข้ามส่ีวนร่วมสร้างจติส�านกึ 
ประชาสัมพันธ์ ประสานแผน 
บุคลากร งบประมาณ พัฒนา
ให้เกิดพืน้ท่ีรปูธรรม ขยายผลไป
สู่พืน้ท่ีอืน่ๆ ครอบคลุมท้ังหวดั 
จงึจะสามารถลดสถานการณ์ลง
ได้1 โดยเฉพาะสถานการณ์ปีนี้ 
“ปีนี้ร้อนจัด น�้าเริ่มขาดแคลน 
จ�าเป็นที่จะต้องหาแหล่งน�้ากัก
เกบ็น�า้ไว้” ประธานทสม.กล่าว
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 พื้นท่ี บ้านศรีถ้อย อ�าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา หมู่บ้านปลอดการเผา ท�า
ฝายชะลอน�้าสร้างความชุ่มชื้นในพ้ืนท่ี
ป่าชุมชน ทสม.ดีเด่นปี พ.ศ. 2562 
ประเภทชมุชน ทสม.ดเีด่น ปี พ.ศ. 2560 
ประเภทบุคคล 

 พื้นท่ีบ้านปี้ ต�าบลเวียง อ�าเภอ
เชียงค�า จังหวัดพะเยา การจัดการป่า
ชมุชนท่ีมีคณะกรรมการ ระเบยีบกตกิา
ท่ีเข้มแข็งส่งเข้าประกวดรางวัลลูกโลกสี
เขียวในปี พ.ศ. 2562 

 พืน้ท่ีบ้านดอนเงิน ต�าบลออย อ�าเภอ
ปง จงัหวัดพะเยา การจดัการน�า้ในระบบ
เหมืองฝาย มีคณะกรรมการเหมืองฝาย 
เข้ามาบรหิารจดัการน�า้ พธีิกรรมความ
เชื่อการท�าบุญฝายที่สืบทอดมานาน 

 พื้นท่ีบ้านค่าไพบูลย์ ต�าบลปง 
อ�าเภอปง จงัหวดัพะเยา หมู่บ้านปลอด
การเผาปี พ.ศ. 2561 เชื่อมเครือข่าย
ภาคภีายนอกเครอืข่ายส่ือ องค์กรเอกชน
สนับสนุนการท�างานชมุชนผ่านกจิกรรม 
“ปลูกป่าต้นน�้ายม” พัฒนาพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นท่ี
ทดลองในการท�าระบบน�้าใต้ดิน” 

ระบบภายในเข้มแข็ง ทสม. 
รบับทบาทเชื่อมประสานองค์กรภายนอก 
 นั่นคือ “บทบาทของเรา” พ่ีนารี เวียงค�า ประธานทสม.
จังหวัดพะเยากล่าว ทสม.นอกจากไปเชื่อมต่อกับส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดในการพัฒนาระบบ
สมาชิก การเชื่อมประสานแผนสนับสนุนเครือข่ายฯ ในระดับ
ชุมชน ต�าบลและอ�าเภอแล้ว องค์กรภาคีเครือข่ายภายนอกยัง
มีส่วนส�าคัญต่อการสนับสนุนหนุนเสริมกิจกรรมของชุมชนทุก
รูปแบบทั้งภาครัฐ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติดอย
ผาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ดอยเวยีงลอ ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาบ้านร่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่า
แม่อิงฝั่งซ้าย ภาคธุรกิจบริษัทนิ่มซี่เส็ง สถาบันการเงิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทหาร ต�ารวจ สถาบัน
การศึกษาในท้องถิ่น และท้องถิ่น ท้องที่ เทศบาล อบต. ก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทัง้บคุลากร งบประมาณและสิง่จ�าเป็นใช้ในกิจกรรม
เช่น น�้าดื่ม น�้าแข็ง 

 บทบาทหนึ่งท่ีอาจจะไมม่ีในจังหวัดไหนของภาคเหนือท่ี
ทสม.จะเข้าไปนั่งกลไกระดับจังหวัดว่าด้วยนโยบายจัดการท่ีดิน
แห่งชาติแต่ประธาน ทสม.จังหวัดพะเยาเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะ
ท�างาน 
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 “เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลไกจังหวัดในการพิจารณาพื้นท่ีท�ากินของชาวบ้าน 
พื้นที่ปลูกป่าหลังจากที่ได้มีการขอคืนพื้นที่โดยหน่วยงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่ง
ท่ีผ่านมาไม่เคยมีจนกระท่ังพรบ.อทุยานแห่งชาตแิละนโยบายต่างๆ ออกมา ทสม.
มีได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด

 นอกจากน้ีแล้วเครือข่าย ทสม.ยังเข้าไปเป็นคณะกรรมการขยะมูลฝอยใน
ระดับจังหวัด ท�าหน้าท่ีดูเรื่องขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยา การป้องกันการตัด
ไม้ท�าลายป่าในระดบัพืน้ท่ีตามระเบยีบใหม่ท่ีมผีู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเป็น
คณะกรรมการอ�านวยการเครือข่ายทสม.” 

 ทสม.จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีใหป้ระชาชนมีสว่นร่วม ท�าหน้าท่ีเป็นผู้
ประสานงานระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องเพือ่สร้างความเป็น
ธรรม เข้าใจ เข้าถึง รับรู้ เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท�า รับผลประโยชน์ร่วมเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายทั้งระดับนโยบายภายใต้หลักการท�างาน 4 ป. ประสาน ประชาสัมพันธ์ 
ปฏบิตักิารและประเมนิผล ฉะนัน้ พืน้ท่ีเรยีนรู้เชงิปฏบิตักิารเครอืข่ายทสม.จงัหวัด
พะเยา เป็นส่วนหนึ่งที่จะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

“บ้านรอ่งปอ” 
อนุรกัษ ์จดัการดแูลรกัษาสู่การพฒันาคณุภาพชวีติ 

“ร่องปอ แหล่งชุมชน คนรักษ์ป่า อ่างเก็บน�้า ให้คุณค่า ปลาน�้าใส 
พ่อหนานป๊ะ เจ้าป่าเขา ล�าเนาไพรผืนป่าไว้ ให้อาหาร สามฤดู”

 บ้านร่องปอ “หนีไฟสงคราม ก่อนมาเจอไฟป่า”

 ประวัติศาสตร์ท่ีติดอยู่บนผาผนังศาลาประชาคมบ้านร่องปอ กลายเป็นส่ิง
ท่ีน่าอ่านกว่าแผ่นกระดาษท่ีอยู่ในมือ ตัวหนังสือท่ีบรรจงเขียนออกมาดูแล้วว่ามี
เรื่องราวท่ีจะบอกว่าการต่อสู้ของผู้คนท่ีอพยพหนีไฟสงครามมาจากการเข้ายึด
เมืองพะเยาว์ของพม่า หรือเง้ียวโดยการน�าของท้าวขุนหลวงและขุนสิงห์ ท�าให้
นกึภาพไปด้วยเลยว่า ผู้คนยคุสมยันัน้คงแต่งตวัเหมอืนหนงัพระนเรศวร พร้อมท้ัง
มีผู้คนติดตามจากในเมืองและบ้านตุ่มใต้มาตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งน�้าร่อง
ปอ2 สร้างวดัขึน้มามกี�าแพงแก้วล้อมรอบสูงและหนามชีือ่เรยีกว่า “วดัร่องปอจอม
ผาเรียง” และมีการแต่งตั้งขุนหลวงเป็นผู้น�าหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2431 หมุนเวียน
ถึงสองคน 

 เหตกุารณ์ไม่คาดคดิเกิดข้ึนเม่ือมีกลุ่มโจรท่ีมอีาวธุตดิมอืเข้ามาปล้น ฆ่าเอา
เงินทอง ท�าให้ชาวบ้านแตกออกเป็นสองกลุ่มเป็นร่องปอในและร่องปอท่าข้าม
และมีชาวบ้านอีกหลายกลุ่มจากหล่ายกว๊าน (เข้าใจว่าเป็นกว๊านพะเยาปจัจุบัน) 
อพยพเข้ามารวมกนัเป็นบ้านร่องปอ หมู่ท่ี 7 ต�าบลดงเจน โดยมนีายณฐัภพ อนิต๊ะ 
เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถงึปัจจบุนั มชีาวบ้านอาศยัอยู่รวมกนัท้ังหมด 168 หลงัคาเรอืน 
ประชากร 590 คน ชาย 289 คน หญิง 301 คน 

2ร่องปอ บริเวณสองฝั่งน�้าที่เต็มไปด้วยต้นปอ 
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มนี�า ไมม่ปี่า 
เหตจุ�าเป็นต้องลกุขึ้นมาจดัการ
 จุดเริ่มต้นหลายพื้นท่ีท่ีลุกข้ึนมาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้อง ดูแลจัดการ รักษาและใช้
ประโยชน์ล้วนมาจากการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น�้าแล้ง แรงกระตุ้นจากสิ่งที่เห็นและ
เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับบ้านร่องปอ 

 ผู้ใหญ่ณัฐภพ อินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องปอ เล่าให้
ฟังว่า “หลังการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.  
2529 ซึ่งเป็นอ่างดินขนาดความยาว 800 เมตรบริเวณ
สันอ่างจงึกลายเป็นถนนท่ีรถยนต์ สมัยนัน้ยงัเป็นรถอแีต๋น 
สามารถเข้าถงึพืน้ท่ีป่าบรเิวณเหนอือ่าง ทุกวันๆจะมชีาว
บ้านเข้าไปชักลากไม้ออกมาจากป่าน�ามาขายบ้าง สร้าง
บ้านเรือนบ้าง ท�าฟืนบ้าง โดยจะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท�า
หน้าท่ีรบัจ้างตดัไม้ ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้รบัรู้ รบัทราบ
แต่ไม่ท�าอะไรด้วยเหตุท่ีว่ากลุ่มผู้รับจ้างตัดไม้นั้นได้จ่าย
ส่วยให้เดือนละ 2,000 บาทผมเป็นคนหนึ่งที่ไปรับจ้าง
ตัดไม้เช่นกัน 

 ปี พ.ศ. 2536 มีบัณฑิตอาสาหนุ่มคนหนึ่งมาร่วม
กิจกรรมกับชาวบ้านในการประกอบพิธีท�าบุญศาลหลัง
เมอืงบ้านร่องปอท่ีเรยีกว่า “ศาลพ่อหนานป๊ะ”3 พดูขึน้มา
กับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการในสมัยนั้นว่า “หากปล่อย
ไว้แบบนี้บ้านเราจะกลายเป็นทะเลทรายแน่นอน”” 

3“ศาลพ่อหนานป๊ะ” เป็นศาลเจ้าบ้าน เจ้าเมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ พ่อหนานป๊ะ เป็นพรานป่าที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาดอย (ภูเขา) บ้านร่องปอ

 ค�าพูดของบัณฑิตอาสาหนุ่มผู้นี้ กลายเป็นแรงกระตุ้นให้
ผู้น�าหมู่บ้านเริ่มท่ีจะบอกเล่ากันปากต่อปากและเป็นจุดเปลี่ยน
ส�าคัญตั้งระเบียบกติกาขึ้นมาห้ามน�ารถอีแต๋นเข้าไปในพ้ืนท่ีป่า
จากนั้นเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่าน
ผู้น�ามาเป็นพ่อหลวงสิงห์ ระเบียบกติกาท่ีเป็นระเบียบสังคมยิ่ง
กว่าระเบียบทางกฎหมายเริ่มมาตรการเข้าไปโดยห้ามไม่ให้มี
การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าหากพบเห็นปรับ 5,000 บาท และ
เริ่มดูแลรักษาพื้นที่ป่ากันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีโครงการ
ในยุคนั้นเรียกว่า ป่าไม้แผนใหม่ เข้ามาในหมู่บ้านท่ีจะด�าเนิน
การฟื้นฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม สร้างฝายชะลอน�้าในพื้นท่ีป่าให้
ป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์ปา่ แหล่งไม้
ใช้สอยของชุมชน น�ามาสู่การริเริ่มจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบา้นร่อง
ปอขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2543 เนื้อที่ 3,000 ไร่
แต่ถูกประกาศทับพื้นที่อุทยานแห่งขาติแม่ปืม ในปี พ.ศ. 2553 
เหลือเพียง 970 ไร่แต่ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันชาวบ้านดูแลพื้นที่
ทั้งหมด 2,700 ไร่ การบรหิารจดัการป่า 

ควบคู่ไปกับการบรหิาร
จดัการไฟป่า 
 ป่าชมุชนบ้านร่องปอเป็นป่าเบญจพรรณ
ผสมป่าเตง็รงั จงึปฏเิสธไม่ได้ว่า จะไม่เกิด
ไฟในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันกับหลายๆ 
จังหวัดภาคเหนือ และยังคงค้นหาอยู่ว่า 
หมอกควันมาจากไหนท้ังๆ ท่ีชุมชนท่ีอยู่
อาศัยในพื้นที่ป่า ไม่ได้เผาไร่ เฝ้าระวังไฟ
ไม่ให้เกิดไฟในช่วงมาตรการห้ามเผา 

 นายณฐัภพ อนิต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านร่องปอให้ข้อมลูและเหตผุลว่า 
“ ในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกัน อดีตนั้นมีการชิงเผา เผาเล็กๆ 
น้อยๆ ไป ช่วยในการไม่ให้ไฟสูง ลุกลามมาก และเชื่อว่าวิธีการ
ชงิเผาเป็นวธีิการจดัการไฟท่ีได้ผลในพืน้ท่ีป่าแบบนี ้แม้ว่าแนวคดิ
จะขัดกับมาตรการห้ามเผา ที่จะท�าให้พื้นที่ป่าเกิดการสะสมของ
ใบไม้ ใบหญ้า เมื่อเกิดไฟลุกสูงถึงเรือนยอดต้นไม้ใหญ่เล็กตาย
เอาไม่อยู่ และลกัษณะป่าแบบบ้านร่องปอ ยงัต้องใช้ไฟ ไม่อยาก
บอกว่า เห็ดถอบออกบรเิวณไฟไหม้ เป็นข้อถกเถยีงทางวชิาการ
ด้วยว่า ไฟเกิดเห็ด หรือ เห็ดเกิดไฟ ส่วนคนที่เข้าไปเก็บหาของ
ป่าเป็นอาชีพมีไม่ถึงร้อยละ 10 แต่มีบ้านใกล้เคียงช่วงฤดูเห็ด
ออกวันหนึ่งๆ มีคนเข้าป่าไม่ต�่ากว่า 500 คน ถ้าคิดเฉลี่ยรายได้
ต่อวันต่อคน 500 บาท แต่เราจัดการไฟได้ปีหนึ่งๆ ไฟเกิดขึ้นไม่
เกิน 6 ครั้งพื้นที่เสียหายไม่ถึง 100 ไร่ ยกเว้นไฟที่เกิดขึ้นหลัง
เขาที่ไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ ก�าหนดช่วงเวลาการเผา ชิงเผา
ก่อนที่จะมีมาตรการเพื่อลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า”
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 ในขณะเดียวกันการจัดการป่าชุมชน
หลายพ้ืนท่ีมรีะเบยีบกตกิาเคร่งครดั ควบคมุ
การใช้ประโยชน์เก็บหาของป่าจากกลุ่มคน
ภายนอกหรือหมูบ่้านใกล้เคียงแต่ป่าชุมชน
บ้านร่องปอ เป็นลักษณะป่าเปิด เปิดให้
คนทุกพื้นท่ีเข้ามาหาเห็ดตามฤดูกาลต่างๆ 
โดยเฉพาะเห็ดถอบ เห็ดไขเ่หลือง เห็ดแดง 
หรือชาวบ้านเรียกว่า เห็ดใบ ผู้ใหญ่บ้านให้
เหตุผลว่า “การเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่า
ของคนภายนอก ที่ผ่านมามีคนเสนอตั้งด่าน
แต่ไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากต�าบลดงเจน 
เป็นบ้านพี่บ้านน้องกัน เป็นระบบเครือญาติ
ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน” 

กระสุนตกท่ีป่ารอ่งปอ 
ไฟป่ามาดับไมไ่ด้ 
 “ครัง้หนึง่ชาวบ้านเข้าไปเกบ็หาเห็ดใน
พืน้ท่ีป่า แบกถงุกระสอบสองถงุมาให้ผม ผม
คิดว่าเป็นเห็ด เพราะชาวบ้านถามว่า แบบนี้
ขายได้ราคาเท่าไหร่ ก้มลงดเูป็นลกูระสุนท่ีชาว
บ้านเก็บมา ประสานทหาร ต�ารวจมาช่วยดู
แต่ไม่มีใครกล้าท่ีจะเอาไป ไม่รู้ว่าจะเอาไป
อย่างไร กลวักระสุนจะระเบดิ ด้วยความเป็น
ผู้น�า จ�าเป็นต้องน�าไปไว้ที่ปลอดภัย 

 แม้กระท่ังเมือ่เกิดไฟป่าในพืน้ท่ีท่ีอยู่ใน
เขตอทุยานแห่งขาตแิม่ปืม ประมาณแสนกว่า
ไร่ซึ่งอยู่ในช่วงมาตรการห้ามเผาพอดี นาย
อ�าเภอรีบแจ้งให้ผมไปดับไฟ แต่ให้เหตุผล
ว่าพื้นท่ีมีกระสุนตกจ�านวนมากไม่สามารถ
เข้าไปได้ แต่ถ้านายมาผมจะไป แต่ไม่กล้า
เสียงระเบิดมาแต่ไกลวันหนึ่งๆเสียงดังขึ้น
มา 6 – 7 ลูก” ค�าบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้าน
ร่องปอ 

 ป่าชุมชนบ้านร่องปอเป็นพื้นท่ีติดกับแนวเขตทหาร ทุกปี
จะมกีารซ้อมปืนใหญ่ท�าให้กระสุนปืนใหญ่มาตกอยู่บรเิวณพืน้ท่ี
ป่าชุมชนร่องปอเป็นจ�านวนมาก เมื่อเข้าสู่ฤดูไฟป่าลูกกระสุน
ท่ียังไม่แตกนั้นกระทบกับไฟ จะระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท�าให้
คณะกรรมการป่าชุมชนไม่กล้าที่จะเข้าไปดับไฟ บทบาท ทสม.  
เข้ามาท�าหนา้ท่ีเชื่อมประสานรัฐกับรัฐท่ีจะหาแนวทางในการ
ป้องกนั ลดความเส่ียงของชมุชนในการจดัการไฟป่าพืน้ท่ีกระสุนตก 
ไฟมาชุมชนเข้าไปดับได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัย 

 อย่างไรกต็ามการจดัการไฟป่า การดแูล
รกัษาป่าชมุชนให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมนัน้ มคีวามจ�าเป็นท่ีต้องมกีองทุน
ในการบรหิารจัดการ ท่ีผ่านมาบ้านร่องปอได้
รบัการสนบัสนนุจากโครงการหมู่บ้านป่าไม้
แผนใหม่และท้องถิ่น แต่หลังจากนั้นชุมชน
ต้องช่วยเหลือตัวเองในการบริหารจัดการ
ป่าอยู่ได้ โดยประธานกลุ่มเกษตรอนิทรย์ีได้
ตอกย�า้ว่า “ หากเอาเงินมาเป็นตวัก�าหนดไม่
ยัง่ยนื เงินหมด งานหยดุ แต่ถ้าใจมารวมกนั
แล้วท�าได้อยู่แล้ว” ต้นทุนทรพัยากร ต้นทุน
อาชีพ ต้นทุนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุก
คนยังเชื่อว่าจะเป็นแรงผลักให้เกิดทุนหนุน
ช่วยการจัดการป่าชุมชนไปข้างหน้าได้ 

ผลการท�างานยกระดับการจดัการสู่การ
พฒันาคณุภาพชวีติ 
 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ เป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ เช่น อึ่ง นกยูง บ้านเมืองมีความสุข ป่าชุ่มชื้น ชาวบ้านมีความ
สามคัค ีมคีวามเข้มแขง็ เป็นท่ีรู้จัก เป็นท่ียอมรบัของหน่วยงานองค์กร
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่เครือข่ายทสม.ล้านนา 

 ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องปอ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “หลังจากจัดการ
ป่าชุมชนเริ่มท�าฝายชะลอน�้า อึ่งเริ่มกลับมาวางไข่ กลายเป็นอาหาร
ที่มีค่าของคนในชุมชน นกยูง หมูป่า กว่า 20 ชนิดเข้ามาอยู่อาศัย 
โดยเฉพาะนกยูงกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา” 

 ความเข้มแข็งของผู้น�าและคนในชุมชนร่องปอ จึงน�ามาสู่การ
ยกระดบัการจดัการป่ามาเชือ่มโยงกบัเศรษฐกิจในชมุชน โดยเริม่จาก
การท�าให้บริเวณพื้นที่สวนในบ้านเป็นแปลงพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
เหลอืขายแลกเปลีย่นกนัในชมุชน ส่วนหนึง่ยงัคงปลกูพืชท่ีเป็นรายได้ 
รายเดือน รายปี เช่น มันส�าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่พืชหลัก
ส�าคญัคอื ข้าว และจากสวนพืชผกัหลังบ้าน แบ่งพืน้ท่ีสวนปลูกบ้างมา

