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 จุดประกาย 
 ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

 นับวันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์จนเกินขีดจ�ากัดมากข้ึนเรื่อย	ๆ 

ภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากสภาพทางธรรมชาติไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม	ท่ีอยู ่อาศัย	 

และสิง่ปลกูสร้างสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป	อกีทัง้ยงัมภียัคุกคามจากมลพษิ	ภยัธรรมชาต	ิและการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมและไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง

กองทนุสิง่แวดล้อมซึง่เป็นมาตรการทางการเงนิ	ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	ได้ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยชุมชน

มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยสนบัสนนุส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และองค์กรเอกชนด้านสิง่แวดล้อม 

ด้วยการจุดประกาย	ขยายองค์ความรู ้	สู ่ชุมชนยั่งยืน	จนสามารถสร้างผลงานและความส�าเร็จ 

กระจายในพื้นที่ต่าง	ๆ		

ความรู้	ประสบการณ์	และบทเรียนอันทรงคุณค่าเหล่านั้น	ได้ท�าการรวบรวมโดยกองบริหารกองทุน 

สิ่งแวดล้อม	ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	และองค์กรที่ด�าเนินโครงการ	สะท้อนให้เห็นถึง 

ความส�าเร็จในการฟื้นฟู	และรักษาระบบนิเวศตั้งแต่ป่าต้นน�้า	ระบบเกษตรกรรม	ระบบนิเวศเมือง	 

แหล่งน�้าจืดในแผ่นดิน	 เชื่อมโยงระบบนิเวศชายฝั ่งทะเล	 ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีล�้าค่าควรเผยแพร ่

และขยายผลสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ	เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ให้เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน	

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จากความรู้ ความเข้าใจ สู่การอนุรักษ์

 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	 ตามความต้องการทั้งอุปโภค 
และบริโภคในครัวเรือน	 และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ท�าให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น	 	 เกิดปัญหาเดิมซ�้า	 ๆ	 
และรุนแรงขึ้น	 อาทิ	 การบุกรุกและแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตรซึ่งใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง	 การเข้าไปใช้ประโยชน์ 
มากจนเกินก�าลังผลิตของป่า	 เกิดการพังทลายของพื้นท่ีริมตลิ่ง	 แหล่งน�้าธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม	ท�าให้ถ่ินท่ีอยู่
อาศัยตามธรรมชาติของพืช	สัตว์	และจุลินทรีย์ลดลง	ส่งผลให้ชนิดพันธุ์บางชนิดสูญหายไป

หลายพื้นที่มีความตื่นตัวต่อปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น	 จึงหันมาร่วมคิดและวางแผนเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา	 
ขณะที่ภาครัฐมีการออกนโยบายเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม	 อีกทั้งเน้น 
การสื่อสารเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	

ส�าหรับกิจกรรมโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ที่ด�าเนินงานโดยองค์กร 
ต่าง	 ๆ	 ด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ	 ส่งผลให้หลายพ้ืนที่ลงมืออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินตนเอง	 
เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วน	และขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนมากขึ้นตามล�าดับ
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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บันทึกองค์ความรู้
 องค์ความรูแ้ละความส�าเรจ็จากการด�าเนนิงานโครงการด้านการส่งเสรมิและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุเงนิอดุหนนุจากกองทนุสิง่แวดล้อม	ซึง่ด�าเนนิการในช่วงปี	2556-2563	จ�านวน	18	โครงการ	ได้ถกูหยบิยก 
ขึ้นมาถอดบทเรียน	องค์ความรู้	และผลส�าเร็จการด�าเนินงาน	โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 และมลูนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	 เพือ่ถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ทกุภาคส่วน 
ให้ได้รับรู้	เข้าใจ	และตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

กระบวนการรวบรวม	บนัทกึ	และถ่ายทอดองค์ความรู	้และความส�าเรจ็จากการด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	เริม่จากการศกึษาข้อมลู 
โครงการ	 และผลการด�าเนินงานจากโครงการท่ีสามารถเป็นต้นแบบ	 น�าไปต่อยอด	 ขยายผล	 รวมท้ังเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้สนใจ	 โดยพิจารณาให้ครอบคลมุประเดน็การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละครอบคลมุภมูภิาคต่าง	 ๆ	ของประเทศ	 
จากนัน้ท�าการศกึษารายละเอียดโครงการ	 สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ	 ส�ารวจพื้นท่ีและเยี่ยมชมกิจกรรม	 จัดการประชุม 
กลุ่มย่อยกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับประโยชน์	 ด�าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อถอดบทเรียนและ 
องค์ความรู้	 รวมทั้งร่วมกันตรวจทานข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้อง	 เหมาะสม	 เป็นท่ียอมรับร่วมกัน	 แล้วท�าการสรุป
ข้อมูล	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้	บทเรียน	และความส�าเร็จที่มีคุณค่าเหล่านั้น