รวมกลุ่มกันท�า เกษตรอินทรีย์ ประธานกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ เล่าว่า “กลุ่มอินทรีย์ปัจจุบัน
มีสมาชิก 20 คน เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2561 เน้นท�าความเข้าใจกับสมาชิก
ว่า ปลูกไว้กินเหลือแล้วขาย เรียนรู้การท�า
ฮอร์โมน บ�ารุงพืชและดิน โดยเฉพาะเมล็ด
พันธุ์ออร์แกนิก ประสานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้ามาหนนุเสรมิ และมีผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล
พะเยา พร้อมรับผลผลิตจากกลุ่มเพื่อน�าไป
ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วย และเปิดให้มีตลาด
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ แต่ผลผลิตของสมาชิก
ยงัไม่เพยีงพอท่ีจะจ�าหน่ายได้มากนกั จงึต้อง
มาวางแผนการผลิต ตารางการปลูก อายุผัก 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” 
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 ในขณะเดียวกันการยกระดับรายได้เสริมของ
ชุมชนจากการน�าเอาแนวคิด รูปแบบการทอผ้าท่ีผู้
เฒ่าผู้แก่ท�าไว้น�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบผ้าทอ
ให้เป็นท่ีต้องการของตลาด ประธานกลุ่มทอผ้าบ้าน
ร่องปอ กล่าวว่า “น�าเอาแนวคิดมาจากแม่ท่ีเคยท�า
มาและรวมกลุ่มกันของคนที่ทอผ้าเป็นในหมู่บ้าน แต่
เดิมมีสมาชิก 18 คน ณ ปัจจุบันเหลือ 9 คน พอเป็น
รายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ แต่หากท�าจริงจังและ
ลดต้นทุนโดยการปลกูฝ้าย มด้ีายเองแล้วจะมรีายได้ท่ี
มากขึ้น รวมทั้งการออกแบบผ้าลายใหม่ๆ ที่สามารถ
ตั้งราคาเองขึ้นมาได้” 

 อย่างไรก็ตามความคิดและความฝนัท่ีอยากไป
ต่อด้วยต้นทุนท่ีม ีแต่ต้องมแีรงหนนุภายนอก ท้ังระบบ
กองทุนท่ีเกิดขึ้นมาจากผลผลิตจากป่า น�ารายได้จาก
การรวมกลุ่มเก็บเห็ดรอบปีสองวันมาเป็นกองทุนใน
การจดัการไฟป่า การจัดการท่องเท่ียวโดยชมุชนต้นทุน 
ทรัพยากรฯ พื้นท่ีเรียนรู้ และบุคลากรท่ีจะยกระดับ
พัฒนาให้เป็นวิทยากรชุมชน นักส่ือสารชุมชน และ
การสร้างคนรุ่นใหม่มา หนนุช่วยระบบการส่ือสารทาง
เทคโนโลย ีสานต่อแนวทางท่ีพ่อแม่ท�าไว้ร่องปอจะเตม็
ไปด้วยคุณค่าและสร้างมูลค่าได้ 

“ผมได้มโีอกาสพูดคยุกับน้องๆ วา่ 
อยากใหร้กัษาส่ิงดีๆ แบบน้ีไว ้
เหมอืนเกลอืรกัษาความเค็ม 
ถ้าเรารกัษาส่ิงน้ีไวแ้บบน้ี ปา่ท่ีเคยจะหมดไป
รอ้ยละ 80 น้ันจะไมเ่กิดขึ้นอกีแลว้” 

ผู้ใหญ่บ้านณัฐภพ อินต๊ะ 
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 ‘ขยะ’ คงจะไม่มีใครเลยที่ชอบ ขยะเกิดจากทุกคนที่บริโภคและอุปโภค 
เพราะประชากรท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังการพัฒนาประเทศท่ีเน้นทางด้านเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยิ่งท�าให้ประเทศไทยเรามีแนวโน้มว่าจะมีขยะเพิ่ม
มากขึ้นไปอีก จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในปี 2551 มีปริมาณขยะ
มลูฝอยเกิดขึน้ 23.93 ล้านตนั มอีตัราการเกิดขยะมลูฝอย 1.03 กิโลกรมั/คน/วัน  
ขณะที่ปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มเป็น 26.85 ล้านตัน มีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน1 วิกฤตปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนี้จ�าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ล�ำพูน 
No Foam No Fire

Photo by Pawel Czerwiński on Unsplash
1ที่มา http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children 
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 ขยะจึงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ อีกต่อไป “ล�าพูนเมืองสะอาด 
ปราศจากโฟม (No Foam)” จังหวัดล�าพูน โดยผูว้่าราชการ
จังหวัด จึงมีนโยบายในการรณรงค์ ให้ประชาชนชาวล�าพูน ลด 
ละ เลกิ การใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร เพือ่ด�าเนนิการขบัเคลือ่น
การงดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ท�าจากโฟม มุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า 
และประชาชน ทุกต�าบล ทุกอ�าเภอ ลดการใช้โฟม บรรจุอาหาร 
และจะทยอยประกาศต�าบล และอ�าเภอท่ีปราศจากโฟม สู่การ
เป็นจงัหวดัสะอาด ปราศจากโฟมโดยจะประกาศให้จงัหวดัล�าพนู
ปลอดจากโฟม ภายในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยขอ
ความร่วมมือประชาชน ลด ละ เลกิ การใช้โฟมบรรจอุาหาร และ
ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน เช่น ถ้วย จานกระดาษท่ีท�าจาก
ธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ใบตอง กระดาษห่ออาหาร2 ซึ่งก่อน
หน้านีใ้นปี 2560 จงัหวัดล�าพนูกไ็ด้มกีารรณรงค์คดัแยกขยะตาม
หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ต่อเนื่องมา มีการ
ขยายเครือข่ายชุมชนคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 - 
2560 จงัหวดัได้เร่งด�าเนนิงาน ตามแผนปฏบิตักิารประเทศไทย
ไร้ขยะ ท�าให้ปริมาณขยะลดลง มีชุมชน / หมู่บ้าน ต้นแบบการ
จัดการขยะ 295 แห่ง , มีการจัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย ใน 608 
หมู่บ้าน , มกีารจดัการขยะตดิเชือ้และขยะจากอตุสาหกรรมตาม
หลักวิชาการ มีการจัดโครงการท�าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและ
ขยะเปียก พร้อมท้ังประกาศเป็นจงัหวดัปลอดขยะเปียก เม่ือวันท่ี  
1 กันยายน 25603 ที่ผ่านมา 

2ที่มา http://www.pasangmunicipality.go.th/news-detail.php?id=253 
3ที่มา http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=181002152354
4ที่มา http://www.bltbangkok.com/article/info

 “ล�าพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam )” จึงเป็น
วาระระดบัจงัหวดั ซึง่มผีู้ว่าราชการจงัหวดัให้ความส�าคญัและเป็น
ผู้น�าในการขับเคล่ือน เป็นการท�างานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ล�าพนู
เป็นจังหวัดที่ปลอดขยะ มีการใช้มาตรการต่างๆ ในการด�าเนิน
งานหลายด้าน เช่น ให้ทุกต�าบลต้องจัดการบริหารขยะเอง ทุก
อ�าเภอจะท�า mou กับจังหวัดให้มีการรณรงค์เรื่องขยะ สั่งห้าม
การใช้ภาชนะท่ีท�าจากกล่องโฟมจะต้องใช้วสัดท่ีุย่อยสลายได้ ลด
เลิกการใช้ถุงพลาสติกแล้วให้ใช้ถึงผ้าแทน เป็นต้น นอกจากการ
จดัการขยะในระดบัชมุชนแล้ว จงัหวดัล�าพนูยงัสร้างความร่วมมอื
กบันคิมอตุสาหกรรมล�าพนู และห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ  
ในจงัหวดั โดยการท�า MOU ให้ผู้ประกอบการจะต้องจดัการขยะ
ด้วยตนเอง ซึง่ในการด�าเนนิงานจะมีความสอดคล้องกบันโยบาย
ระดับชาติ ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการระยะส้ัน มุ่งด�าเนินการ 2 
ระยะ คือ ระยะต้นทาง และระยะกลางทาง ส�าหรับระยะต้นทาง 
คอื การลดปรมิาณขยะและการส่งเสรมิการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง
บนพืน้ฐานแนวคดิ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพือ่ลด
ปรมิาณการเกิดขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย ส่งเสรมิให้เกิดกลไก
การคดัแยกและน�าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ และเพือ่เพิม่
มูลค่าที่ต้นทาง ระยะกลางทาง คือ การจัดท�าระบบเก็บและขน
ย้ายขยะให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสอดคล้องกบัสถานการณ์
ขยะในพื้นที่ เพื่อน�าไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทางอย่าง
มีประสิทธิภาพในอนาคต4 ท�าให้วันนี้ล�าพูนเป็นจังหวัดท่ีปลอด
ขยะและเป็นจังหวัดที่สะอาดขึ้นได้ 

 “เมือ่ปีท่ีแล้วจงัหวดัล�าพนูมขียะ 200 กว่าตนั แต่ในปีนีล้ด
เหลอื 100 กว่าตนั เพราะมกีารคดัแยกขยะมากขึน้ น�าขยะเปียก
ไปท�าปุ๋ย ประเภทรไีซเคลิกน็�าไปแยกขาย และสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ปริมาณขยะลดลงเยอะ เพราะชุมชน
สามารถจัดการตนเองได้ ส่วนขยะอันตรายให้ท้องถิ่นรวบรวม
ให้กองสาธารณะสุขไปท�าลาย" นายสวาท เพียรมนัสสัก นายก
เทศบาลต�าบลทาปลาดกุ และประธานเครอืข่ายอาสาสมคัรพทัิกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.ล�าพูน  
เล่าให้ฟังอย่างภาคภมูใิจ การด�าเนนิงานนโยบายล�าพนูปลอดขยะ
นีท้�ามากว่า 3 ปีแล้ว และเริม่ประสบความส�าเรจ็ในปีท่ีผ่านมา ผล
จากการด�าเนนิงานท�าให้จงัหวดัล�าพนูได้รบัรางวลัจงัหวดัสะอาด
จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 2 ปีซ้อน โดย
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้จังหวัดล�าพูนท�างานส�าเร็จ คือ 

 การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับคนในชุมชน ถึงอันตรายและผลกระทบ
ท่ีเกิดจากขยะ ท�าให้ประชาชนมีความตระหนักใน
ปัญหา และมีความรู้ สามารถบริหารจัดการขยะได้ 

 การปลูกจิตส�านึก สาเหตุหลักของปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมเกิดจากคนท่ีขาดจติส�านกึ จงัหวดัล�าพนู
จงึเน้นให้มีการจดักิจกรรมการปลกูฝังคนรุ่นใหม่มา
เสรมิคนรุ่นเก่า ให้ความรู้ท้ังกลุ่มวยัรุ่นจนถงึผู้สูงวัย
ให้มีความรู้เรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อม เพื่อสานพลัง
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะให้หมดลงไปได้ 

 การสร้างความร่วมมือ กับทุกหน่วยงาน  
ทั้งจากประชาชน วัด โรงเรียน หรือท้องถิ่น ต่างให้
ความร่วมมอืในการท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น โรงเรยีนก็
ท�าโครงการโรงเรยีนสีขาว วัดกท็�าโครงการวดัปลอด
ขยะ ประชาชนท�าหลุมขยะเปยีกและคัดแยกขยะ
รีไซเคิล ส่วนองค์กรท้องถิ่นก็ท�าหน้าที่สนับสนุนทุน
ให้กับชุมชนในการท�ากิจกรรม เป็นต้น 

Photo by Bas Emmen on Unsplash
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ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม การท�า MOU หรือการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วย
งานต่างๆ ด้วยนโยบายของจังหวัดที่ชัดเจน มีความมุ่งประสงค์ที่จะ
แก้ปัญหาขยะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนน�าทัพ ขับเคลื่อนให้มี
การท�า MOU เพือ่เป็นพนัธะสัญญาท่ีจะช่วยท�าให้แต่ละหน่วยงานจะ
ต้องปฏิบัติตาม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ จนถึงระดับหมู่บ้าน 
ท�าให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด เทศบาล
ต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบล (มี อปท.ล�าพูน 57 แห่ง ได้ลงนาม
บนัทึกข้อตกลงร่วม) หน่วยงานภาคธุรกิจ และ ทสม. ทุกหมู่บ้าน ต่าง
ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้ 

 นายดวงแก้ว สมพงษ์ อาสาสมคัร ทสม.
ต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ และเป็น ทสม.  
ดีเด่นระดับประเทศ เล่าถึงแนวคิดในการลุก
ขึ้นมาสร้างฝายฟื้นฟูป่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้น
ในการท�าฝายมีชีวิตเริ่มจาก ‘กลุ่มสิงห์วิบาก
ฮีโร่’ ท่ีรวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซด์ท่องเท่ียว  
ได้พบเห็นหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังมีป่าที่เขียวชอุ่ม 
มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน�้าใช้ตลอดท้ังปี 
ภาพท่ีเห็นนั้นมีความแตกต่างจากบ้านของ
ตนเองมาก ซึง่มสีภาพป่าเส่ือมโทรม มคีวาม
แห้งแล้ง และขาดน�้ากินน�้าใช้ในหน้าแล้ง สิ่ง
ท่ีพบเห็นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับมา
ฟื้นฟูป่าต้นน�้าท่ีบ้านของตนเอง เขาจึงร่วม
กับเพื่อนๆ ในชมรมฯ ท�าฝายทุกๆ สัปดาห์ 
ฝายตัวแรกจึงถูกสร้างขึ้นในปี 2550 ที่ห้วย
หก ต่อมาขยับมาท�า ที่ห้วยปลาดุก และห้วย
ซ่าน ปัจจบุนัมท้ัีงฝายขนาดเลก็และฝายขนาด
ใหญ่นับร้อยฝายที่อยู่ในป่าแห่งนี้  

Photo by Jon Tyson on Unsplash

 ล�าพูน No Foam นับเป็นแนวทางการแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ด้วย
การก�าหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน ด้วย
การสร้างวาระระดับจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน 
ท�าให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนด้วย
ความตระหนักเห็นความส�าคัญของปัญหา ร่วม
ขยับท�าในทุกระดับ ท้ังระดับปัจเจก ระดับชุมชน 
ต�าบล อ�าเภอ สู่ระดับจังหวัด การท�างานจึงส่งผล
สะเทือนและเกิดผลการเปลี่ยนแปลง ลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถรับมือกับปัญหาท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 จาก ล�าพูน No Foam สู่ ล�าพูน No Fire 
นอกจากจังหวัดล�าพูนจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาส่ิง
แวดล้อมในเรือ่ง “ขยะ” เป็นวาระของจงัหวดัแล้ว ยงั
มกีลุ่มต่างๆ ท่ีมจีติอาสา รวมท้ังหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ได้ท�างานขบัเคลือ่นเรือ่ง ลดหมอกควนั-ไฟป่า 
ไปพร้อมๆ กันด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดล�าพูน
จะไม่มกีารบกุรกุตดัไม้ท�าลายป่าแล้วกต็าม เพราะ
ประชาชนเหน็ความส�าคัญของป่ามากขึน้ แต่กพ็บ
ว่ามีหลายพื้นที่ยังคงเกิดไฟป่าขึ้น อีกทั้งเกิดภาวะ
โลกร้อน ฝนตกขาดช่วง จงึท�าให้เกิดปัญหาภยัแล้ง
ต่อเนื่อง ป่าฟื้นตัวได้ช้า และเกิดความเสื่อมโทรม 
ส่งผลกระทบให้หลายชุมชนขาดน�้ากินน�้าใช5้  

5สัมภาษณ์นายสวาท เพียรพนัสสัก ประธาน ทสม.จ.ล�าพูน

 ในการท�างานนั้น อ้ายดวงแก้วเริ่มต้น
ท�าฝายด้วยตวัเองก่อน และชกัชวนกลุ่มเพือ่น
ชมรมสิงห์วบิากฮโีร่มาช่วยท�า โดยท�าตามก�าลงั
ของตนเองที่มีอยู่ ท�าไปได้ 3 ปีคนในชุมชน
เริม่ให้ความสนใจและสนบัสนนุ มาช่วยกนัท�า
ฝายมากข้ึน ซึง่การท�างานเริม่แรกจึงเป็นการ
หาทุนด้วยตนเอง ด้วยวิธีการระดมทุนในรูป
แบบต่างๆ เช่น รับจัดงานร�าวงให้กับงานวัด 
ออกเบอร์รถ ไถ่ชีวิตวัว เป็นตน้ เงินท่ีได้จะ
น�ามาซื้ออุปกรณ์ในการท�าฝายและการดูแล
รักษาป่า ปัจจุบันมีทุนจากภาคสังคม เอกชน 
และหน่วยงานของรฐัให้การสนบัสนนุมากข้ึน
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ฝาย ก่อก�าเนิดชวีติใหม ่
 หลังจากท่ีมีการท�าฝายอย่างตอ่เนื่อง
ท�าให้ป่ามีความชุ่มชื้นมากขึ้น ต้นไม้เติบโต
เร็ว มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะความชุ่มชื้นท่ี
ฝายกกัเกบ็น�า้ไว้ให้ ป่าจะฟ้ืนตวัเอง ลดความ
แห้งแล้ง ส่งผลให้เกิดไฟป่าน้อยลง ป่าจงึเกิด
ความอดุมสมบรูณ์ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ นอกจากนัน้
หลังจากท่ีป่าฟ้ืนตวักท็�าให้มีสัตว์ป่านานาชนดิ
เพิม่มากข้ึนตามมาด้วย เช่น นกยงู ไก่ป่า กบ 
เขียด อึ่งอ่าง เป็นต้น 

 เมื่อป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์จึงช่วย
เป็นแหล่งกักเก็บน�้าตามธรรมชาติ ในช่วง
เดือนมีนาคม - เมษายนบริเวณฝายจะมี
ความชุ่มชืน้ตลอด ส่งผลให้น�า้บ่อของชมุชน
ไม่แห้งเหมือนแต่ก่อน น�้าในอ่างเก็บน�้าบ้าน

ธิกเ็พิม่มากขึน้ ท�าให้คนในชมุชนมนี�า้ใช้เพียงพอตลอดท้ังปี อ้าย
ดวงแก้วเล่าว่า “ต�าบลบ้านธิ เดมิเรยีกว่า อสีานฝ่ังกวงตะวนัออก 
เพราะว่ามีความแห้งแล้งมาก เมื่อถึงฤดูฝน จะมีน�้าแรงและไหล
นอง แต่เม่ือถงึฤดแูล้งนัน้แห้งแล้งมาก น�า้บ่อยงัไม่ม ี” แต่ปัจจบุนั
ชมุชนแห่งนีส้ามารถท�านาได้ปีละ 2 ครัง้ (โดยใช้ระบบเครือ่งสูบ
น�า้พลงัไฟฟ้า) และ มนี�า้เพยีงพอต่อการท�าสวนล�าไยซึง่เป็นอาชพี
หลักของคนที่นี่

  “ภมิูใจท่ีได้สร้างประโยชน์ให้กบัคนในชมุชน และถ้าเข้ามา
ในป่าจะมคีวามสุขมาก จงึทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ทุ่มเทเวลาใน
การท�างานเพือ่ฟ้ืนฟปู่า ท�าด้วยจติอาสา ไม่นกึถงึเงินทองท่ีจะได้
ตอบแทน” อ้ายดวงแก้ว กล่าวทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกมีความสุข
และมคีวามหวงั ทุกวนันีจ้งัหวดัล�าพนูมอีาสาสมคัร ทสม.มากถงึ 
2,786 คน กระจายอยู่ใน 8 อ�าเภอของจังหวัดล�าพูน ร่วมกัน
ขับเคลื่อน ล�าพูน No Foam No Fire เพื่อให้ธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดีปราศจากมลพิษ และประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี ด้วยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั่นเอง 



6 8 6 9

ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

 ในวันที่เดินทางไปถึง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ต�าบลวัง
หงส์ อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ของก�านันกฤษดา อินทราวุธ ซึ่งมีอีก
ต�าแหน่งหนึ่งคือเป็นประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จงัหวัดแพร่ เราได้พบกบัคณะภรรยา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ท่ีเดินทางมาพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านเข้า
ประกวดในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเปรียบบ้านวัง
หงส์เป็นหญิงสาว ก็คงเป็นสาวงามท่ีมีถ้วยรางวัลการันตีมากมาย 
จนแทบไม่มีท่ีเก็บ อาทิ ปี 2553 ได้รับรางวัลป่าชุมชนตัวอย่าง
ระดับจังหวัด จากการประกวดป่าชุมชน โครงการกลา้ยิ้ม คนรักษ์
ป่าป่ารักชุมชน จากบริษัทไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งร่วมกับกรมป่าไม้, 
รางวลัก�านนัแหนบทองค�าด้านการจัดการทรพัยากร และรางวลัอืน่ๆ  
อีกหลายรางวัล ทั้งประเภทบุคคล และประเภทชุมชน เดือนมีนาคม 
ปี 2562 ที่พึ่งผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
ดเีด่น และล่าสุดคอืการประกวดทสม.ดเีด่นระดบัภาค ซึง่ขณะนีก้�าลงั
อยู่ในกระบวนการพิจารณา

หมู่บ้ำนต�ำนำนหงส์ 
สู่ชมุชนปลอดกำรเผำ
ต�าบลวงัหงส์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่



7 0 7 1

ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ เรื่องราวของ
ท่ีนี่เริ่มต้นจากการจัดการป่าชุมชน มาสู่
เรื่องการจัดการที่ดิน และการจัดการขยะ 
เป็นหมู่บ้านจัดการตนเองท้ังระบบเพื่อ
ไม่ให้เกิดการเผาโดยไม่จ�าเป็น ตั้งแต่ใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน ท่ีท�ากินและท่ีป่า  
ดูเผินๆ แล้วอาจดูธรรมดา หลายหมู่บ้าน
ท่ีมีการจัดการดีดีก็เป็นแบบนี้ แต่เมื่อได้
พูดคุยกันกับกลุ่มผู้น�าของท่ีนี่แล้วพบว่า  
วังหงส์มีเรื่องราว “พิเศษ” มากมาย  
ท่ีอยากขยายให้เห็นเสน่ห์ และความ 
เข้มแข็งของชุมชนในฐานะท่ีเป็นต้นแบบ
การจัดการไฟป่าหมอกควันของชุมชนใน
พื้นที่ราบใกล้เมืองแห่งนี้

หมูบ่้านต�านานหงส์
 บ่ายวันหนึ่งท่ีบึงน�้าลึก ใสสะอาด แวดล้อมไปด้วยไม้ป่า
นานาพันธุ์ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีหงส์สีขาวสองตัวรูป
ร่างสวยงาม ลอยเคียงคู่เล่นน�้ากันด้วยลีลาสง่างามน่าประทับใจ 
ยายซึ่งไปเก็บผักและบังเอิญเห็นเข้า ได้กลับมาเล่าให้เพื่อนบ้าน
ฟัง รุ่งเช้าชาวบ้านที่ได้ฟังและอยากเห็นบ้างจึงพากันไปที่หนอง
น�้าแห่งนั้น ทุกคนต่างก็รู้สึกชื่นชมในความสวยงามของหงส์คู่นั้น
ท่ีลอยตวับนผวิน�า้คลอเคลยีอยู่ข้างๆกนัไม่ห่าง และต่างสัมผสัได้
ถึงความรักที่ทั้งสองมีต่อกันเป็นอย่างมาก แต่เมื่อหงส์คู่นั้นรู้ตัว
ว่ามีคนแอบซุ่มดูอยู่ จึงรีบบินหนีด้วยความตกใจ และไม่กลับมา
อีกเลย 

 ด้วยความประทับใจในความงามของหงส์ขาวคู่นัน้ ชาวบ้าน
จงึตัง้ชือ่หนองน�า้แห่งนัน้ว่า “หนองหงส์” ตัง้แต่นัน้มา คนในชมุชน
และหงส์กก็ลายเป็นส่วนหนึง่ของกนัและกนัจนกระท่ังถงึทุกวันนี้ 

 หงส์เป็นท้ังความภูมิใจ และเป็นส่ิงท่ีถูกใช้เชื่อมร้อยคนท่ี
นี่เข้าหากัน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีค�าว่า “หงส์” อยู่ในนามสกุล 
เช่น หงส์ทอง หงส์แก้ว หงส์แสง หงส์ร่อน หงส์บินโบก หงส์สินสี 
หงส์แสง หงส์เหิน และอกีหลายหงส์ แต่ท่ีแปลกท่ีสุดคอืนามสกลุ
ท่ีขึน้ต้นด้วยหงส์และลงท้ายด้วยตวัเลข ตัง้แต่หงส์หนึง่ จนถงึหงส์
สามสิบเก้า เป็นหมู่บ้านตระกูลหงส์เหมือนชื่อละครทีวีหลังข่าว
กันเลยทีเดียว

 ด้วยความหลักแหลมของผู้อาวุโสในชุมชนท่ีต้องการ
สร้างส่ิงยึดเหนี่ยวท่ีเป็นสัญลักษณ์ความภูมิใจของท่ีนี่ จึงได้
สร้างอนุสรณ์สถานต�านานหงส์ขึ้นมาท่ีริมหนองน�้า ทุกปีในช่วง
ประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง จะมีการจัดงานวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเพื่อให้คนในพื้นท่ี คนท่ีไปท�างานไกลๆ ได้กลับมาใช้
เวลาร่วมกัน โดยไม่ตอ้งออกไปนอกชุมชนให้เส่ียงกับอุบัติเหตุ
ต่างๆ เป็นช่วงที่เรียกว่า “ลูกหงส์คืนรัง” โดยวันที่ 14 เมษายน
จะเป็นวันท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ลูกหงส์เล่นน�้า” คนในชุมชนท้ัง
เดก็ วยัรุ่นหนุ่มสาวผู้ใหญ่ล้วนออกมาเล่นน�า้กนัเป็นท่ีสนกุสนาน  
วนัท่ี 15 เมษายนเป็นวนัด�าหัวผู้สูงอายแุละญาตผิู้ใหญ่ ส่วนวนัท่ี 
16 เมษายนเป็นวันไฮไลท์ส�าคัญคือวัน “ด�าหัวหงส์” หรือคนใน
พื้นที่เรียกอีกอย่างว่า “ป๋าเวณีด�าหัวหงส์” มีพิธีบวงสรวงรูปปั้น
หงส์ในวันปากปี (วันแรกของปีตามการนับของคนพื้นเมืองทาง
ภาคเหนือ) เพื่อขอให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  
นับเป็นประเพณีท่ีงดงาม มีคุณค่าต่อจิตใจของชาววังหงส์เป็น
อย่างมาก ในงานมีขบวนแห่ การละเล่นของทั้ง 7 หมู่บ้าน และ
การประกวดธิดาหงส์ ซึ่งไม่ได้เน้นการแข่งขันแพ้ชนะ แต่เน้น
ความรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นก็คือความ
เป็นลูกหลานหมู่บ้านต�านานหงส์
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จากต�านานหงส์ สู่ป่าชมุชน พื้นท่ีเกษตร และ
การจดัการขยะในครวัเรอืนเพื่อลดการเผา
 หงส์ขาวและหนองน�้าคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีต้องรักษาสืบทอด ส่งต่อส่ิงดีดีให้คนจากรุ่นหนึ่งสูรุ่น่หนึ่ง  
ไม่ให้เป็นแค่เพียงเรื่องเล่าในต�านานเท่านั้น การจัดการส่ิงแวดล้อมของท่ี
นี่เริ่มต้นขึ้นในรูปแบบ “ป่าชุมชน” ในปี 2547

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต�าบลวังหงส์เป็นท่ีราบเชิงเขา ฝั่งตะวันออกมี
แม่น�้ายมไหลผ่าน ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นเนินเขาไมสู่งนัก สถานภาพ
ตามกฎหมายคือเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเบี้ย - ห้วยบ่อทอง ชาวบ้าน
ได้ขออนญุาตจดัตัง้เป็นป่าชมุชนดแูลร่วมกนัท้ัง 7 หมู่บ้าน พืน้ท่ีรวม 988 
ไร่ จากพื้นท่ีท้ังหมด 7,820 ไร่ แม้บางหมู่บ้านจะไม่มีพื้นท่ีติดเขตป่า  
แต่ก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้ร่วมดูแลรับผิดชอบ เพราะทุกคนได้รับประโยชน์
ร่วมกันในรูปแบบของน�้าและอาหารการกินอร่อยๆ ที่ปลอดภัยจากป่า 

 ผลผลิตจากป่าของที่นี่มีตลอดทั้งปี เขตที่สามารถเก็บหาได้ ชาวบ้าน
เรียกว่า “เขตธัญญาหาร” ที่น่าสนใจคือห้ามคนภายนอกเข้ามาเก็บหาเด็ด
ขาด โดยมีการตั้งจุดตรวจคนเข้าออกสองช่วงคือช่วงฤดูฝนที่เห็ดและของ
ป่าออกเยอะ ระหวา่งเดือนสิงหาคม - ตุลาคม กับช่วง 60 วันห้ามเผา  
(อยู่ระหว่างวันที่ 15 กพ. - 15 เมย.) เนื่องจากคนพื้นที่อื่นไม่ได้ร่วมดูแล
รักษา ความรู้สึกเป็นเจ้าของไม่เกิด จึงมักทิ้งปัญหาต่างๆ ไว้โดยไม่รู้สึกผิด 
ทั้งการทิ้งขยะ และการจุดไฟเผา แต่ถ้าเป็นคนวังหงส์แล้วสามารถเก็บหา
ได้ท้ังเพ่ือกินและเพื่อขาย เป็นแหล่งรายได้ของคนท่ีมีต้นทุนในชีวิตต�่าคือ
มีที่ดินท�ากินน้อย หรือไม่มีรายได้จากทางอื่นมากนัก 

 “ปีน้ีเห็ดถอบออกเยอะมาก ผกัหวานกเ็ยอะ มดแดงกเ็ยอะ เราดแูลไว้
เพื่อชาวบ้าน บ้านอื่นขนคนมาเต็มคันรถ ผมก็ไปไล่ ไปยึดของกลาง ถ้าเรา
ไม่ยึด ทีมท่ีตั้งจุดตรวจก็จะมีค�าถามว่า มาตั้งให้เสียเวลาท�าไม นักข่าวมา
สัมภาษณ์ก็บอกไปว่าเรามีกฎระเบียบของหมู่บ้าน มีการติดป้ายท่ีชัดเจน 
ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี 2551 ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ทุก 5 ปี ก็เลยโดนด่า
ทางเฟสบุ๊คเป็นส่ีห้าร้อยราย ในช่วงเห็ดถอบออก แต่เรากไ็ม่เถยีงเขา เพราะ
เขาไม่เข้าใจกฎระเบยีบของหมู่บ้านเรา เรากป็ล่อยเขาด่าไป ของป่าบ้านเรา
อดุมสมบรูณ์ ช่วงน้ีสัตว์น�า้กเ็ยอะ เพราะมีการท�าอ่างเกบ็น�า้ห้วยมุ่น และเอา
พันธุ์ปลาไปปล่อย กรมชลประทาน กองทัพภาคที่ 3 กับมูลนิธิอุทกพัฒน์
สนับสนุน คนบ้านเราถ้าจะเข้าไปหาของป่าต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็ท�า
บันทึกไว้ท่ีจุดตรวจ ป้องกันไว้หากโดนเจ้าหน้าท่ีจับจะได้มีหลักฐานว่าเป็น
ป่าชุมชน ดูแลโดยชุมชน” ก�านันกฤษฎา อินทราวุธกล่าว

 ชาววังหงส์ไม่น ้อยกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ท่ีมีรายได้หลักจากการหา
ของป่าขาย ของป่าท่ีสร้างรายได้เป็น 
กอบเป็นก�าคือ เห็ดถอบซึ่งออกในช่วง
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน  
ในช่วงต้นฤดูมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 
500 – 700 บาท นอกจากนีย้งัม ีเห็ดโ
คน ไข่มดแดง ผักหวานป่า ผึ้ง ตัวต่อ 
ปลา อึ่ง ผักและสมุนไพรต่างๆ และที่
โดดเด่นท่ีเรามีโอกาสได้เห็นจากการ
เดนิป่าในช่วงเวลาส้ันๆ กบัชาวบ้านคอื
ผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “ต้นผ่าด้าม” 
ซึง่เคยเป็นท่ีฮอืฮาทางส่ืออยู่พกัหนึง่ถงึ
เรือ่งสรรพคณุท่ียาไวอากร้าต้องเรยีกพี่
กนัเลยทีเดยีว โดยก�านนัได้บอกกบัพวก
เราว่าได้ทดลองกินด้วยตนเองแล้ว แต่
ไม่บอกว่าผลเป็นอย่างไร(ฮา)
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 “ปีท่ีแล้วไม่มกีารเผาเห็ดโคนเพิม่ขึน้
เยอะมาก เดินใกล้ๆ ก็เจอ เป็นรายได้ที่ดี
มาก บางคนว่าถ้าเผามันถึงจะออก จริงๆ 
คือเผาแล้วท�าให้เห็นชัด ไม่เผามันก็ออก 
ป่าบ้านเราไม่เน้นชิงเผาเพราะท�าให้เกิด
ควันพิษอยู่ดี จุลินทรีย์ก็จะเสียหาย แต่
ถ้าไฟลามมาค่อนข้างแรงเราก็เผากลับ  
เป็นวธีิการควบคมุไฟตามแบบความรู้ของ
บ้านเรา” ก�านันกฤษดา อินทราวุธ

 แนวทางการจดัการป่าของท่ีนีเ่น้นเรือ่ง “การสร้าง
ความชุ่มชื้น” ดว้ยการท�าฝาย ปลูกป่าเสริม และท�า
แนวกันไฟในบางจุด โดยจัดท�าบริเวณรอบวัดพระธาตุ 
ดอยโตนซึ่งมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณอื่นๆ 
ขนาดของแนวมคีวามกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 600 
เมตร เพื่อป้องกันไมใ่ห้ไฟลุกลามเข้าป่าสมบูรณ์หาก
เกิดการไหม้ ส่วนป่าในบริเวณอื่นๆ ใช้วิธีการเฝ้าระวัง
และเข้าดบัไฟโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกบั อาสา
สมคัรพทัิกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.), ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจ�าหมู่บ้าน
(ชรบ.), อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.), 
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รส.ทป.), อาสมัครต�ารวจ
บ้าน ซึง่บทบาทเหล่านีซ้้อนอยู่ในคนเดยีวกนัเป็นส่วนใหญ่ 

 “อสม.ก็เรา รส.ทป.ก็เรา เป็นทุกอย่าง ทสม.เรา
เริ่มปี 2551 จัดอบรมครั้งแรกหมู่บ้านละ 10 คน ตอน
น้ีท้ังต�าบลม ี120 คน เวลาเราไปแลกเปลีย่นความรู้กบั
จังหวัดอื่น ถ้าพื้นที่ใกล้เคียงกันก็เอามาปรับใช้บ้านเรา
ได้ เป็นการกระตุ้นตัวเองอย่างหนึ่ง” เสาวนีย์ ชัยวรรณ์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

 “ความภมูใิจคอืตอนน้ีป่าของเราอดุมสมบรูณ์ มมีลูค่า 
สร้างรายได้ให้กบัชาวบ้าน เราเหน่ือยแต่ชาวบ้านเข้าใจแล้ว
ว่าที่เรารักษามันดี ท�าให้เขามีรายได้อย่างไร ชาวบ้านก็เลย
ให้ความร่วมมอืเราด ีจากท่ีเคยโดนด่า ตอนน้ีให้กบัข้าว เอา
น�้าไปให้ เวลาเราไปอยู่ด่านก็ไปอยู่ด้วย รางวัลที่ได้ก็ท�าให้
ภูมิใจ ทางราชการเห็นบ้านเราประสบความส�าเร็จก็เข้ามา
ดูแล เวลาเราจะท�าอะไรก็ง่ายขึ้น ส่ิงท่ีท�าอยู่น้ีถ้าคะแนน
เตม็ 10 ให้ 12 เลย เพราะเราท�าทุกอย่างไม่ใช่แค่เรือ่งเดยีว  
มีเรื่องให้ท�าตลอดทั้งปี” ชวนา อ่อนเชตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6, 
ก�านันกฤษดา อินทราวุธ

 ระหว่างปี 2547 จนถงึปี 2562 วังหงส์มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วในการจัดการตนเองท่ีเชื่อมโยงหลายเรื่องเข้า
ด้วยกัน นั่นคือเรื่องป่าชุมชนท่ีตอบโจทย์ท้ังเรื่องการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ความม่ันคงทางอาหาร และมิติทางเศรษฐกิจ 
ปี 2557 จัดการที่ดินโดยการเลิกเผาตอซังข้าวหลังนาเพื่อ
ลดฝุ่นควัน ด้วยการไถกลบ น�ามาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ 
เช่น เพาะเห็ด ท�าอาหารสัตว์ การห่มดินให้โคนต้นไม้ ปลูก
ปอเทืองบ�ารุงดิน ปี 2559 เป็นหมู่บ้านปลอดโฟม จัดการ
ขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดการเผา ปัจจุบันมีการขยายตัวของ
เกษตรอินทรีย์ซึ่งไดปุ้๋ยอินทรีย์มาจากการแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน ผู้สูงอายุมีกองทุนท่ีได้จากการบริจาคขยะเดือน
ละครั้งในวันทีม่ารับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยกองทุนนี้มีไว้เพื่อดูแล
สวัสดิการด้านต่างๆ ของสมาชิก 
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 “ผู้สูงอายวุนัท่ีมารบัเบีย้ต้องห้ิวขยะรไีซเคลิมา
ให้เทศบาลขาย เป็นรายได้เข้าชมรม เงินน้ีกพ็ากนั
ไปเท่ียว เวลาเจบ็ป่วยกเ็อาไปดแูลกนั ซือ้ของเยีย่ม
กัน มีสองส่วนคือชมรมผู้สูงอายุ กับโรงเรียนผู้สูง
อายุ ปีน้ีจ�านวนขยะลดลงมาก ท่ีท�าได้เพราะชาว
บ้านเห็นผลกระทบด้วยตัวเองท้ังเรื่องกลิ่นเหม็น 
แมลงวัน และแสบตาแสบจมูกจากฝุ่นควัน ยิ่งขยะ
เยอะ หมอกควันก็ยิ่งเยอะ เพราะเมื่อก่อนมีการ
เผารวมกันทั้งขยะแห้งขยะเปียก พอท�าประชาคม
ก็เอาเรื่องน้ีมาพูด ท�าข้อตกลงของแต่ละหมู่บ้าน 
เทศบาลสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะ  
มีการประกาศเสียงตามสายและสถานีวิทยุทุกวัน 
ชาวบ้านก็ค่อยๆ ซึมซับ บวกกับในหมู่บ้านมีจุดรับ
ซื้อสองจุด ท�าให้สะดวกต่อการน�าขยะไปขาย รวม
ท้ังมกีารจบัปรบัจรงิ ปีท่ีผ่านมามกีารปรบั 2 รายท่ี
มีการเผาขยะในบ้านตวัเองในช่วง 60 วันห้ามเผา 
เป็นคนแก่ท่ีเคยชนิกบัการเผา เรากป็รบัไม่มากแค่ 
500 เพราะก็เห็นใจเขา เป็นข้อตกลงของหมู่บ้าน
เขาก็ยินยอมให้ปรับ เมื่อก่อนสวนสักจะเริ่มเผา
มกราคม - กุมภาพันธ์ก่อนช่วง 60 วันห้ามเผา 
แต่เดีย๋วน้ีกไ็ม่เผากนัแล้ว” ก�านันกฤษดา อนิทราวุธ

 เรยีกได้ว่าท่ีนีส่ามารถจดัการกบั 3 แหล่ง
ส�าคัญ คือ ครัวเรือน พื้นที่เกษตร และพื้นที่
ป่า ท่ีมีวัสดท่ีุจะก่อให้เกิดการเผาได้อย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากไม่ต้องเผาให้เกิดฝุ่นควัน
แล้วยงัก่อประโยชน์อกีหลายทาง ท่ีน่าสนใจ
ท่ีสุดคอืท�าให้เกิด “กองทุน” ท่ีเชือ่มจากเรือ่ง
ขยะ ไปหาเรือ่งผู้สูงอาย ุและคงไม่หยดุอยู่แค่
นีอ้ย่างแน่นอน ซึง่สุดท้ายแล้วท้ังหมดนีล้้วน
เป็นเรือ่งของการพฒันา “คณุภาพชวีติ” ของ
ทุกคน ทุกวัย ทุกฐานะ 
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พลงัภายในท่ีเข้มแข็ง
 ความพิเศษอีกประการของท่ีนี่คือสามารถ 
ขบัเคลือ่นหลายเรือ่งไปพร้อมกนัในระดบัต�าบล ซึง่พืน้
ท่ีอืน่ๆ ส่วนใหญ่จะท�าได้ในระดบัหมู่บ้าน อกีท้ังท้องท่ี
กบัท้องถิน่กท็�างานไปในทิศทางเดยีวกนั สนบัสนนุกนั
ทั้งแนวทางและงบประมาณ

 “เราอยู่ทุกกลุ่ม เป็นทุกอย่างในชุมชน เลย
ท�าให้ง่ายขึ้นในการท�างานเชื่อมโยง อีกอย่างเน้น
ความสัมพันธ์ มากกว่าแค่การท�างานตามหน้าที่ บาง
ปีถ้ามีงบประมาณสนับสนุนเราก็พาผู้น�าไปเท่ียวบ้าง  
ไปลงแพใกล้ๆ ท่ีผ่านมากไ็ปอตุรดติถ์ กบัจงัหวดัตาก” 
นิตยา ตื้อยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7, ก�านันกฤษดา  
อินทราวุธ

กองทนุท่ีสรา้งได้จากภายใน
 “ท่ีอื่นส่วนใหญร่อแต่งบประมาณอย่างเดียว  
ถ้าไม่มงีบประมาณกไ็ม่ท�า แต่ของเราเป็นแบบจิตอาสา 
เราได้งบประมาณจากเทศบาลปีละ 50,000 บาท 
ไม่พอหรอก เพราะเราต้องใช้วันละ 500 บาท เป็น
เวลา 3 เดือน ท่ีจุดตรวจ ไม่นับรวมค่าน�้ามันลาด
ตระเวน และงบส�าหรับท�ากจิกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 
ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านเรามีสมาชิก 27 คน เราเก็บ
เงินเข้ากองทุนเดือนละครั้ง เวลารับเงินเดือน ก�านัน 
200 ผู้ใหญ่บ้าน 100 อื่นๆ 50 บาท นอกจากนี้ยัง
มีเงินอื่นๆ เช่น เวลาไปงานศพชาวบ้านใส่ซองให้มา 
ผ้าป่าบริจาค งานท�าบุญ 100 วัน บ้านอื่นอาจเป็น
เงินท่ีได้มาจากการปรบั แต่บ้านเรามาจากการสมทบ 
เพือ่ใช้เป็นสวสัดกิารในเรือ่งดแูลจดัการทรพัยากรและ
อื่นๆ” ก�านันกฤษดา อินทราวุธ 

 7 หมู่ที่ของที่นี่ มีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงถึง 3 หมู่ 
คือ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เป็นบรรยากาศการ
ท�างานท่ีมีสีสรรสนุกสนานคละเคล้ากับการเอาจริงเอา
จังมุ่งมั่น และความเข้าใจของหลังบ้านที่เป็นสามี ท�าให้
มีความคล่องตวัในการท�างานและเดนิทางไปแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในต่างจังหวัดครั้งละหลายวัน การท�างานท่ีมีท้ัง
หญิง-ชาย หยนิ-หยางท�าให้ไปได้ไกลท้ังการลงลกึในพืน้ท่ี 
และการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในภาพกว้างกับภายนอก 

 นอกจากทีมผู้น�าท่ีแขง็ขนัแล้ว ยงัมหีน่วยงานต่างๆ 
ที่เข้ามาสนับสนุนชาวบ้าน หลายหน่วยงานแม้จะมาตาม
ภารกิจ เช่น กรมพัฒนาท่ีดิน การศึกษานอกโรงเรียน 
พัฒนาชุมชน เทศบาลวังหงส์ ส�านักงานเกษตร ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น ภาคเอกชนยัง
มีน้อย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษามาออกค่ายร่วมกิจกรรม
สร้างฝาย มชีมุชนท่ีเป็นเครอืข่ายกนั จดัการดีๆ  อกีหลายท่ี 
เช่น บ้านบญุแจ่ม เด่นเรือ่งป่าชมุชนและการบรหิารจดัการ
องค์กรการเงิน บ้านทุ่งศรีเรื่องการจัดการขยะ บ้านลอง
ลือบุญเรื่องขยะ ป่าชุมชน และการขยายพันธุ์ไม้ บ้านน�้า
พร้าวการบริหารจัดการป่า บ้านทุ่งโฮ้ง การจัดการขยะ 
และบ้านน�้าช�า การจัดการขยะท่ีเชื่อมโยงไปหา  
ผู้ป่วย กับผู้สูงอายุ

 ด้วยวิธีคิดแบบนี้ท�าให้แกนน�าและชาววัง
หงส์สามารถดูแลจัดการทรัพยากรและเรือ่งอืน่ๆ 
ท่ีเชือ่มโยงกนัได้อย่างต่อเนือ่ง มีโอกาสยัง่ยนืกว่า
การพึ่งพาภายนอกเพียงอย่างเดียว ยังมีตัวอย่าง
ดีๆ ในอีกหลายพื้นที่ที่ท�าเรื่องนี้ส�าเร็จ เช่น บาง
ชุมชนท่ีมีผลผลิตจากป่าเด่นๆ ไม่ว่าจะเปน็หน่อ
ไผ่หก หนอนไม้ไผ่(รถด่วน) เห็ดถอบ น�้าผึ้ง ฯลฯ 
ได้ใช้วิธีการช่วยกันเก็บของป่า 1 วัน ขายเพื่อเอา
เงินท่ีได้ท้ังหมดเป็นกองทุนไว้ส�าหรับจัดการไฟ
ป่าหมอกควันและอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรใน
แต่ละปี

 วังหงส์ท�าใหเ้ราเห็นอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งใน
พื้นที่อื่นๆ เองก็จะต้องไปค้นหาแนวทางที่เหมาะ
สมกับชุมชนของตน และพัฒนาเรื่องนี้ควบคู่ไป
กับการรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับวังหงส์ที่ได้รับกาสนับสนุน
จากเทศบาลเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 50,000 บาท 
และจากหน่วยงานป่าไม้ท่ีดูแลป่าสงวนฯ ห้วย
เบี้ย - ห้วยบ่อทองท่ีสนับสนุนงบประมาณ 
ปีละครั้งแก่ 3 บ้านท่ีมีขอบเขตติดกับพ้ืนท่ีป่า  
บ้านละ 10,000 บาท โดยที่ชุมชนน�างบฯ ที่ได ้
มาบริหารจัดการร่วมกันทั้ง 7 หมู่บ้านในต�าบล
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ผู้ใหสั้มภาษณ์
กฤษดา อินทราวุธ ก�านันต�าบลวังหงส์
มอญ หงส์สี่ สารวัตรก�านันต�าบลวังหงส์
เสาวนีย์ ชัยวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต�าบลวังหงส์
ศรีวรรณ หงส์ยี่สิบเอ็ด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 
ต�าบลวังหงส์
ชวนา อ่อนเชตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต�าบลวังหงส์
นิตยา ตื้อยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต�าบลวังงส์

ไปต่อข้างหน้ากันอย่างไร
 ในทุกพื้นท่ีท่ีชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็งมักถูกตั้ง
ค�าถามวา่จะสร้างหรือส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มและ
สืบสานเรื่องราวที่ผู้ใหญ่ท�าไว้ได้อย่างไร 

  “ตอนนี้เรามีเครือข่ายเยาวชนเข้ามาร่วม เป็นสภาเด็กและเยาวชน
ต�าบลวงัหงส์ ท่ีผ่านมากข็องบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนจังหวดั มา
จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ เช่นเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง เรื่องส่งเสริมอาชีพ ป่า
ชุมชน และขยะ เราพยายามให้เด็กได้รับรู้ สืบสาน ค่อยๆ สร้างรุ่นลูกหงส์ 
เริ่มท�ามาตั้งแต่ปี 2550 ส่วนเรื่องการขยายสิ่งที่ท�าอยู่นี้ก็มีแผนอยากท�า
เรือ่งการบรหิารจัดการป่าเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู้ และการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
ตอนน้ีชาวบ้านท�ากนัเอง ขอเทศบาลมาเขยีนป้ายเล็กๆตดิตามจุดต่างๆ ว่า
เราท�าอะไรบ้าง เช่น ฝายชะลอน�้า แนวกันไฟ พืชสมุนไพร บริเวณที่เห็ด
ถอบ เห็ดโคนออกเยอะๆ ที่เป็นแหล่งอาหารของเรา อ่างเก็บน�้า เวลาคน
ภายนอกมาจะได้พาเข้าไปดูจุดต่างๆ” 

 จากการส�ารวจความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่โลกก�าลัง
เผชญิอยู่อนัดบัต้นๆ คอื การสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพท่ีเกิดจาก
การสูญพันธ์ุของพชืและสัตว์ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีมผีลเชือ่ม
โยงกันกับการปรากฏตัวของฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมโครกรัม ท�าให้นึกไป
ถึงทฤษฎีผีเส้ือกระพือปีก การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ อาจส่งผลท่ียิ่งใหญ่ได้ 
เรื่องราวของวังหงส์ในวันนี้ ท�าให้นึกยอ้นกลับไปท่ีชุมชนในเมืองท่ีตนเอง
อาศัยอยู่ ผู้คนส่วนใหญ่ยังโยนทุกอย่างลงถุงขยะใบเดียวกัน แต่ก็ทุกข์
ร้อนกับปัญหาดินฟ้าอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะดีแค่ไหนหากเราจะร่วม
กนัสนบัสนนุให้เกิดชมุชนแบบนี ้ควบคู่ไปกบัการปรบัเปลีย่นวถิขีองเราทกุ
คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน
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 หากย้อนกลับไป 12 ปีที่ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีเวทีการพูดคุยของกลุ่มนักวิชาการ 
กลุ่มคนในเมืองเชียงใหม่ หน่วยงาน ราชการในระดับจังหวัดและในระดับพื้นท่ีโดย
เฉพาะราชการท้องถิ่น ที่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติการไฟป่า หมอกควัน รวมทั้งภาค
เอกชนท่ีเป็นส่ือกลางเชือ่มต่อประสานให้เกิดการเรยีนรู้ ความเข้าใจร่วมบนฐานข้อมลู 
ความรู้ ข้อเท็จจริง ภาคธุรกิจ เข้ามาสนับสนุนชุมชนจัดการและเฝ้าระวังไฟป่า รวม
ท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอื่นๆ เช่น การจัดการขยะ มลพิษ
ในเมือง ที่ดินท�ากิน แหล่งน�้ารวมทั้งเศรษฐกิจของชุมชนที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและ
การด�ารงอยู่ของชุมชนในเมืองและชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับป่า อยู่อาศัยท�ากินในพื้นที่ป่า 

 ท่วงท�านองและจังหวะก้าวของการจัดก�าลังขับเคลื่อนเป็นไปตามจังหวะของ
สถานการณ์และความต่างสภาพพืน้ท่ีและพนัธกิจขององค์กรท่ีเข้าไปสนบัสนนุในระดบั
ต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ บูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เรียกว่า ระบบการบริหาร “Single 
command” ระดับชาติ ในปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 25611 แม้ว่าผลจากการ
ด�าเนินงานท่ีผ่านมาสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงไม่มากนัก แต่การมีพื้นท่ีกลางให้
เกิดวงพูดคุย สนทนา หาทางออกร่วมไม่มองแต่เฉพาะช่วงฤดูหมอกควันเท่านั้น การ
ปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมที่หลากหลายด้วยการผนึกก�าลังร่วมของทุกส่วนนั้น ปัญหาใหญ่
จะเล็กลง กลุ่มเล็กๆ จะเติบโตขึ้น ขยายผลเป็นพลังขับเคลื่อนที่สามารถบริหารจัดการ
กับปัญหาไฟป่า หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ได้ 

เชยีงใหม่ภำคีควำมรว่มมือ : 
สรำ้งพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
พฒันาเศรษฐกิจสีเขียวในชมุชน

 กว่าจะเกิดแรงหนุนและแรงขับเคล่ือนให้เกิดแนวทางการจัดการรว่มใน
การจดัการไฟป่า หมอกควนัมาสู่การจัดการท่ีดนิของชมุชนท่ีอยู่อาศยัและท�ากิน 
ในพืน้ท่ีป่า การจดัการการท่องเท่ียว การจดัการขยะ การพฒันาให้เกิดการระบบ
การผลิตของชุมชนเป็นธุรกิจสีเขียว และการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ 
จึงเป็นโจทย์ท้าทาย

1บทเรียนการจัดการไฟในพื้นที่ไร่หมุนเวียน  ต�าบลสบโขงและต�าบลนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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เชยีงใหมเ่มอืงในควนั 
 “เราอยากได้อากาศบริสุทธิ์” 

 ขับรถผ่านไปมาบนถนนเส้นหนึง่ใน
เมอืงเชยีงใหม่ จะพบข้อความนีพ้มิพ์ด้วย
ตวัอกัษรขนาดใหญ่ตดิอยู่ผนงับนตกึแห่ง
นีใ้นช่วงวกิฤตหิมอกควันไฟป่าปีท่ีผ่านมา 
พี่น้องเชียงใหม่ท่ีอยู่ในเมืองสะท้อนว่า 
“อากาศแบบน้ีไม่ได้เป็นเฉพาะปีน้ีแต่เป็น
มานานแล้ว 6 ปีได้ แต่ปีน้ีหนักสุดเท่าท่ีพบ
มา” ด้วยค่าฝุ่นพษิสูงเกินมาตรฐานเกอืบ
เท่าตวั การเดนิทาง สัญจรไปมาจงึพบผู้คน
สวมหน้ากากอนามยัเกอืบท้ังเมอืง ไม่เห็น
คนวิง่ ไม่เห็นคนป่ันจกัรยาน มหาวทิยาลยั
ปิดประกาศการเรยีนการสอน และหลาย
คนที่อยู่บ้านไม่อยากออกไปไหน 

 สะท้อนให้เห็นถงึวกิฤตคิวามรนุแรง
ของปัญหาหมอกควันท่ีเกิดขึ้นในเมือง
เชยีงใหม่ ซึง่ตดิอนัดบัหนึง่ในสามของโลก 
(จดัล�าดบัจากเมอืงใหญ่ท่ัวโลก) ด้วยสภาพ
พื้นที่เชียงใหม่ ล�าพูน มีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะเหมือนถูกปิดฝาไว้ ไม่มีทางออก 
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2กลุ่มเชียงใหม่จะไม่ทนประกอบด้วยกลุ่มสภาพลเมืองเชียงใหม่ กลุ่มสืบสานล้านนา เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กลุ่มใจบ้านสภาองค์กรชุมชนเชียงใหม่ เขียวสวยหอม กลุ่มล่ามช้างเครือข่ายขอคืน
พื้นที่ป่าดอยสุเทพตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตัวแทนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนตลอดจนอดีตนักวิชาการข้าราชการและประชาชนทั่วไป

จดัก�าลงัคนในเมอืงแบบ
ดาวกระจายสู้ควนั สู่พื้นท่ีสีเขยีว 
 อาจจะเรียกว่าได้ วิกฤติครั้งนี้ กลายเป็น
โอกาสที่ท�าให้เห็นพลังของกลุ่มคนต่างๆ มารวม
กันท่ีจะผนึกก�าลังในการแก้ไขปัญหา หรือเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะลดหมอกควันลงได้อย่างหลาก
หลายวิธีการ และหลายกลุ่มองค์กร ต่างจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติงานขึ้นมาที่จะสู้กับควัน 

 เริ่มเห็นบ้านเรือนท่ีตั้งอยู่ในเมือง ปลูกผัก
ริมรั้ว ปลูกผักในกระถาง หลังบ้านบนพื้นที่เล็กๆ 
เอาไว้กินในครัวเรือน แยกขยะในครัวเรือน ปลูก
ต้นไม้ให้ร่มรื่น ลดการใช้ถุงพลาสติก 

 “เมื่อประชาชนจะไม่ทนและเริ่มต้นลด
ผลกระทบด้วยตัวเอง มีจุดใดที่สามารถท�าได้
จะเริ่มท�า เช่น สร้างพื้นที่สีเขยีว ดูแลปกป้อง
ตวัเองทัง้เรือ่งสขุภาพ บ้าน ชมุชน สิง่แวดล้อม 
สร้างการสื่อสารทีส่ามารถบอกกล่าวชกัชวนให้
ตระหนกัถงึผลกระทบ ลดการบรโิภคทีไ่ม่จ�าเป็น 
ไม่ยั่งยืน เริ่มจัดการความรู้เรื่องภัยพิบัติต่างๆ 
พฒันาข้อเสนอทางนโยบาย กฎหมายกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง” กลุ่มเชียงใหม่จะไม่ทน2
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ไฟป่า 
หมอกควัน ในปี. 2556 ท่ีผ่านมา ทสม. 
มบีทบาทยิง่ในการท่ีจะสร้างเครอืข่ายในการ
จดัการไฟ ป้องกนัไฟป่ารวมท้ังไฟท่ีเกิดข้ึนทุก
แหล่งก�าเนิด จึงท�าให้เกิด “หมู่บ้านปลอด
การเผา” ซึง่เป็นมาตรการหนึง่ของการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคประชาชนที่จะ
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการจัดการและ

 ดาวกระจายเริ่มขยับ 

 ดาวดวงแรก ภาคประชาสังคมอยากเห็นเชยีงใหม่
ในยุค 2029 อีก 10 ปีข้างหน้า “เชียงใหม่ป่าในเมือง” 
เชื่อมกับภาคีองค์กรท่ีมากข้ึนผนึกเป็นกลุ่ม “เขียวสู้
ฝุ่น” รเิริม่การวางแผน ออกแบบเชยีงใหม่เมอืงสเีขียว  
ลงบนสมุดปกเขียว ท่ีจะสร้างเมืองสีเขียวท่ีมีคุณภาพ
อย่างเป็นรปูธรรม เมอืงท่ีไม่เพยีงแต่เฉพาะเมอืงในเขต
เมืองเชียงใหม่หมายรวมถึงชุมชนท่ีอยู่ใกล้ชิดป่า ท่ีจะ
สร้างพื้นท่ีสีเขียวไปพร้อมๆ กัน ดาวดวงท่ีสอง ทสม.  
มสีมาชกิอยู่ 25 อ�าเภอจงัหวดัเชยีงใหม่มีบทบาทส�าคญั
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติการในระดับ
พืน้ท่ีท่ีมพีีน้่องเครอืข่ายสมาชกิ ทสม.ระดบัหมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอจัดการทรพัยากรฯ แหล่งน�า้ ขยะ เศรษฐกิจชมุชน 
การท่องเที่ยวชุมชน ไปในแต่ละหมู่บ้าน เชื่อมแผนกับ
ส�านกังานส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานเชื่อมประสานการ
ท�างานร่วมกบัทสม. จดัท�าแผนหนนุเสรมิการปฏบิตักิาร
ของชุมชน “สนับสนุนส่งเสริมชุมชนในพื้นท่ีเครือข่าย
ทสม. ในการจัดท�าแนวกันไฟ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทน สนับสนุนให้ชมุชนชงิเผาตามหลักวชิาการ 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา โดยการจัดท�าปุ๋ย

แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันในช่วงนั้น และการสร้างพื้นที่รูปธรรมตัวอย่าง
หมู่บ้านปลอดการเผาของชุมชนตัวอย่างท่ีมีต้นทุนการจัดการป่า การจัด
การทรัพยากรฯอย่างเป็นระบบ เช่น บ้านแม่กลางหลวง บ้านเมืองอาง บ้าน
สบเตี๊ยะ อ�าเภอจอมทอง ต�าบลทาเหนือ อ�าเภอแม่ออน บ้านหัวทุ่ง อ�าเภอ
เชียงดาว ที่มีรูปแบบวิธีการจัดการป่าการจัดการไฟที่เหมาะสมกับพื้นที่ตาม
ความรู้ ภูมิปัญญาและความคุ้นชินกับการปฏิบัติท่ีผ่านมาโดยไม่กระทบกับ
ชุมชนสภาพแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง 

 นายมังกร ใจมณี ประธาน ทสม. จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “การเผา 
ถือเป็นวถิชีีวติของคนในภาคเหนอืมานาน นบัแต่เริม่ตื่นนอน หงุหาอาหาร ก็
ต้องใช้ฟืนในการหุงต้ม ระยะหลงั มีการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชาชนในพืน้ท่ี
สูง มกีารบกุรกุพืน้ท่ีเพือ่ท�ามาหากนิ ท�าให้ปัญหาการเผากลายเป็นสาเหตหุน่ึง
ของการเกดิปัญหาหมอกควนั และมองว่า วธีิชงิเผา สามารถน�ามาใช้ในพืน้ท่ี
ได้ แต่ต้องไม่เกนิช่วงธันวาคม – มกราคม ของทุกปี แต่ก็มีข้อจ�ากัดว่า ระยะ
นั้น วัสดุต่างๆ ยังมีความชื้น ไม่แห้งพอที่จะเผาได้ ชาวบ้านจึงได้แต่คิดกันว่า 
ภาครัฐ ควรส่งเสริมให้ท�าปุ๋ยหมักมากขึ้น และน�าวัตถุดิบส�าคัญในการท�าปุ๋ย
หมัก เช่น มูลสัตว์ต่างๆ สนับสนุนให้ชาวบ้าน เนื่องจาก ชาวบ้านมีวัตถุดิบ
หลัก ได้แก่ เศษไม้ใบ้ เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ เพราะท�าการเกษตรกันอยู่แล้ว”

อินทรีย์ เช่น ในพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม น�าเอาซางข้าวโพด
มาอดัเป็นปุ๋ยเมด็ สร้างแรงจงูใจกบัเครอืข่าย ทสม.มอบ
รางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา และส่งเสรมิการเพิม่มลูค่า
กิง่ไม้ ใบไม้และขยะเป็นเชือ้เพลงิและปุ๋ย” คณุประหยดั 
อนันต์ประดิษฐ์ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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  ดาวดวงสาม ดาวล้อมเมือง อาจจะเรียก
ว่า หัวเมอืงท่ีกระจายตามรอบนอกเมืองเชยีงใหม่ 
จติอาสาท่ีมใีจรกัเชยีงใหม่ ไม่ให้ถกูระท�าจากการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับคนจ�านวน
มาก มีทั้งนักศึกษา นักวิชาการ พ่อค้า นักกีฬา 
นักวิ่ง นักปั่นจักรยาน สมาคมวิทยุ ชมรมท่อง
เท่ียว ต่างมาช่วยกันในงานส�าคัญๆ ท่ีเกิดขึ้น
เมืองเชียงใหม่รวมไปถึงกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ท่ี
อาศยัอยู่รอบนอกเมอืงและในเมอืงเชยีงใหม่ต่าง
เอา “ใจและศรทัธา” มาร่วมกนั ผลงานท่ีเป็นพลัง
ส�าคัญหลายคนบอกว่านี่คือ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มี
โอกาสมาร่วม มาช่วย มาเติมเต็ม มาด้วยใจใน
งาน “งานประเพณีเตียวข้ึนดอยสุเทพ” ในวัน
วิสาขบูชา งานบุญปลอดขยะตลอดเส้นทาง 

ชุมชนใกล้ชิดป่า เริม่ปรบัวถีิ
การผลติสรา้งเศรษฐกิจสีเขยีว 
 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้ชิดป่าและอยู่อาศัยและท�า
กินในพ้ืนท่ีป่า 2,871 ชุมชนยังมีความพยายาม
แก้ไขปัญหาให้เห็นผลรปูธรรม ความส�าเรจ็ ในการ
บริหารจัดการไฟป่าบนฐานความรู้ การปฏิบัติการ
ของชุมชนท่ีมีวิธีการ กระบวนการจัดการท่ีหลาก
หลายรูปแบบตามวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีท้ังความจ�าเป็นต้อง
ก�าจัดวัชพืชที่ต้องใช้ไฟในพื้นที่สูงชันที่ไม่สามารถ
ใช้วิธีการอื่นๆ ได้ ท�าแนวกันไฟ เฝ้าระวังไฟ โดย
เฉพาะในไร่หมุนเวียน

 “การท�าแนวกันไฟรอบไร่ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาพบว่าไม่มีไฟจากการ
เผาไร่ลามเข้าไปในป่าเลย สาเหตสุ�าคญัเพราะหากไฟลามไปยงัพืน้ท่ีไร่เหล่า
จะเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวในปีต่อไปได้  ถ้าใช้
ก็จะได้ข้าวให้ผลผลิตไม่ดี” ชาวบ้านบ้านพะอัน อ�าเภออมก๋อย 

 บางชมุชน บางหมู่บ้านท่ีมกีารจดัการดแูลรกัษาป่าในรปูแบบป่าชมุชน
เริ่มใช้วิธีการชิงเผา เพื่อไม่ให้วัชพืชทับถมจนเป็นไฟท่ีลุกลามไม่สามารถ
ควบคุมได้

 “ไฟท่ีเผาชาวบ้านเชือ่ว่าแม้เกดิควนักเ็กดิในช่วงเวลาไม่นานกจ็ะจาง
หาย ชาวบ้านจ�าเป็นต้องเผาทุกปี ไฟจะไม่แรง สัตว์ป่าไม่ตาย หากไม่เผา
เลยสัก 10-20 ปี ก็จะเผาไม่ได้เพราะเชื้อเพลิงจะมาก หากเผาไฟก็จะแรง 
ควบคมุไม่ได้ สัตว์ป่ากจ็ะตายไปด้วย” ชาวบ้านแม่ขะป ูต�าบลบ่อแก้ว อ�าเภอ
สะเมิงให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
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โจทย์ใหญ่กับแม่แจม่ในวนัน้ี 
ขยับก้าวจากปลอดการเผาไปสู่
การจดัการทรพัยากรท้ังระบบ 
พัฒนาคุณภาพชีวติ สรา้ง
เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชน
ท่ีอยูใ่กลช้ดิกับปา่ ท่ีอยูอ่าศัย
ท่ีดินท�ากินท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่า
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 แม้ว่าหลายชมุชน หมู่บ้านมคีวามพยายามในการจัดการและ
ได้รบัการยอบรบัจากหน่วยงานท้ังในและภายนอก บางชมุชนยก
ระดบัไปถงึการใช้อ�านาจท้องถิน่ในการออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ใน
การจดัการทรพัยากรฯไม่ว่าจะเป็นต�าบลบ้านหลวง ต�าบลแม่แดด 
ต�าบลแม่ทา ต�าบลทาเหนือ และข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการไฟ
ป่าอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ต�าบลนาเกียน อ�าเภออมก๋อย 

 ในขณะที่ “แม่แจ่ม” ยังเป็นโจทย์ใหญ่ส�าหรับสังคม ชุมชน
ในเมือง หลายต่อหลายครั้งท่ีเริ่มมีควันเกิดขึ้นในอ�าเภอเมือง
เชียงใหม่หลายคนต่างนึกถึงแม่แจ่ม แหล่งปลูกข้าวโพดขนาด
ใหญ่ กลุ่มควันท่ีลอยมาปกคลุมเมืองเชียงใหม่เชื่อว่า มาจาก
การเผาซางข้าวโพดซึง่เป็นเศษวสัดเุหลอืใช้ในพืน้ท่ีเกษตรพบว่า 
เกษตรกรปลูกข้าวโพดในพ้ืนท่ีอ�าเภอแม่แจ่มมากถงึ 110,000 ไร่ 
แน่นอนว่าส่งผลยิง่ต่อเกษตรกรในพืน้ท่ีในด้านปัจจยัลบมากมาย 
แต่ไม่ส�าคัญเม่ือพบว่าทุกคนลงมือช่วยกันคิด ช่วยกันท�าแปลง
วิกฤติให้เป็นโอกาส จึงน�ามาซึ่งปัจจัยบวกที่เป็นบวกๆๆๆ มาก
ขึ้น 

 “เป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกภาคส่วนเร่งท�างานร่วมกัน
หนักเพิ่มขึ้น ต้องคิดและท�างานให้มากกว่าพื้นที่อื่นๆ เป็นความ
ท้าทายให้เรามุ่งมัน่ท่ีจะรวมพลงักนัฝ่าฟันอปุสรรคปัญหาน้ีไปให้
ได้ ทมีประชารฐัแม่แจ่มได้น้อมน�าเอาหลกัทรงงานของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เข้าใจ เข้าถงึ พฒันามาเป็นหลักส�าคญัใน
การขับเคลื่อนแผนงาน เร่งท�าความเข้าใจบริบทและสาเหตุแห่ง
ปัญหา เข้าถึงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีเข้าใจว่าถูกต้องหรือไม่  
ขอความร่วมมอืภาคประชาชนร่วมกนัเปลีย่นแปลงวกิฤตใิห้เป็น
โอกาส น�าผลการวิจัยนักวิชาการท่ีท�าไว้มากมายมาศึกษาและ
น�าไปสู่การปฏิบัติการจรงิในระดบัพืน้ที่ เรยีกร้องให้ผู้น�าออกมา 
ด�าเนินการ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจจนสามารถท�าให้วิกฤติปัญหา
ไฟป่าหมอกควันเชียงใหม่เบาบางลงได”้3 นายอ�าเภอทศพล  
เผื่อนอุดม นายอ�าเภอแม่แจ่ม (นายอ�าเภอแม่แจ่ม ปี 2559) 

3“แม่แจ่มโมเดลพลัส”  บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จ�ากัด www.white-global.com
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 นัน่เป็นเพยีงห้วงเวลาส้ันๆ ตัง้แต่ 
2558 – 2559 ได้จดุประกายเริม่ต้น
แม่แจ่มโมเดล โมเดลการจัดการและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันที่ท�าให้
แม่แจ่มเป็นปัจจัยบวก เริม่ยอมรบัและ
เห็นแหล่งท่ีมาของหมอกควนัว่ามาจาก
หลายปัจจยั แต่ทว่าต้นตอและสาเหตุ
ของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขท่ีจะ
น�าพาให้แม่แจ่มไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นได้ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังภายใน
ทีเ่ข้มแข็งไม่เพียงแต่เฉพาะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหมอกควันเท่านั้น 

 “ภายใต้สถานการณ์ปัญหา
หมอกควันไฟป่าท่ีเกิดขึ้นมา และมี
ความพยายามในการจดัการและแก้ไข
ปัญหามาทุกปี แต่ส่วนใหญ่เป็นการ
แก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ แต่สาเหตุ
ท่ีแท้จรงิน้ัน ท�าอย่างไรท่ีจะไม่ให้มกีาร
ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวในพื้นท่ีอ�าเภอ
แม่แจ่ม แต่ค�าถามคือ หากไม่ปลูก
ข้าวโพดแล้วจะให้ชาวบ้านปลูกอะไร 
ท�าอะไร เบื้องต้นได้มีการด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการก�าจัด
ตอซางข้าวโพด ท่ีมีกว่า 90,000 
ตันขณะน้ันของแม่แจ่มท่ีพยายามจะ
ให้ชาวบ้านขนออกไป ท�าเชื้อเพลิง  
ปุ๋ยบ้าง แต่เป็นการแก้ไขปัญหาปลาย
เหตุ” จงคล้าย วรพงศธร อดีตรอง
อธิบดีกรมป่าไม้ 
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ปฏิบัติการ “แมแ่จม่โมเดลพลสั”
พฒันาคณุภาพชวีติ 
สรา้งเศรษฐกิจสีเขียว 
 ได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นท่ีแม่แจ่มนับครั้งไม่ถ้วนกับการ
ปฏบิตักิาร “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ในฐานะคนภายนอกยงังงอยู่ว่า 
แม่แจ่มโมเดลพลัส หน้าตา รูปแบบ พื้นที่การท�างานจะออกมา
เป็นอย่างไร พอขึน้รปูของการแก้ไขปัญหา ถนนเชยีงใหม่ – ดอย
อนิทนนท์ เส้นทางเข้าสู่แม่แจ่มเตม็ไปด้วยผู้คน หน่วยงาน องค์กร 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการใน
ระดับพื้นที่ ขับรถสวนทางกันไม่เว้นแต่ละวัน ทุกคนอยากเรียน
รู้ เข้ามาร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วมรับ
ประโยชน์ เอาต้นทุนของแต่ละคนแต่ละองค์กรมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการให้เป็นจริงได้ 

 การท�างานท่ีนีไ่ม่ได้นบัหนึง่ใหม่ ต้นทุนการท�างานของหลาย
ภาคส่วนเป็นแรงขยับก้าวท่ีส�าคัญให้สามารถน�ามาออกแบบ
วางแผนได้ไม่น้อย เริ่มต้นจากปัญหาของคนแม่แจ่ม ชวนกันพูด 
ชวนกันคุยพบว่าปัญหาที่แท้จริงเป็นเรื่องปากท้อง ที่ดินท�ากินที่
ต้องมาจดัระเบยีบขีดเส้นให้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหน พืน้ท่ีป่า ท่ีท�ากิน
ไม่รกุ ไม่ล�า้จากแนวเขตท่ีเป็นมตร่ิวมกนัไว้และมพีืน้ท่ีป่าเพิม่ขึน้
จาก 73% เป็น 85.5% โดยไม่เกิดความขัดแย้งใดๆ



1 0 0 1 0 1

ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

 “ชาวบ้านสับสน ไม่มั่นใจว่า ทุกวันน้ี
ยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องแบ่งเขตพื้นท่ี
ที่ดินและป่า ซึ่งชาวบ้านกังวลกันว่า หากวัน
ใดวันหน่ึงชาวบ้านปล่อยให้ท่ีดินรกร้างว่าง
เปล่า หรือเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มาอ้างว่าชาว
บ้านท�าให้ป่าเสียหาย หรือดินเสื่อม อาจน�า
มาเป็นข้ออ้างและเข้ามายดึคนืได้ ซึง่ชาวบ้าน
ไม่มัน่ใจจงึอยากจะให้ทุกฝ่ายเข้ามาจดัการ” 
ชาวบ้านบ้านแม่ขีม้กูน้อย ต�าบลบ้านทับบอก
เล่า 

 ในขณะท่ีค�าตอบปรากฏให้เห็นจากการ
ลงมอืปฏบิตักิารของชมุชนท่ีเริม่ปรบัเปลีย่นรปู
แบบการผลติของตนเอง บางหมู่บ้านประกาศ
ไม่ปลกูข้าวโพดท้ังหมู่บ้าน บางหมู่บ้านปลูกไม้
สร้างป่า สร้างรายได้ผสมไปกับข้าวโพดหรือ
พืชไร่ท่ีชาวบ้านปลูก แต่ผลท่ีตามมากลับพบ
ว่า ปัญหาไม่ได้หยดุท่ีท่ีดนิท�ากินหรอืแนวทาง
การสร้างทางเลอืกอาชพีใหม่ๆ เพือ่สร้างราย
ได้ให้กบัชมุชน แต่ภาระหนีสิ้น กลายเป็นวงัวน
ท่ีมาเปน็โจทย์เพ่ิมให้ต้องคิดต่อว่าจะไปต่อ
อย่างไร ธกส. องค์กรภาคีความมือเข้ามามี
บทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุให้กระบวนการ
ทางภาระหนีสิ้นเกษตรกรได้หายใจระยะหนึง่ 
เดนิหน้าไปพร้อมๆ กบัทางเลือกท่ีเห็นว่าเป็น
ทางออกและทางรอดใหม่ของเกษตรในอ�าเภอ
แม่แจ่ม

 มา ณ วนันีช้าวบ้านช่างแสนกล้า “แสน
กล้าดี” ท่ีจะปรับเปล่ียนระบบการผลิตใน
แปลงเกษตรตวัเองโดยปลูก “ไผ่” เป็นไม้เบกิ
น�าแม้ว่าจะเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เก็บผลผลิต แต่มีการปฏิบัติการท่ีท�าให้ชาว
บ้านเริ่มเห็นปลายทางทางการตลาด เริ่ม
มั่นใจว่าไปได้ รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน
ไผ่ ออกแบบวางแผนผังแปลงเกษตรของตัว
เอง ส�ารวจจัดท�าฐานข้อมูลต้นทุนไผ่ท่ีมีอยู่
เดิม หนุนเสริมความรู้คุณค่าไผ่กับการสร้าง
มูลค่า กลไกทางการตลาดท่ีมีภาคธุรกิจเข้า
มารอรับการสนับสนุน 

 ท่ีดนินิง่แต่การด�ารงชวีติของชาวบ้านใน
อ�าเภอแม่แจ่มยงัคงเดนิหน้าต่อ แม้ว่าเง่ือนไข 
ข้อจ�ากดันโยบายกฎหมายท่ียงัไม่เปิดช่องมาก
นัก ต้องสร้างให้เห็น ท�าให้เป็น ลดการปลูก
ข้าวโพด ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้ สร้าง
พืน้ท่ีสีเขียวให้เกิดข้ึนในพืน้ท่ีแปลงเกษตรบน
ท่ีสูงท่ีต้องใช้ระยะเวลาสองสามปีกว่าจะเกิด
ดอกผล หลายๆ หมู่บ้านเริม่ไปแต่ข้อกงัวลใจ
ชาวบ้านยงัมีอยูว่่า ปลกูแล้วขายให้ใคร ซือ้จรงิ
ไหม และยิ่งเป็นไม้ยืนต้นปลูกในพื้นที่ตัวเอง
แล้วจะตัดได้ไหม ค�าถามเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆ 

 “แม่แจ่มโมเดลพลสั ไม่ใช่ของนายอ�าเภอ
แม่แจ่ม ไม่ใช่นายก อบต. ไม่ใช่ของก�านันผู้ใหญ่
บ้าน แต่เป็นของทุกๆ คนในอ�าเภอแม่แจ่ม 
หากรัฐฟังความคิดเห็นของคนแม่แจ่ม ตาม
ที่คนแม่แจ่มต่อสู้กันมาตลอดและให้แม่แจ่ม
โมเดลพลัสบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พร้อมสนับสนุนให้มีความม่ันคงในท่ีดินท�า
กิน ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คน
อยู่กบัป่าได้ ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้เศรษฐกจิ 
ปลกูแล้วตดัขายมรีะบบสัญญาซือ้ขายท่ีจรงิจงั 
ส่งเสรมิด้านปศสัุตว์ท่ีเอือ้ต่อส่ิงแวดล้อม โดย
ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โครงการฯ
ต่างๆ จงึจะเกดิความยัง่ยนืได้” นายสันตชิาติ 
ยิง่สินสุวฒัน์ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล
แม่ศึก
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 ก่อนเข้าสู่ฤดฝูนปี 2560 ไผ่ซางหม่น ฟ้า
หม่น เริ่มทยอยเข้าสู่อ�าเภอแม่แจ่ม กระจาย
ลงไปในอ�าเภอ หมู่บ้าน น�ามาให้เกษตรกรที่
เป็นสมาชิก 443 คนในพื้นที่ 7 ต�าบลปลูก 
ซึ่งมาพร้อมกับเงื่อนไขเพื่อที่จะบอกว่า ไม่ใช่
ของฟรนีะ แต่รบัไปแล้ว 1 กล้าต้องกลบัคนืให้
กลุ่ม 3 กล้าน�าไปบริหารขยายผลกับสมาชิก
ต่อไป การปลูกของเกษตรกรต้องบอกก่อน
ว่า ไม่ใช่การปลูก ไผ่จะเป็นพืชเดี่ยวเหมือน
ท่ีหลายคนเริม่กงัวลใจว่าจะไปกลบัไปสู่วงัวน
เดมิ รปูแบบการปลกูของเกษตรกรจะมรีปูแบบ
แตกต่างกันออกไปแต่ละแปลงปลูกเป็นแนว
รั้ว ปลูกผสมไปในพื้นท่ีแปลงข้าวโพด ปลูก
แบบผสมผสานแบ่งโซนพ้ืนท่ีในลักษณะวน
เกษตรมาพร้อมๆ กับวางแผนการการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้า กลาง
น�า้และปลายน�า้และด�าเนนิการในรปูแบบของ
การปลกูไม้สร้างป่า สร้างรายได้ ส่งเสรมิการ
ปลูกไผ่และกาแฟเป็นพื้นที่สีเขียว 

 “ส่ิงท่ีควรจะพัฒนาต่อเน่ืองได้ คือ 
การสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้ในครัว
เรอืนท่ีสามารถส่งลกูหลานเรยีนหนังสือได้ 
ในขณะเดยีวกนัส่งเสรมิให้กลุ่มคนในเมอืง
หันมาสนับสนุนผลติภณัฑ์หรอืผลผลติของ
ชุมชนมากขึ้น เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับชาว
บ้านในการท่ีจะลดการปลกูพชืเชงิเดีย่วลง
และหันมาปลกูต้นไม้ท่ีสามารถเพิม่รายได้ 
ท้ังน้ีเรือ่งปากท้องของชาวบ้านจงึเป็นเรือ่ง
ส�าคัญที่สุดในเวลานี้” นายปิยราช สมบัติ 
(ครแูม้ว) เยาวชนลกูหลานคนแม่แจ่ม กล่าว

 จากนี้ไปแรงหนุนเสริมภายนอกยก
ก�าลังสาม (ภาครัฐ องค์กรชุมชนท้องถิ่น 
ภาคธุรกิจ) กฎหมายนโยบาย และเสียงเลก็
เสียงน้อยพลงัของชมุชน 2,871 ชมุชนจะ
เป็นก�าลงัส�าคญัให้การขบัเคลือ่นไปสู่การ
สร้าง สร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนา
ธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียวในชุมชน ในอีก 
5 – 10 ปีข้างหน้า
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 ภาพสาวโรงงานจ�านวนมากเดินหิ้วตะกร้าไปจ่ายตลาดนัด
ใกล้ๆ โรงงานทีป่รากฏต่อสายตาเบื้องหน้าเป็นภาพประทับใจที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน ท่ีแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเต็มไปด้วยคน
หลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่รวมกัน ส่วนใหญ่มาจากฝั่งพม่า
ข้ามมาเพือ่ท�างานในโรงงานท่ีตัง้กระจายอยู่ในตวัอ�าเภอ ปัญหา
ท่ีจะตามมาหากไม่มกีารจดัการระบบเมอืงเรือ่งหนึง่คอืเรือ่งขยะ 
เพราะการฝังกลบแบบเดมิไม่สามารถรบัมอืกบัขยะท่ีเพิม่ขึน้อย่าง
มหาศาลในแต่ละวนัในเมอืงท่ีมผีู้คนอาศยัอยู่รวมกนัไม่ต�า่กว่า 1 
ล้านคน และอาจขยายเป็นอีกหลายล้านคนในอนาคตข้างหน้า
หากกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่นับรวมกับ
กากขยะอุตสาหกรรมที่มีอีกจ�านวนมาก

ปฏิบัติกำรเปล่ียนแปลงตัวเอง 
เปล่ียนแปลงชมุชน 
เราเปลีย่นโลกเปลีย่น ท่ีบ้านแมก๊ื่ดหลวง 
ต.แมก่าษา อ.แมส่อด จ.ตาก

 ภาพท่ีเราเห็นเป็นส่วนหนึง่ของความพยายามในการจดัการ
ขยะท่ีต้นทาง ซึง่เป็นนโยบายของจงัหวดัท่ีลงมาท่ีโรงงานเพ่ือให้
มกีารลดการใช้ถงุพลาสตกิ แม้จะเริม่ต้นท่ีนโยบายเชงิบงัคบัแกม
กบัการขอความร่วมมอื แต่กเ็ป็นทางออกท่ีดท่ีีสุดทางหนึง่ในขณะ
นี้ เพราะการฝังกลบที่ไปต่อไม่ได้ การเผาที่ก่อให้เกิดหมอกควัน
พิษที่หนักหน่วงขึ้นทุกปี อีกทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็ก�าลังเป็น
ข้อพิพาทอยู่ในพื้นท่ี ไม่มีชุมชนไหนต้องการให้ตั้งใกล้บ้านของ
ตนเองเพราะไม่มั่นใจในมาตรฐานการประกอบการโรงงานของ
บ้านเราที่มีตัวอย่างมากมายให้ไม่น่าไว้ใจได้จริงๆ 
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 ส�าหรับขยะท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคในชีวิตประจ�าวัน
นั้น ทางออกท่ีทุกคนท�าได้ร่วมกันทางหนึ่งในขณะนี้คือการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง จากความเคยชินแบบเดิมๆ ในการใช้
และทิ้งถุงพลาสติกโดยไม่คิดอะไร มาสู่ความใส่ใจมากขึ้น แม้
จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ แตผ่ลท่ีตามมาไม่เล็กเลย เห็นได้
จากแคมเปญรณรงค์ของร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่รายหนึ่งใน
ประเทศ เพียงระยะเวลาไม่นาน มียอดถุงพลาสติกที่ไม่ถูกรับ
เกือบ 200 ล้านใบ คิดเป็นเงินมูลค่านับร้อยล้าน เขียนมาถึง
ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้ทุกคนเข้าไปซื้อของกัน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับแคมเปญบริจาค แต่อยาก
ให้เห็นว่าเราซื้อ เราใช้กันมากขนาดไหน เพราะในจ�านวนคน
ที่เดินเข้าร้าน 10 คน น่าจะมีคนที่ไม่รับถุงอย่างมากก็ไม่เกิน 
2 - 3 คนเท่านั้น

คัดแยกขยะต้นทางสู่เกษตรอนิทรยี์ 
ความมั่นคงทางอาหารระดับครวัเรอืน

 ชุมชนแม่กื๊ดหลวงตั้งอยู่ไม่
ห่างจากเทศบาลนครแม่สอด เป็น
ชมุชนท่ีมคีวามโดดเด่นในเรือ่งของ
การ การจดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง
ในระดบัครวัเรอืนเพือ่ลดปรมิาณ
ขยะท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการก�าจัด
ด้วยการฝังกลบและการเผาท่ีท�าให้
เกิดหมอกควันมลพษิ ซึง่ท่ีนีท่�าได้
ดใีนระดบัท่ีท�าให้เกิด “กองทุน” ท่ี
ย้อนกลบัไปสู่การพฒันาคณุภาพ
ชวิีตของคนในชมุชนอกีหลายด้าน
เลยทีเดยีว รวมถงึมกีารจดัการส่ิง
แวดล้อม โดยเฉพาะเรือ่งป่าชมุชน 
จนสามารถเป็นแหล่งต้นน�้าท่ีใช้
ผลิตประปาภูเขาหล่อเลี้ยงชมุชน 
มลูค่านบัหมืน่บาทต่อเดอืน และใน
อนาคตป่าผนืนีก้จ็ะมคีวามส�าคญั
อีกฐานะหนึ่งในการเป็นพื้นท่ีสี
เขียวแหล่งฟอกอากาศท่ีส�าคัญ
ของเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้

 “ตอนน้ีความร้อนทวีขึ้นทุกปี ปีน้ีร้อนกว่าปีท่ีแล้ว 
เราจะอยู่กนัสุขสบายได้อย่างไร ชาวบ้านเข้าใจด ีให้ความ
ร่วมมือ เมื่อก่อนเราจัดการใบไม้ และหญ้าด้วยการจุดไฟ
เผา แต่ปัจจบุนัแต่ละครวัเรอืนเอาไปใส่บ่อท�าปุ๋ย ผสมกบั
เศษอาหารและข้ีววัแห้งกจ็ะกลายเป็นปุ๋ยอย่างด ีในแปลง
เกษตรกใ็ช้วธีิไถกลบ ส่วนขยะมีการจดัการโดยไม่ต้องเผา 
แยกตัง้แต่ในระดบัครวัเรอืน ทุกวนัพฤหัสบดจีะมรีถเข้ามา
เกบ็ขยะท่ัวไป ซึง่เหลอืน้อยมาก ต�าบลแม่กาษาเป็นต�าบล
แรกของจังหวัดท่ีมีการแยกขยะครบท้ัง 4 ประเภท คือ 
ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ แม้แต่
ถงุพลาสตกิกข็ายได้ ถ้าล้างสะอาดกโิลกรมัละ 2 บาท ล้าง
ไม่ค่อยสะอาดกโิลกรัมละ 1บาท แต่ถ้าไม่ล้างกโิลกรัมละ 
50 สตางค์ โฟม กล่องนม ซองกาแฟเป็นประโยชน์ทั้งนั้น 
ตอนนี้ท�าMOUกับนายอ�าเภอ นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล และผู้ว่าราชการจังหวัด ยกต�าบลแม่กาษาให้เป็น
ต�าบลแรกท่ีจะจดัการขยะท้ัง4ประเภท ในชมุชนมีร้านรบั
ซื้อขยะรีไซเคิล ส่วนถุงพลาสติกและโฟมต้องเอาออกไป
ขายข้างนอกแต่ปัญหาคอืราคาขายถกูกว่าค่าขนส่ง ต้องไป
คยุกบัเทศบาลว่าจะท�าอย่างไร ถ้าท�าได้ แต่ละครวัเรอืนจะ
ไม่มีขยะเหลือเลย จะมีปัญหาอยู่บ้าง คือคนข้างนอกจาก
ฝั่งพม่าที่มาอยู่บ้านเรา ทิ้งขยะเรี่ยราดในวันที่มีตลาดนัด
คลองถม ” ซึ่งในส่วนนี้ทางอ�าเภอและจังหวัดได้พยายาม
ท�างานร่วมกบัผู้ประกอบการโรงงานต่างๆในพ้ืนท่ี จงึเกิด
ภาพสาวโรงงานห้ิวตะกร้าเดนิเข้าตลาด แบบท่ีเราเห็นใน
วันแรกที่ดินทางมาถึงแม่สอด

 บ้านแม่กื๊ดหลวงตั้งอยู่ห่างจากเทศบาล
นครแม่สอดระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร 
การเตบิโตของแม่สอดเมอืงเศรษฐกิจชายแดน
ไทยพม่าเริ่มแผ่ขยายมาถึงชุมชน มีโรงงาน
หลายโรงงานทยอยเข้ามาตัง้ในพืน้ท่ี พร้อมๆ 
กับการเข้ามาของคนต่างถิ่น ผู้คนดั้งเดิมใน
พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังคงท�าการเกษตร ปลูกข้าว 
ข้าวโพดอาหารสัตว์ มันส�าปะหลัง และมีราย
ได้เสรมิจากการรวมกลุ่มท�าผลติภัณฑ์ คอื กลุ่ม
ท�าขนมแม่ละออ กลุ่มท�าบ้านน้อย(ใช้ในงาน
ศพ) กลุ่มเจียรนัยพลอย ต้นไม้หยก ปลูกพืช
ผกัสวนครวัขายโดยใช้น�า้หมกัและปุ๋ยอนิทรย์ี
ที่ได้จากการแยกขยะในครัวเรือน

 ท่ีนีเ่ป็นหมู่บ้านปลอดการเผาท่ีสนบัสนนุ
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
หมู่บ้านตวัอย่างปลอดขยะแห่งแรกของจงัหวัด
ตาก 
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 ในส่วนของแม่กืด๊หลวงนัน้ แม้เรือ่งขยะจะมาในรปูแบบนโยบาย
ของหน่วยงาน แต่ก็สอดรับกับปัญหาในพื้นที่ ผู้น�าชุมชนเองอยากเหน็
ความเปล่ียนแปลงท่ียกระดับต่อยอดจากการท�าเรื่องส่ิงแวดล้อมมา
ตั้งแต่ประมาณปี 2543 ท�าให้ขยับเรื่องนี้ได้ค่อนข้างรวดเร็ว เพราะ
มีกลไกเดิมจากการท�างานเรื่องป่า และเห็นแนวทางในการท�างานท่ี
เป็นไปได้ ซึง่ถอดรหสัมาจากการขบัเคลือ่นเรือ่งป่าชมุชน 
นั่นก็คือ “การแก้ไขปญัหาด้วยการท�าให้ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์โดยตรง”ร่วมกับการสร้างจิตส�านึกซึ่งเป็นเรื่อง
ค่อนข้างนามธรรม

 “ผ้าป่าขยะรีไซเคิลเราจะเก็บเดือนละ 1 ครั้ง ขอจิต
อาสาคุ้มละ 2 คนมาช่วยกันจัดการแบบไม่มีค่าตอบแทน
ให้ แต่เลี้ยงอาหารกลางวัน เงินที่ได้จากการขายขยะเรา
น�ามาพัฒนาหมู่บ้าน ท่ีผ่านมาก็ท�าเรื่องเสียงตามสาย
ประมาณเกือบสองหมื่นบาท จัดซื้อไฟไว้ส�าหรับยืมใน
ชุมชนเวลาจัดงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ตอนน้ี
มียอดค่าบ�ารุงเกือบสามหมื่นบาท นอกจากน้ีก็ซื้อโต๊ะ 
เก้าอี้ ติดตั้งพัดลมในเต๊นท์ บ้านเราเป็นหมู่บ้านแรกที่ท�า 
ตอนน้ีกระจายไปท้ัง 16 หมู่บ้านในต�าบลแม่กาษา เงิน
มาจากขยะท้ังน้ัน ไม่ได้ง้องบประมาณ เห็นว่าเป็นขยะ
อย่าไปมองข้าม เป็นเงินทั้งนั้น ภาชนะที่ไม่ดีแล้วกองทิ้ง

มาในเวทีประชมุประจ�าเดอืน ปีท่ีผ่านมาอยากได้กะหล�า่ปลี 
ที่นี่เราเน้นผักปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยน�้าหมักที่ได้จากการหมัก
ขยะไปบ�ารงุ ท�าให้ผกัโตสวยงาม กะหล�า่ปลหัีวใหญ่ๆ ท้ังน้ัน 
ตอนน้ีมีบ้านต้นแบบท่ีท�าครบทุกวงจร 2 ครวัเรอืน เมล็ดพนัธ์ุ
ผักที่ได้เป็นการย้อนกลับให้เขารู้ว่าเขาได้ประโยชน์จากการ
เอาขยะมาบรจิาคกนั เป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมในการดแูล
สิ่งแวดล้อมให้ดี และสิ่งแวดล้อมก็จะให้ประโยชน์กับพี่น้อง
ท้ังหมด ไม่ได้ไปไหน นายอ�าเภอยกย่องในเวทีประชมุก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน บอกถ้าอยากดศูาสตร์พระราชาให้เข้าไปดหูมู่ท่ี 1”

 พ่อหลวงบอกเราว่าถ้าเข้ามาชมุชนในช่วง
ปลายฝนต้นหนาวจะเห็นพชืผกังอกงามเบ่งบาน
เต็มชุมชน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการบริหาร
จัดการ ตอนนี้หมู่บ้านข้างเคียงเริ่มท�าตามโดย
เฉพาะเรื่องขยะรีไซเคิล ซึ่งเมื่อจัดการแล้วเกิด
ประโยชน์มหาศาลกบัชมุชน ไม่ใช่แค่เรือ่งลดการ
เผา ลดหมอกควนั แต่ยงัน�าไปสู่เรือ่งสวสัดกิาร
ต่างๆ ได้อย่างน่าชืน่ชม รวมไปถงึเรือ่งสุขภาพ
และความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

 “แม่กืด๊หลวงเราเน้นปลอดสารพษิ เพราะ
ท่ีน่ีผลกระทบเยอะ ถ้าเจบ็ป่วย ไปโรงพยาบาล
ตั้งตี 5 ได้กลับบ้าน 5 โมงเย็น เราได้รับ 
ผลกระทบจากเรื่องสารเคมีเยอะเกนิไปแล้ว”

 แนวทางการจดัการขยะโดยชมุชนของคนแม่
กืด๊หลวงไม่ใช่แค่ลดการเผาลงแต่ยงัมเีป้าหมาย
เพือ่ให้ขยะหมดไปโดยท่ีไม่ผลกัภาระให้คนอืน่ 
ใช้เรื่อง “ประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืนมาหากมี
การจัดการ” เป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้คน ซึ่งเป็นหลักการที่น่าสนใจ 
นอกจากนี้กฎกติกาข้อตกลงต่างๆ ล้วนออก
มาจากชาวบ้านผ่านกระบวนการ “ประชาคม” 
ท�าให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
ฉันทามติที่มีร่วมกัน อย่างนี้หรือเปล่านะที่เขา
เรียกประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เมื่อเรา
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอความคดิ เรากต้็อง
ปฏิบัติตาม และ “การสร้างแรงจูงใจ” ก็ยังคง
ใช้ได้ผลดีกว่า “การบังคับใช้กฎ”ที่ออกมาจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ไว้เป็นบ่อเกดิของลูกน�า้ยงุลายไข้เลอืดออก 
เอามาที่เรา จะจัดการให้ ตอนนี้เงินส่วนนี้
ขยายไปช่วยเหลอืกรณคีนในชมุชนเสียชวีติ 
ศพละ 1,000 บาท ถือเป็นการท�าบุญร่วม
กัน นอกจากนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวใช้เงิน
ตรงนี้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว มอบ
ให้แต่ละครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ  
4 ชนิด ชนิดผกัท่ีปลกูชาวบ้านกเ็ป็นคนเสนอ
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ดแูลป่า ได้กองทนุน�ากลบัมา
พฒันาชมุชน
 ขบวนการขับเคลื่อนเรื่องงานด้าน 
ส่ิงแวดล้อมในจังหวดัตาก มหีลายโจทย์ส�าคญัท่ี
ต้องสร้างการเปลีย่นแปลงร่วมกนั นอกจากเรือ่ง
ขยะ ยงัมเีรือ่งของการจัดการทรพัยากรท่ีดนิและ
ป่าไม้ ส่ิงท่ีภาคประชาชนและขบวนทสม.ระดบั
จงัหวดัก�าลงัท�าอยู่ขณะนีม้ท้ัีงเรือ่งการจัดท�าแนว
เขต และการค้นหาพฒันาเศรษฐกิจสีเขียว โดย
แนวทางหนึง่ท่ีก�าลงัสนใจรเิริม่กนัคอืเรือ่งของ
การสร้างป่าสร้างรายได้ ซึง่ท่ีแม่กืด๊หลวงก�าลงั
ท�าในพื้นที่จ�านวน 264 ไร่ เป็นการปรับพื้นที่
การเกษตรบางส่วนท่ีอยู่ตดิป่าให้กลายเป็นระบบ
วนเกษตร มีต้นไม้หลากหลายทั้งไม้ป่าและไม้
ผล รัฐได้พื้นที่สีเขียวชาวบ้านก็ได้ผลผลิตจาก
พืน้ท่ีนัน้ เพราะท่ีจงัหวดัตากประสบกบัปัญหา
เรือ่งแนวเขตป่าและเรือ่งพชืเศรษฐกิจเชงิเดีย่ว
ขยายตัวเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดของทาง
ภาคเหนือ โดยเฉพาะข้าวโพด มันส�าปะหลัง 
และอ้อย แต่การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ต้องมีทั้งพี่เลี้ยงใกล้ชิดและระบบสนับสนุนอีก
หลายประการ ท่ีส�าคัญคือความเอาจริงเอา
จังและฐานต้นทุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

 ท่ีนี่ท�าแนวเขตขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นป่า
ชุมชนแยกออกมาจากป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละ
เมามาตั้งแต่ปี 2545 ดูแลร่วมกัน 6 หมู่บ้าน ใน
ต�าบลแม่กาษา คือ บ้านกื๊ดหลวง กื๊ดใหม่ แม่กื๊ด
ใหม่ดอนสว่าง ไทยสามัคคี ใหม่ริมเมย และใหม่
พัฒนา ขนาดพื้นที่รวม 5,250 ไร่

 “เราจัดการป่าออกเป็นสองประเภทคือ ป่า
น�้าจ�าซึ่งเป็นป่าต้นน�้าห้ามตัดไม้ กับ ป่าใช้สอย 
มีคณะกรรมการหมู่บ้านและชรบ.ทั้ง 6 หมู่บ้าน
จ�านวน 44 คนช่วยกันดูแลร่วมกับชาวบ้าน บ้าน
เราไม่ได้ชิงเผา เพราะป่าบ้านเราเป็นป่าดิบเกือบ
ท้ังหมด ไม่มป่ีาแพะ เห็ดถอบท่ีน่ีลกูใหญ่มากเป็น
เห็ดถอบยาง(ต้นยางนา) ออกบรเิวณต้นยางใหญ่ 
เพราะท่ีน่ีมีต้นยางเยอะ แต่กค็ดิอยู่เห็นข่าวไฟไหม้
ป่าท่ีเมืองนอกในพื้นท่ีท่ีไฟไม่เกิดหลายปี พอไฟ
มาแล้วเอาไม่ไหว ใบไม้ทับถมหนาขึน้ๆกลายเป็น
เชื้อเพลิงท�าให้ดับยาก ก็คิดว่าถ้าเราไม่เผาจะท�า
อย่างไร แต่คนท่ีเผามีไม่มากส่วนใหญ่คือนักล่า
สัตว์ เพราะจุดท่ีเคยไหม้อยู่ไกลจากชุมชนมาก 
แสดงว่าคือนักล่าสัตว์ท่ีเข้าไปจุดไฟด้านใน เลย
ตัดสินใจจากนี้ไปโดยเฉพาะช่วง 60 วันอันตราย 
ทางบ้านเราจะใช้มาตรการปิดป่าเลย ปี 2561 
ท่ีผ่านมาใช้มาตรการน้ีแล้วไดผ้ลดี ค�าว่าปิดป่า
ท�าได้เพราะชาวบ้านมีจติส�านึกท่ีด ีถ้าใครเข้าแล้ว
เกดิไฟไหม้ ให้คนนั้นรับไป แนวทางนี้ท�าให้คณะ

 บ้านแม่กื๊ดหลวงเป็นอีกบ้านหนึ่งท่ีมี
ประวตัศิาสตร์ในการขับเคลือ่นเรือ่งการจดัการ
ทรพัยากรโดยชมุชนมาอย่างยาวนาน โดยรเิริม่
เรื่องป่าชุมชนกันมาตั้งแต่ประมาณปี 2542 
ผู้น�าในยคุแรกๆ มโีอกาสไปเรยีนรู้กบัป่าชมุชน
บ้านทุ่งยาว จ.ล�าพูน ซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งแรก
ของทางภาคเหนือ 

กรรมการหมู่บ้าน ชุดชรบ. เบาแรงขึ้น
เยอะ เม่ือก่อนต้องขึน้ดอยเฝ้าระวงักนั
เหนื่อยมาก ปี 2562 ประชุมกับชาว
บ้าน คณะกรรมการฯ กข็อเหมือนเดมิ 
คอืปิดป่าในช่วง 60 วันเพราะเบาแรง
และป่าก็ไม่โดนไฟไหม้ สองสามปีมา
น้ีสัตวเ์พิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะหมูป่า 
ไก่ป่า บางทีก็เดินมาหากินแถวศาลา
ป่าชมุชน เราท�าพิธีสืบชะตาป่า ใครท�า 
ก็จะมีเรื่องไม่ดีเกดิขึ้น” 
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 ท่ีนีโ่ดดเด่นในเรือ่งของการบรหิารป่าเพือ่ให้ได้น�า้ส�าหรบัท�าการ
เกษตรและน�า้ประปาหมู่บ้าน จงึต้องควบคมุเรือ่งไฟอย่างเข้มงวด ส่วน
การใช้ไม้นั้นอนุญาตเฉพาะคนยากจนหรือเดือดร้อนจริงๆ เช่น กรณี
ไฟไหม้บ้าน ซึ่งปัจจุบันอนุญาตเฉพาะไม้ซางเท่านั้น

 “ป่ามีแต่ให้กับให้อย่างเดียว ทั้งเรื่องอาหารและน�้า ที่นี่เราห้าม
เก็บหาของป่าเพื่อขายในแบบธุรกิจ ส่วนน�้าน้ันถือเป็นหัวใจหลักท่ี
ส�าคัญ น�้าส�าหรับการเกษตร(นา) มีอ่างน�้ากั้นไว้ คืออ่างห้วยแม่กื๊ด

หลวง อีกส่วนน�ามาท�าเป็นน�้าประปา เป็นน�้า
ที่สะอาดใส โดยที่ไม่ต้องกรอง ไม่ต้องใส่คลอ
ลนี เพราะจะมปัีญหากบัคนเลีย้งกบเลีย้งปลา
ด้วย เราเก็บค่าน�้าหน่วยละ 3 บาท เฉพาะหมู่
ท่ี 1 เก็บค่าน�้าได้เดือนละหมื่นกว่าบาท เงิน
ในส่วนน้ีมอบให้คณะกรรมการดูแลน�้า และ
หักเข้ากองทุนน�้าเดือนละ 500 บาท ปัจจุบัน
กองทุนฯมีเงินสะสมอยู่ประมาณ 7- 8 หมื่น
บาท ชุมชนได้น�าเงินส่วนน้ีมาใช้เป็นคา่ซ่อม
บ�ารงุระบบ ค่าน�า้มนักบัค่าอาหารในการตรวจ
ป่า ลาดตระเวน รวมทั้งการสร้างส่ิงต่างๆ ใน
ชุมชน บนพื้นฐานการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
การใช้ต้องผ่านการประชาคม นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ใช้ในกจิกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น กลุ่มท�า
ขนมแม่ละออ และกลุ่มเจยีรนัยพลอย ท่ีน่ีไม่ได้
ท�าเรื่องเบี้ยเลี้ยง เน้นเรื่องจิตอาสา การใช้จิต

อาสาจะยัง่ยนืกว่า เราไปท�างานด้วยใจเตมิน�า้มนัดแูลข้าวปลา ถ้าเอา
เงินตั้ง วันใดวันหนึ่งเงินหมดก็จะไม่มีคนท�างาน ต้นแบบจิตวิญญาณ
ท่ีท�าให้เรารักและหวงแหนป่าร่วมกันคือพระครูบากัญไชย กาญจโน 
เราเป็นลูกเป็นหลานกม็าสืบสานต่อ ซึง่ท่านมรณภาพไปเมือ่ประมาณ 
20 ปีที่แล้ว”
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บั้งไฟในหมูบ่้านชายแดนพมา่ วฒันธรรมข้ามถ่ินจากอสีาน 
สู่งานสืบชะตาป่าแมก๊ื่ดหลวง

 จากปี 2542 จนถงึปัจจบุนั นอกจาก
ชาวบ้านท่ีเป็นก�าลงัส�าคญัแล้ว มภีาคส่วน
ท่ีเข้ามาสนับสนุนชุมชนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
คือส�านักจัดการป่าชุมชน ส�านักจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ท่ี 4 และส�านกั14 ปัจจบุนั
องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กาษา อ�าเภอ 
และจงัหวัดกเ็ป็นอกีภาคส่วนหนึง่ท่ีเข้ามามี
บทบาทส�าคัญร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการ
จดัการขยะต้นทางโดยได้มีการจดัท�า MOU 
ร่วมกันเพ่ือยกระดับให้เป็นหมู่บ้านปลอด
ขยะแห่งแรกของจังหวัด โดยมีพี่เลี้ยงใน
พื้นที่ได้แก่ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก(ทสจ.) 

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท่ีเข้ามา 
สนบัสนนุผ่านโครงการต่างๆ ท่ีมเีป้าเพือ่ให้
ชุมชนพัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ คอื ศนูย์เรยีนรู้ปลอดการเผา โดย
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม การจดัท�า
ฝายมชีวีติโดยทหารหน่วยพัฒนาเคลือ่นท่ี 
33(นพค.33) ส�านักงานพัฒนาภาคท่ี 3 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) 

 การจัดการป่าของแม่กื๊ดหลวง มี 4 แนวทางคือ การป้องกัน
การบุกรุกขยายพื้นที่และไฟป่า, การใช้ประโยชน์ร่วมอย่างยั่งยืน, 
การบ�ารุงรักษา และการฟื้นฟูสภาพป่า ท่ีนี่มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
ฟังดูแล้วมีสีสรรและมีเสน่ห์ แต่ก็ค่อนข้างแปลก คือวันคนแม่กื๊ด
หลวงฮักป่า และการจุดบั้งไฟส่งข่าวถึงพระยาแถนในวันสืบชะตา
ป่าขุนน�้า

 “14 กุมภาพันธุ์วันวาเลนไทของทุกปี จะเป็นวันท่ีคน 
แมก่ื๊ดหลวงและบ้านอื่นรวม 6 หมู่บ้านจะขึ้นไปท�ากิจกรรมแนว
กันไฟ ฝายชะลอน�้า ท�ากันมาประมาณ 5 - 6 ปี เป็นการปลูกจิต
ส�านึก สร้างความสามัคคี เป็นวันที่มีคนหลากหลาย ทั้งภาคส่วน
จงัหวดั อ�าเภอ หน่วยงานเอกชน อกีกิจกรรมหน่ึงคอืการสืบชะตาป่า  
ขอฟ้าขอฝน ป่าคือชีวิต น�้าคือชีวิต ท�าในช่วงเดือนพฤษภาคม  
ซึง่เป็นช่วงต้นฤดฝูน ปีท่ีผ่านมามีการจุดบัง้ไฟ บัง้ไฟไม่ใช่วัฒนธรรม
ของทางบ้านเรา แต่เรารู้ว่าคือเป็นความเชื่อว่าเป็นการส่งขา่วให้
พระยาแถนได้รับทราบว่าพวกมนุษย์เราเตรียมความพร้อมท่ีจะ
ปลูกพืชผักสวนครัว ลงไร่ ลงสวน เราขอฝนให้มาตกลงมาสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้โลกมนุษย์ ปีน้ีมีขบวนแห่ฆ้องกลองของ  
6 หมู่บ้านเป็นขบวนรถอตีับ๊ออกจากหมู่บ้านขึน้ไปท่ีศาลาป่าชมุชน 
ท่ีน่ีจดัสืบชะตาป่า 2 จดุคอื ขนุห้วยขนุน และขนุแม่กืด๊หลวง เป็นป่า
ผืนเดียวกัน เมื่อก่อนท�าทั้งสองที่ แต่ปีนี้ตกลงกันว่า ต่อไปจะสลับ
ท�าปีละพื้นที่แทน บั้งไฟเกดิขึ้นมาจากการประชุม ชาวบ้านอยาก
เห็น ตกลงกันว่าให้มีหมู่ละ 1 กระบอก มันก็ดีท�าให้ชาวบ้านเข้า
ป่าแล้วตื่นตาตื่นใจ ม่วน บางครั้งต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท�า เราจะ
ท�าแต่แบบเดิมก็ขาดความน่าสนใจ ต้องสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้าน
รู้สึกคึกคัก อยากเข้าร่วม คิดว่างานนี้ต้องเข้าไปลุยแล้ว”
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เรื่องท่ีอยากท�าใหดี้ยิ่งขึ้น
 “ตอนน้ีส่ิงท่ีจะท�าต่อไปคอืการคนืสองข้างล�าห้วย 
ความกว้างข้างละ 10 วา ที่ห้วยแม่กื๊ดหลวง และห้วย
แม่ขนุน ขณะน้ีผ่านกระบวนการประชาคมแล้ว มแีผน
ปลูกต้นไมเ้ป็นแนวเพื่อกั้นการขยายตัวของข้าวโพด 
และการท�าความเข้าใจกับชาวบ้านนอกพื้นท่ีใหรู้้กฎ
ระเบยีบการจดัการป่าของกืด๊หลวง เพือ่ลดปัญหาเรือ่ง
ไฟป่าที่มาจากคนนอกพื้นที่”

 “ป่าชมุชน ขยะ หมู่บ้านปลอดการเผา มนัโยงกนั
ระหว่างระบบชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ไปลงท่ีศาสตรพ์อ
เพียงของพระเจ้าอยู่หัว 5 ด้านดีขึ้นท้ังหมด ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ระบบนิเวศ การสืบสาน
วัฒนธรรมก็ดีขึ้น เชื่อมกัน เห็นภาพชัด เป็นเส้นทาง
เดนิเดยีวกนั คอืไปสู่เรือ่งความยัง่ยนื การแก้ไขปัญหา
เรือ่งไฟป่า หมอกควนั โลกร้อน ท่ีน่ีเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ท�าจากเรือ่งง่ายๆ ท่ีเราท�าได้” 

 ค�าพูดทิง้ท้ายของอ้ายพนม นามผาญ ผู้ใหญ่
บ้านหมู่ท่ี1บ้านแม่กึด๊หลวง ท�าให้เราได้ทบทวนย้อน
กลับมาท่ีตนเองอีกครั้งว่าเราท�าอะไรบ้างในช่วง
ท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม โลก  
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโลกร้อน และ
เราก�าลังอยู่ในวิถีแบบไหน ระหว่าง “โลกเปลี่ยน 
เราเปลี่ยน” หรือ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน”

ผู้ใหสั้มภาษณ์
นายพนม นามผาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่กื๊ด
หลวง ต�าบลแม่กาษา จังหวัดตาก
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 เมือ่เอ่ยถงึจังหวดัน่าน หลายคนคงนกึถงึภาพภเูขาข้าวโพดและภเูขา
หัวโล้นสูงชันสุดลูกหูลูกตา เกิดเป็นคนน่านนั้นน่าเห็นใจ จะมีคนรุ่นใหม่
สักกีค่นท่ีรูว่้าป่าเมอืงน่านถกูเปิดครัง้แรกด้วยเหตผุลเพือ่การแก้ไขปัญหา
เรือ่งพืน้ท่ีสีแดง คนช่วยเปิดป่าในวันนัน้ วนันีก้ลับกลายเป็นผู้ร้าย ชวีติไม่
ง่ายจะท�าอะไรก็ดูผิดไปหมด โดยเฉพาะคนที่เกิดมามีบ้านอยู่ในพื้นที่ป่า 
เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าภูเขาบางส่วนต้องเป็นพื้นท่ีท�ากินนั่น
ก็เพราะว่าภูมิประเทศน่านนั้นมีพื้นท่ีราบน้อยมาก ก่อนท่ีข้าวโพดจะบุก
เข้าไปในพื้นที่ ระบบการเกษตรดีๆ ที่เคยมีบางอย่างก็ไม่ถูกยอมรับและ
สนับสนุน ปัญหาวันนี้ก็เลยซับซ้อนพอควร

 ตัดภาพกลับมาที่เรื่องราวดีๆ มีความจริงอีกข้อที่เราหลายคนอาจ
ยังไม่รู้คือจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ติด 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีพื้นท่ีป่า
มากที่สุดในปัจจุบัน คืออยู่ในล�าดับที่ 4 จากทั้งหมด 77 จังหวัด น่าน
มีพื้นท่ีป่าสูงถึง 61% ของพื้นท่ีท้ังหมด ข้อมูลนี้มาจากการจัดท�าข้อมูล
สภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี 2560 - 2561ของกรมป่าไม้ โดยใช้ภาพดาวเทียม 
Sentinel-2 ซึ่งว่ากันว่าเป็นภาพดาวเทียมท่ีมีความละเอียดมากท่ีสุด 
นบัตัง้แต่มกีารใช้ข้อมลูภาพดาวเทียมเพ่ือจัดการทรพัยากรป่าไม้ของไทย 
ในขณะที่รัฐบาลบอกว่าขอแค่จังหวัดละ 45% ก็พอแล้ว ถ้าอย่างนั้นน่าน
กถ็อืว่าทะลเุป้าเป็นจงัหวดัเกรดAแล้ว แต่น่าคดิว่าท�าไมน่านจึงกลายเป็น
ที่เพ่งเล็งมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่เหลือพื้นที่ป่าอยู่เลยก็มี 

ชมุชนรมิน�ำน่ำน...
หมู่บ้ำนก่อกำรดี
บ้านผาขวาง ต�าบลบ่อ อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัน่าน
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 นอกจากชมพูภูคา กระซิบรักเมือง
น่านของปู่ม่านย่าม่าน ซึง่ถอืว่าเป็นของดี
ของจงัหวดัแล้ว ปฏบิตักิารด้านส่ิงแวดล้อม
อย่างพธีิกรรมบวชป่า เขตรกัษาพันธ์ุปลา
และสัตว์น�้า พิธีกรรมที่งดงามแต่เต็มไป
ด้วยพลังก็มีจุดเริ่มต้นท่ีจังหวัดน่านแล้ว
เบ่งบานขยายตัวไปท่ัวภาคเหนือและ 
ภาคอื่นๆ ของประเทศ คุณูปการเหล่า
นี้ไม่ค่อยถูกพูดถึงในพื้นท่ีส่ือมากนัก  
วันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาบอกเล่าเรื่อง
ราวของชมุชนผู้ก่อการดรีมิน�า้น่านบ้านผา
ขวาง ท่ีจดัการป่าชมุชนมาอย่างยาวนาน 
และร่วมอยู่ในขบวนการแก้ไขปัญหาเรือ่ง
ท่ีดนิท�ากินและป่าไม้กบัเครอืข่ายป่าชมุชน
จงัหวดัน่าน และน่านแซนด์บอกซ์ ซึง่เป็น 
นวตกรรมการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่า
ไม้ในพื้นท่ีจังหวัดน่านและสร้างอาชีพ
การเกษตรอย่างยัง่ยนื โดยเป็นการท�างาน
ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน

ป่าดงหลวง..ของดีผาขวาง
 ต้องบอกเลยว่าถ้าใครมาผาขวางแล้วไม่ได้มาที่ “ป่าดงหลวง” ถือว่าพลาด
จากการเห็นของดขีองท่ีนี ่ก้าวแรกท่ีเดนิเข้าไปในป่าเราจนิตนาการเพยีงแค่ว่าคงได้
เจอกบัต้นไม้ขนาดใหญ่และหอบชูาตามความเชือ่ของชมุชนพืน้เมืองของทางภาค
เหนือตามที่คุ้นเคย ป่าบริเวณนี้ต้นไม้ไม่ถึงกับหนาแน่นนักแต่มีหลายชั้น ชาวบ้าน
ท่ีพาเราเข้าไปชีช้วนให้ดตู้นไม้ต้นแล้วต้นเล่า ตัง้แต่พุ่มเลก็ๆ ไปจนถงึต้นไผ่และไม้
ขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนมีประโยชน์มีคุณค่าทั้งทางยา ทางอาหาร และอื่นๆ

 เมื่อถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบต้นหนึ่ง เราแหงนมองจนคอตั้งบ่า
ตามค�าชักชวนของชาวบ้าน สายตาไปปะทะเขา้กับรังผึ้งหลวงจ�านวนมาก น่าจะ
หลกัร้อยรงัขึน้ไป เกาะย้อยลดหลัน่หลายชัน้เหมือนคอนโดผึง้ รวงสีทองฉ�า่ไปด้วย
น�า้ผึง้ เกิดมายงัไม่เคยเห็นผึง้ป่ามากมายบนต้นไม้ขนาดนีม้าก่อน ชาวบ้านบอกว่า
คนที่นี่มีความเชื่อไม่มีใครคิดจะท�าอะไรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นความ
ภูมิใจที่อยากจะให้คนข้างนอกได้มาเห็น แต่คนข้างนอกบางคนไม่คิดเช่นนั้น เคย
มคีนมาขอเหมาซือ้ผึง้ท้ังหมดจากชมุชน เมือ่คยุกบัชาวบ้านแล้วกเ็ลิกราถอดใจไป 
ป่าดงหลวงและป่าความเชื่อของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าคือจุด
เริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและพัฒนามาเป็นแบบแผนการจัดการ
ป่าชุมชนเช่นในปัจจุบัน  

 ผาขวางเป็นชมุชนคนพืน้เมอืง ขนาด 
141 หลังคาเรือน ชื่อของหมู่บ้านบ่งบอก
ว่าท่ีนี่ส่วนใหญเ่ป็นภูเขาและหินผา มีท่ี
นาท้ังชุมชนเพียง 60 ไร ่ ซึ่งใช้ท�าการ
ผลิตถึง 4 รอบต่อปีคือข้าวและพืชหลัง
นา เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ฯลฯ ชาวบ้านที่
นี่ท�าไรข่้าวโพดเป็นหลัก มีสวนยางพารา
และสวนผลไม้อีกจ�านวนหนึ่ง ปัจจุบันที่นี่
อยู่ในฐานะของชุมชนต้นแบบหลายเรื่อง 
ท้ังเรือ่ง หมู่บ้านศนูย์การเรยีนรู้ปลอดการ
เผา ที่สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในปี 2557 และการจัดการ
ป่าชุมชนท่ีได้รับรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชน ปี 2558 ภายใต้โครงการกล้ายิ้ม 
ของบมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

 ผึ้งป่าถือเป็นตัวชี้วัดความอุดม
สมบรูณ์ของพืน้ท่ีอย่างหนึง่ ท่ีไหนมไีฟ
ท่ีนัน่ไม่มผีึง้ การเกบ็รงัผึง้ต้องใช้ไฟและ
ควันไล่แม่ผึ้งให้ท้ิงรัง นั่นก็บ่งบอกได้
อย่างหนึ่งว่าผืนป่าบริเวณนี้ต้องถูกกัน
ไฟไว้อย่างดีแน่นอน ย้อนหวนกลับไป
ท�าความเข้าใจเรื่องการจัดการไฟของ
ชาวบ้าน ท�าให้เข้าใจมากข้ึนเรือ่งป่าบาง
พืน้ท่ีท่ีต้องกนัไฟอย่างเข้มงวด แต่บางท่ี
กอ็าจมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องใช้แบบมกีาร
ควบคมุ ซึง่คนในพืน้ท่ีจะรู้ดมีากกว่าคน
ข้างนอก 
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บ้าน นา ป่า สวน กับหมอก
ควนัไฟป่า
 ผาขวางมีการจัดการไฟไล่ไปตั้งแต่ใน
พื้นที่ ชุมชน – นา - ป่า และสวน ที่บอกว่า 
“จัดการ” เนื่องจากท่ีนี่ยังมีการใช้ไฟอยู่บ้าง
ตามความจ�าเป็น โดยห้ามเผาอย่างเข้มงวด
ในช่วงที่ความกดอากาศมาคือประมาณกลาง
เดอืนกมุภาพนัธ์ุถงึกลางเดอืนเมษายน ซึง่เป็น
ช่วงเวลาประกาศ 60 วันของจังหวัด

“ปลอดการเผาถ้าหมายถึงไม่เผาเลยไม่ใช่นะ 
ปลอดการเผาคือเผาอย่างไรให้ถูกวิธี หมาย
ถงึว่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดแูล้ง พืน้ทีส่่วนไหนทีไ่ม่
สามารถงดเผาได้ เราจะชิงเผาก่อนท่ีจะเข้าสู ่
ฤดูแล้งท่ีประกาศเป็นช่วงงดการเผา หรือใน
บางกรณีท่ีจ�าเป็นต้องเผา เราต้องรู้วิธีท่ีจะ
เผาอย่างไรไม่ให้ลุกลาม ต้องมีการท�าแนว  
มีการวางแผนการเผา ก�าหนดว่า วันนี้ไร่นี้เผา  
ไร่อืน่ต้องไม่เผา เพือ่ไม่ให้เกดิไฟเป็นวงกว้าง”  
นายนคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง

 ในพืน้ท่ีไร่ท่ีมคีวามลาดชนั 
ไม่สามารถไถกลบได้ เพื่อหลีก
เลีย่งการใช้สารเคมีฆ่าหญ้าบาง
ครั้งจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องเลือกการ
เผาแบบมีการควบคุม 

 “ภาพรวมทั้งจังหวัดก็ต้องควบคุม แต่ในระดับชุมชนมีราย
ละเอยีดท่ีมากกว่าน้ัน เช่นถ้าส่วนไหนท่ีมกีารปลูกต้นยางพาราก็
ต้องมีการจัดการไม่ให้ไฟเข้า เพราะถ้าไฟเข้าก็หมดเลย” ส�าเริง 
แก้วเทพประธานเครือข่ายอาสาสมัครทสม.จังหวัดน่าน

 ในความเป็นจริงเรื่องไฟกับชุมชนเป็นของคู่กันมา ปัจจุบัน
เมื่อมีเรื่องความกดอากาศเข้ามา มีการพูดถึงเรื่องปัญหาไฟป่า
หมอกควันกันมากขึ้น ชุมชนได้มีการปรับตัวจากเดิมท่ีต่างคน
ต่างเผา เป็นการวางแผน จัดระบบการเผา ระบบการเกษตรบาง
รูปแบบต้องกันไม่ให้ไฟเข้าโดยเฉพาะสวนยางพาราและสวนผล
ไม้ ส�าหรับนาและสวนที่ไม่ลาดชันเกินไปนั้นที่นี่ใช้วิธีการไถกลบ
เป็นหลัก 

“ตอนน้ีทุกคนในชุมชนรูจ้ักค�าว่าปลอดการเผา เมื่อก่อนพอถึง
ตอนเย็นผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีขยันจะกวาดใบไม้มารวมกันแล้วก็จุด แต่
ตอนน้ีเรารณรงค์ว่าให้เอาใบไม้ท่ีจะจุดน้ันใส่ในเสวยีน แล้วกเ็อา
เชื้อหมักราดท�าเป็นปุ๋ย ก็ไม่มีควันเกดิขึ้นแล้ว เมื่อก่อนตกตอน
เย็นก็จะมีควัน บางทีกลิ่นควันก็มีเสน่ห์ ตกเย็นมารู้สึกมีคนขยัน
มากวาด คนสมยัก่อนเขาบอกว่าเป็นการไล่ยงุ ไล่ริน้ อยู่สวน สุม
ไฟได้บรรยากาศ สังเกตต้นผลไม้ท่ีอยู่ในชมุชนจะงดงามมากไม่มรีู 
ไม่มแีมลงเลย แต่ในสวนจะมแีมลงมารบกวน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
ควันไฟช่วยไล่แมลง ส่วนที่สวนไม่มีไฟ มีหลายหน่วยงานเข้ามา 
สนับสนุนความรู้ เรื่องการไถกลบตอซัง การท�าปุ๋ยหมัก ท�าให้มี
วิธีการจัดการ มีทางเลือกอื่นๆ เพิ่มขึ้น แทนที่จะเผาหมด ก็เอา
มาท�าประโยชน์อย่างอื่นได้ พอชาวบ้านลองท�าดูก็ได้ผล รวมทั้ง 
ได้ไปเรียนรู้กับท่ีอื่นๆ กับเครือข่ายทสม.และชุมชนปลอดการ
เผา จึงน�ามาประยุกต์ใช้ ก็เลยเริ่มจะเรียนรู้บอกต่อกันไป”  
นายนคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง

“ไม่มีระบบการเกษตรไหนที่จ�าเป็นต้องใช้ไฟ แต่บาง
ครั้งที่จ�าเป็น เช่น เรื่องวัชพืชที่มีดอก พอดอกออกมา
แล้วไม่เผามันจะแตกอีกเยอะ เช่น ต้นแขม หญ้าคอม
มิวนิสส์ ถ้าปล่อยให้ดอกแก่จัดแตกกระจายจะแพร่
ขยายยึดพื้นท่ีท้ังหมด ซึ่งจะเกิดช่วงเดือนพฤษภาคม 
ก่อนฤดูกาลผลิต การท�าหมู่บ้านปลอดการเผาน้ัน
ค่อนข้างยาก เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าไม่เผา
ผลผลิตจะไม่งอกงาม สองปลวกจะขึ้นกัดกินตน้ไม้
ท่ีไม่เผา สามจะมีหนอนโดยเฉพาะต้นสักจะโดนขึ้น
กนิยอดหมดเลย สักยิ่งเผาใบยิ่งโต ตอนนี้ไม่เผาแล้ว  
แต่พอไม่เผามา 5 - 6 ปี เห็นผลกระทบ คือหนอน
เริ่มมากินใบ ปีน้ีหารือกับทางกรมฯว่าจะขอเผาซักปี 
เพราะถ้าไม่เผาเลยกมี็ปัญหา ไม่ใช่ว่าเราจะเผาท้ังหมด  
เราก็เกณฑ์ชาวบ้านมาคุม เผาจุดน้ันอย่างเดียว  
แบ่งช่วงเวลา ไม่ให้ไฟขึน้ใหญ่พร้อมกนั” นคร ผาแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง

“บางครัง้นักวชิาการมกับอกว่าไม่ต้อง
เผา เพราะการเผาท�าให้โครงสร้างดนิ
เสีย อันนี้ก็เข้าใจอยู่ แต่ที่เป็นปัญหา
คือ หนอนและโรคแมลง บางครั้งมี
ความจ�าเป็น ไม่อย่างน้ันพอพืชโต
ขึ้นมาก็โดนเจาะล่าง เจาะบน เจาะ
ใบหมด น่ันคือเหตุผล ดังน้ันไม่เผา
เลยจึงเป็นไปไม่ได้” ส�าเริง แก้วเทพ 
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครทสม. 
จังหวัดน่าน
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 ผืนป่าบ้านผาขวางอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และเขตชั้นคุณภาพ
ลุ่มน�้าชั้นที่ 2 และชั้น 3 ขึ้นทะเบียน
เป็นป่าชุมชนกับส่วนจัดการป่าชุมชน
เขต 13 ส�าหรับการจัดการไฟในพื้นที่
ป่าชุมชนนั้น ได้มีการแบ่งป่าออกเป็น
ประเภทต่างๆ และจัดการแตกต่าง
กันออกไปตามสภาพนิเวศของพื้นท่ี 
นอกจากเรื่องการดูแลเรื่องไฟป่าด้วย
การจดัท�าแนวกนัไฟ การเฝ้าระวงัลาด
ตระเวนแล้ว ท่ีนีก่ย็งัเน้นเรือ่งการฟ้ืนฟู
ดแูลเพิม่ความชืน้ให้พืน้ท่ีป่าด้วยการจัด
ท�าฝายชะลอน�า้ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุ
จากภาคเอกชนภายนอกอย่างโรงไฟฟ้า
หงสาน่าน

“หลังเกิดน่านแซนบ๊อคมีมิติใหม่ๆ เกิดขึ้น ส่ิงท่ีเราแก้ไม่ได้ก็ก�าลังมีทางออก
นัน่กค็อืเรือ่งกฎหมายป่าไม้ทีเ่ริม่ปลดล๊อคแม้จะมเีงือ่นไขอะไรอยู่เยอะ เรือ่งป่า 
ชุมชนก็ออกมาเป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งท่ีน่านมีต้นแบบกระจายอยู่ทุกอ�าเภอ”  
ส�าเริง แก้วเทพ ประธานเครือข่ายทสม. จังหวัดน่าน 

 ถงึแม้วนันีก้ารผลกัดนัให้มีกฎหมายรบัรองการจัดการของชมุชนจะด�าเนนิ
ไปอย่างช้าๆ ตดิขดับ้าง หยดุเดนิบ้าง แต่การจดัการในระดบัชมุชนยงัคงต้องเดนิ
หน้าต่อไป นโยบายก็ส�าคัญ การสื่อสารเผยแพร่ก็ส�าคัญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก็ส�าคัญ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดนั่นคือการลงมือท�า 

“พื้นท่ีป่าชุมชนของท่ีน่ีแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ พื้นท่ีป่า
ชุมชนต้นน�้าเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ห้ามรุกล�้าท�าเป็นที่ท�ากิน
แต่สามารถเข้าไปใช้สอยได้ เอาไม้ข้าวหลามมาท�าหมวกหรอือืน่ๆ 
ได้ เขตนี้จะมีการท�าแนวกันไฟและป้องกันไฟอย่างเข้มงวด เพื่อ
รกัษาความชืน้ เพราะเป็นแหล่งต้นน�า้ท�าประปาภเูขา ประเภทที่
สองคอืป่าธนาคารอาหาร บางทีชาวบ้านกเ็รยีกป่าแพะ/ป่าใช้สอย 
มพีืน้ท่ีประมาณ 500 ไร่อยู่ใกล้ฝ่ังแม่น�า้น่าน สามารถหาอาหาร
ต่างๆ ได้ ประเภทที่สามคือพื้นที่สาธารณะมีประมาณ 120 ไร่ 
เป็นป่าท่ีเราเคารพนับถอื จะรู้กนัเลยว่าถ้าใครเข้าไปแตะต้องจะมี
อันเป็นไปชื่อ “ป่าดงหลวง” มีไม้ขนาดใหญ่น่าเกรงขาม และเชื่อ
ว่าเปน็พื้นท่ีท่ีมีเจ้าท่ี กลไกท่ีดูแลป่าชุมชนของท่ีน่ีคือกรรมการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชนต้นน�า้ห้วยติว้” นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง

 เนือ่งจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละเขตชัน้คณุภาพลุ่ม
น�า้ท่ีนีจึ่งยงัคงมีปัญหาเรือ่งแนวเขตระหว่างพืน้ท่ีของชมุชนและท่ี
ป่า รวมถึงปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินท�ากิน

“ในพื้นท่ีท�ากินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นความหวังของชาวบ้าน
ว่าจะเป็นโฉนดชุมชน ส่วนหน่ึงตอนน้ีเป็นคทช.แล้ว โดยร่วม
กับทางน่านแซนด์บอกซ์ ตอนน้ีมีการท�าหมายเลขรายแปลง
ร่วมกับทางเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ฮักเมืองน่าน ตอน
หลังมาเป็นน่านแซนด์บอกซ์ ซึ่งจะมีคน มีเครื่องมือ หลังจากนี้
ถ้ามีส่วนไหนท่ีตกหล่นจะมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้ามาเก็บตกให้แล้ว
เสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม 2562 โดยยดึหลกัเกณฑ์การเข้าใช้ 
ก่อนปี 2545 – 2557 ส่วนพื้นท่ีไหนเข้าใชห้ลังปี 2557  
จะต้องคืนเป็นพื้นที่ป่า ผาขวางอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า 3, 
4, 5 นอกจากน้ีก็เข้าไปเชื่อมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อ
ในเรื่องของการบริหารจัดการท่ีจะเคลื่อนไปท้ังต�าบลด้วยกัน” 
นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง
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น�ากับโลกแลง้
การบรหิารจดัการน�าในสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
 การคิดค้นนวตกรรมการดูแลรักษา และการจัดการน�้าเป็น
เรือ่งส�าคญันบัจากนี ้เนือ่งจากปีนีช้ดัเจนแล้วว่าเราก�าลงัเดนิหน้า
เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลายพื้นที่เดือด
ร้อนอย่างหนกัเนือ่งจากปีนีแ้ล้งยาวนานและฝนท้ิงช่วง แต่ส�าหรบั
ผาขวางมนี�า้ต้นทุนท่ีเกิดจากการดแูลป่าต้นน�า้มาเข้าสู่ระบบ เพือ่
หล่อเลี้ยงพื้นที่นาและสวน

“หลังจากท่ีโครงการปลอดการเผาเข้ามาท่ีบ้านเรา ชุมชนท�า
เรื่องกันพื้นที่ป่าต้นน�้า ดูแลจัดการเรื่องไฟป่าหมอกควัน และท�า
ฝาย ท�าให้ป่าอดุมสมบรูณ์ เกิดการเปลีย่นแปลงท่ีเห็นชดัเจนคอื
เรือ่งน�า้ คอืน�า้บรเิวณห้วยสะละในบรเิวณป่าต้นน�า้เพิม่ขึน้ ท�าให้
ได้น�้าตรงนี้มาหล่อเลี้ยงระบบการเกษตร ก่อนหน้านี้ในช่วงฤดู
แล้งน�้าจะแห้งขอด เราต้องสูบน�้าจากล�าห้วยด้วยมอเตอร์ แต่
พอในป่ามีน�้า เราก็ใช้น�้าประปาภูเขา ท�าให้เราประหยัดในเรื่อง
ของน�้ามันเชื้อเพลิง” นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง, อภิชาติ  
ผาแก้ว คณะกรรมการป่าชุมชน

 หลักการของที่นี่คือ มีระบบฝาย – ประปาภูเขา - ระบบ
ท่อ - เข้าสู่ระบบถังเก็บ/แทงค์ - ปล่อยลงสวนแบบมีการจัดการ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน

 “แทงค์เกบ็น�า้ท่ีมเีป็นแทงค์ปนู แต่ละแทงค์จุน�า้ได้ประมาณ 
60,000 ลิตร ต้องดึงน�้าจากฝายเข้ามาเก็บแล้วค่อยปล่อยไปที่
สวนอกีที เป็นเรือ่งแรงดนัน�า้ด้วย อกีอย่างท่อมขีนาดเลก็แต่มีสวน
หลายสวนกเ็ลยต้องเอาขึน้ไปเกบ็ไว้ก่อนแล้วค่อยส่งน�า้เข้าแปลง
เกษตร ที่นี่เป็นที่เนิน ที่ดอย การจัดการน�้าคือท�าอย่างไรให้เก็บ
น�า้ไว้ให้ได้มากท่ีสุด ถ้าเป็นน�า้ประปาภูเขาอย่างเดยีวไม่มถีงัเกบ็
ก็ไม่สามารถท�าอะไรได้มาก” นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง 

ฟ้ืนคืนวถีิส้มสีทองของดีผาขวาง จดุเริม่ต้น
จากส้มสู่สวนผลไมใ้นระบบวนเกษตร
โอกาสและความเป็นไปได้?
 ก่อนท่ีข้าวโพดจะกลายเป็นพชืเศรษฐกิจหลกัของท่ีนี ่ผาขวางเคย
เป็นแหล่งผลติส้มสีทองท่ีส�าคญั แม้ส้มจะยงัมปัีญหาเรือ่งการใช้สารเคมี 
แต่สวนส้มเป็นรูปแบบการผลิตอีกประเภทหนึ่งท่ีตอ้งป้องกันไฟอย่าง
เข้มงวดเชน่เดียวกับสวนยางพารา สวนสม้เพิ่มขึ้นก็เท่ากับไร่ข้าวโพด
ลดลง ปัญหาการใช้ไฟในไร่ลดลง และหากสามารถพัฒนาเป็นสวน 
ผลไม้ในรูปแบบวนเกษตรเช่นเดียวกับหลายพื้นท่ีทางภาคเหนือตอน
ล่างได้ก็นับเป็นเรื่องท่ีควรหาทางสนับสนุน เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้าน
เองก็เริ่มทยอยน�าไม้ผลอย่างน้อยสองถึงสามชนิดเข้าไปปลูกแทนต้น
ส้มที่เริ่มหมดอายุ

 อีกแนวทางหน่ึงท่ีมีในพื้นท่ีจังหวัดน่านคือการจัดการน�้า
ในรูปแบบธนาคารน�้าใต้ดิน “เป็นการเก็บน�้าไวใ้ต้ดินให้ได้มาก
ท่ีสุด หรือเรียกอีกอย่างว่าธนาคารน�้าใต้ดิน คือการท�าให้เป็น
หลุมๆ เพื่อให้น�้าไหลลงไปรวมกันในช่วงฝนตก และซึมลงไว้
ท่ีใต้ดิน ตัวอย่างเมื่อก่อนสระน�้าในหน้าแล้งน�้าจะหายไปหมด 
แต่พอท�าน�้าใต้ดินเป็นจุดๆ น�้าท่ีเก็บไว้จะไหลซึมเข้ามาหาสระ 
ปัจจุบันสระไม่แห้ง อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน บางไร่บางสวน
ชาวบ้านขุดหลุมไว้ข้างๆ พวกใบไม้ทับถมในหลุม และเติมน�้า
เข้าไป ท้ิงไว้ไม่ต้องใส่หินกมี็ความชืน้ได้ ต้นไม้ท่ีอยู่ใกล้หลมุกจ็ะ
ดดูซบัใช้ความชืน้จากตรงน้ี นัยยะความหมายกค็อืการเกบ็น�า้ไว้
ในดิน และอีกอย่างพอฝนตกหนักๆ น�้าก็จะไปรวมกันที่หลุม ซึม
ไหลผ่านดนิ อ.ประดษิฐ์ ซึง่อยู่ในเครอืข่ายทสม.ของเราพยายาม
ที่จะขยายความคิดเรื่องนี้กับสมาชิก” ส�าเริง แก้วเทพ ประธาน
เครือข่ายทสม. จังหวัดน่าน

 ความรู้นี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  
ถ้าสามารถแตกยอดความคดิไปสู่เรือ่งการจดัการน�า้ได้อกีหลาก
หลายรูปแบบก็นับว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
ต่อไปในอนาคตเราต้องเจอกับความไม่แน่นอนของฤดูกาลท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

“ตอนน้ีเราก�าลังรณรงค์ในเรื่องส้มสีทอง 
ผลผลิตของผาขวาง ซึ่งเป็นผลไมป้ระจ�า
จังหวัดน่าน ทางโรงไฟฟ้าหงสาเข้ามาท�า
โครงการส้มสีทองคนืชพี เป็นการคนืก�าไรท่ี
ได้จากการขายไฟฟ้ามาให้ชมุชนท่ีรกัษาป่า 
ช่วยเกษตรกร ในการคืนวิถีที่มีอยู่แต่เดมิ 
โดยสนับสนุนการท�าฝายและแทงค์น�้า 
นอกจากน้ียังมีทางหอการค้าจังหวัดด้วย 
เมื่อก่อนส้มสีทองผาขวางโด่งดังมาก  
จนกลายเป็นค�าขวญัของจงัหวดั สาเหตท่ีุ
ส้มหายไปส่วนหน่ึงเพราะคนเห็นผลผลติดี
กเ็ลยฟันป่าลามเพิม่เข้าไปเรือ่ยๆ จนเป็น
ป่าท่ีเรยีกว่าหัวโล้น พอป่าเริม่หาย ผลผลติ
กเ็ริม่ลด แมลงกม็ารบกวนอกี และผนืดนิ
ก็เริ่มเสื่อม ส้มก็เลยหายไป แต่ตอนนี้ทุก
คนหวงป่า เริ่มฟันไม่สูงแล้ว ปลูกใกล้ๆ 
ล�าห้วย แล้วปล่อยให้มีป่าข้างบนคลุมไว้ 
ส้มก็เลยกลับมาฟื้นเหมือนเดิม ตอนน้ี
มีประมาณ 50%” นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่
บ้านผาขวาง 
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 ประเดน็ส�าคญัของส้มอกีเรือ่งคอืเรือ่งน�า้ ท่ีนีมี่การควบคมุระบบ
ท่อเพือ่จดัสรรน�า้ให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกนัชาวบ้านขดัแย้งกนัเอง 
“สมมตุบิรเิวณนัน้มี 20 เจ้า กใ็ช้วธิหีาร 7 เลย เพราะอาทติย์หนึง่มี 7 
วัน ไม่อย่างนั้นจะไม่พอ เป็นการจัดสรรให้ได้เท่ากันทุกคน นอกจากนี้
บางคนก็จะขุดสระเอาไว้ในสวนของตัวเอง
ด้วย ตอนนี้จ�านวนคนที่ปลูกมีทั้งหมด 52 
คน เนื้อที่เฉลี่ยแล้วประมาณ 5 - 7 ไร่ต่อ
คน รวมพื้นที่ประมาณ 300 กว่าไร่ มีการ
รวมกลุ่มเพื่อจดเป็นวิสาหกจิชุมชน เพื่อจะ
ของบประมาณ ชือ่กลุม่ผู้ปลกูส้มสีทองบ้าน
ผาขวาง มีสมาชิกจากสองหมู่บ้านคือหมู่ 4 
และหมู่ 10 ส้มใช้ต้นทุนในการดูแลสูงมาก 
อายสุ้มประมาณ 4 – 5 ปีต่อสวนแค่น้ัน หลงั
จากน้ันผลผลติกจ็ะลดลงเรือ่ยๆ แต่ถ้าดแูล
ดีดีก็อยู่ได้ประมาณ 5 - 7 ปี พอใบเริ่มมี
สีเหลือง ก็หาเงาะ ทุเรียน มะม่วง หรือผล
ไม้อืน่มาปลกูทดแทนเลย และจะไม่กลบัไป
เป็นส้มอีก เพราะถ้าเอาผลไม้อื่นท่ีอายุยืน
กว่าก็ไม่เปลี่ยนแล้ว เพราะเงาะยิ่งต้นใหญ่
ยิ่งให้ผลผลิต เมื่อก่อนจากส้มสีทองเราไป
ปลูกยางพารา ตอนน้ียางพาราถูก แต่เรา
ก็ไม่ล้ม เพราะยางพาราให้ผลผลิตตลอด” 
นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง 

 นอกจากนี้ในบริเวณบ้านก็เริ่มมีการน�าทุเรียนมาปลูกไว้อย่าง
น้อยบ้านละต้น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง ชาวบ้านบอกว่าจะได้มี
ทุเรียนกินเป็นของตนเอง เพราะนับวันทุเรียนจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เม่ือถูกถามว่าปลูกทุเรียนกันเยอะกลัวจะมีปัญหาเรื่องราคาหรือไม่ 
ก็ได้รับค�าตอบติดตลกว่า “อยากให้เหลือกิโลละ 20 บาทจะได้กินทุก
วันเลย” อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ดแูลดินและส่ิงแวดลอ้มเพื่อไปสู่ความยัง่ยนื
อนาคตท่ีก�าลงัก้าวเดิน
 แม้ คทช.จะปลดลอ็คการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีป่า แต่ยงัมเีง่ือนไข
ในเรื่องการใช้สารเคมีในพื้นที่ลุ่มน�้า สิ่งที่ผู้น�าอยากท�าให้ส�าเร็จดียิ่งๆ  
ขึน้ไปเป็นเรือ่งของการปรบัลดการใช้สารเคมีลงด้วยหลายเหตผุล “ตอนน้ี 
ท่ีดินท�ากินและท่ีป่าชุมชนมีการท�าพิกัดไว้หมดแล้ว ไม่สามารถขยาย
เข้าไปได้อกี ถ้าขยายเข้าไปมโีทษปรบัสูงมาก กต้็องไปศกึษาเรยีนรู้จาก
ที่อื่นในเรื่องการใช้ที่ดินที่มีอยู่เท่าเดิมให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น เราจะ
พยายามปรบัปรงุดนิเพือ่ให้ได้ผลผลติท่ีดแีละพฒันาเรือ่งน�า้คู่กนัไปด้วย 
ตอนน้ีมศีนูย์เรยีนรู้การจดัการดนิ ในฐานะท่ีตวัเองเป็นหมอดนิด้วย จะ
พยายามท�าให้ชาวบ้านเห็นว่า หลังจากที่เราใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใน
การปรับปรุงบ�ารุงดินสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ชาวบา้นก็นา่จะท�าตาม 
ส่วนเรื่องสารเคมีในข้าวโพดตอนน้ีจะพยายามท�าเป็นต้นแบบในการ
ลดการใช้ยาฆ่าหญ้า คือเมื่อก่อน 1 ถัง 200 ลิตรจะใช้ยาประมาณ 
1 ลิตรครึ่ง แต่ตอนน้ีทดลองเอาน�้าหมัก และกากน�้าตาลผสมดู และ 
ใช้ยาฆ่าหญ้าจ�านวนเล็กน้อยผสมลงไป ลองฉีดพ่นดู ผลคือข้าวโพด
สวยเขียวขึ้นเมื่อก่อน เพราะได้ปุ๋ยจากน�้าหมักและกากน�้าตาล เปรียบ
เทียบแลว้ดีกว่ากันชัดเจน ก็พยายามจะให้ชาวบ้านท�าแบบน้ี อีกสูตร
หน่ึงท่ีได้มาจากการอบรมคือ ใช้น�้ายาล้างจาน กับเกลือป่น ถ้าสูตร
นี้ส�าเร็จ อีกหน่อยชาวบ้านก็จะเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าไปเอง” นคร ผาแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง 

 นอกจากนี้ในช่วงท่ีหญ้าข้ึนรอบแรกชาวบ้าน
เริ่มหันมาใช้วิธีการตัดแทนเพื่อให้หญ้าล้มมาเป็นปุ๋ย 
“เรื่องการน�านวัตกรรมใหม่ๆ ที่ปลอดภัยเข้ามาใช้ใน
พืน้ท่ีน้ัน ทสม.ท่ีบ้านหลวงท�าน�า้หมักจดัการหญ้าได้ผล
แล้ว แต่ต้องใช้ปริมาณเยอะ หญ้าอ่อนตายเรียบ แต่
หญ้าแก่ไมต่าย ส่ิงท่ีท�าในเครือข่ายระดับจังหวัดคือ 
การพยายามสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องอาชีพ
ท่ีจะมาทดแทนพืชเชิงเดี่ยว ให้อยู่อย่างไม่มีปัญหา 
ดึงภาคีอื่นเข้ามาร่วม โดยภาพรวมแล้วเราต้องเข้ม
แขง็ด้วยการยนืบนล�าแข้งของตวัเอง” ส�าเรงิ แก้วเทพ 
ประธานเครือข่ายทสม. จังหวัดน่าน
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ฮอมฮักษ ์ฮอมใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม

 หลายเรือ่งท่ีพีน้่องผาขวางก�าลังท�าอยู่นีเ้ป็นการก่อการ
ดีท่ีอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ท้ังในเรื่องของการ
บริหารจัดการน�้า รูปแบบการผลิตที่จะไปในทิศทางที่มั่นคง
ขึ้น ระบบแบบนี้จะเปลี่ยนผ่านไปแบบไหน การขยับไปต่อ
ต้องได้รับการสนับสนุนอยู่พอสมควร แต่อย่างน้อยขณะนี้ก็
มเีพือ่นร่วมทางเดนิท้ังเครอืข่ายอาสาสมคัร ทสม. เครอืข่าย
ป่าชมุชนน่าน และน่านแซนด์บอกซ์ เราหวงัว่าวนัข้างหน้าจะ
ได้ยนิว่าผาขวางมขีองดอีกีอย่างคอืทุเรยีนหมอนทองรสดไีม่
แพ้ส้มสีทองน่าน

 พืน้ท่ีจดัการดีๆ : มีพืน้ท่ีจดัท�าข้อบญัญตัติ�าบลท่ีเกีย่วข้อง
กับที่ดินและป่าชุมชน 27 ต�าบลวังฆ้อง อ.เมือง เรื่องการ
จัดการขยะ, ศิลาแลง อ.ปัว, ถืมตอง, เมืองจัง, บ้านหลวง, 
บัวใหญ่, น�้าพาง แม่จริม, นาหม่ืนท�าฝายโดยไม่ใช้เงินรัฐ 
1,000 กว่าลูก, ห้วยหาด และหลักลาย อ.ปัว, ศรีษะเกษ
และบัวใหญ่ อ.นาน้อย, โป่งค�า อ.สันติสุข, บ้านซ้อ ต.เปือ, 
ท่าวังผาเรื่องสืบชะตาแม่น�้า ฯลฯ

ผู้ใหสั้มภาษณ์
ส�าเริง แก้วเทพ ประธานเครือข่ายทสม. จังหวัดน่าน
นคร ผาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง 
แสวง จันต๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาขวาง
จ�าปี พรมโน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาขวาง
ทวน พรมโน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาขวาง
อภิชาติ ผาแก้ว คณะกรรมการป่าชุมชน บ้านผาขวาง
ศุภมิตร ศิริกันไชย คณะท�างานป่าชุมชน บ้านผาขวาง
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