ข้อค้นพบ
 การด�าเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ที่ได้รับการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งชุมชน	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	สถาบันการศึกษา	หน่วยงานราชการ	ภาคประชาสังคม	และภาคเอกชน	ที่มีความเกี่ยวข้องในการดูแล
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที	่เกดิความร่วมมอืในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้มคีวามยัง่ยนื	
ผ่านกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบกลไก	 มาตรการ	 ในการป้องกัน	 รักษาพ้ืนท่ีป่า	 แหล่งน�้า	 และทรัพยากรในท้องถ่ิน	 
โดยตระหนักว่าชมุชนท้องถิน่โดยรอบยงัต้องพึง่พงิทรพัยากรจากป่าและธรรมชาตใินการด�ารงชวีติ	อกีทัง้มกีารสือ่สาร
ให้มีความเข้าใจให้ตรงกัน	จะช่วยสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรได้มากขึ้น

องค์ความรูท้ีค้่นพบจากการตดิตามความส�าเรจ็และความยัง่ยนืของโครงการในแต่ละพืน้ที	่พบว่ามกีารให้ความส�าคญั
กบัการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	จากพืน้ทีป่่าต้นน�า้บนเทือกเขาสงู	สูลุ่ม่น�า้	 ล�าน�า้สาขา	 ป่าเบญจพรรณ	 ป่าเตง็รงั 
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สู่พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางและพื้นที่ชุ่มน�้าชายฝั่งทะเล		โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศและการลดผลกระทบต่อ
ผู้คนที่พึ่งพาทรัพยากรเหล่านั้น	

หลายโครงการมุ่งเน้นการท�างานด้านสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	น�าไปสู่การฟื้นฟู	อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 บางโครงการเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การแก้ปัญหา
หมอกควันจากไฟป่า	หรอืการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมโดยการส่งเสรมิการท�าเกษตรอนิทรย์ี	และวนเกษตร	
บางโครงการเน้นไปที่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์น�้าในพื้นที่ของตน	เป็นต้น

…..เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสุขภาพ รายได้ 
และความกินดีอยู่ดี รวมถึงการสืบสานประวัติศาสตร์…

ขณะทีบ่างโครงการเห็นความส�าคญัในการน�าประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินมาเชือ่มโยงกบัธรรมชาตเิพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้ก่ียวข้องตระหนกั 
ถงึคณุค่าของสิง่ทีต่นม	ีน�าไปสูก่ารรักษาธรรมชาตแิละสบืสานประวตัศิาสตร์	และหลายโครงการมกีารใช้ภมูปัิญญาพืน้บ้าน 
เพื่อเป็นฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ซึ่งได้บันทึก	ถ่ายทอด	เผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลัง

ปัจจยัความส�าเรจ็ทีส่�าคญั	ได้แก่	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	การสร้างและเสรมิความเข้มแขง็
ของภาคเีครอืข่าย	และการพฒันาศกัยภาพของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกัในโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถ่ิน	กลุม่ชาตพินัธุ์ 
กลุ่มสตรี	ผู้สูงอายุ	กลุ่มเยาวชน	หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การด�าเนินงานของหลายโครงการ 
น�าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 หรือการด�าเนินงานในชุมชนเมือง	 ซึ่งมีกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง 
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าด้วยกันจนน�าไปสู่การจัดการเมืองที่ค�านึงถึงผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน

เนื้อหาในหนังสือเล่มน้ี	 นอกจากเป็นการทบทวนความส�าเร็จท่ีผ่านมาของโครงการด้านการส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ยังได้น�าเสนอกิจกรรมเด่นของแต่ละพ้ืนท่ีด�าเนินโครงการตลอดจนได้รวบรวม
ข้อจ�ากัด	 ข้อพึงระวัง	 รวมทั้งความท้าทายและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	 เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ให้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ข้างหน้าและความเปลี่ยนแปลงใหม่	ๆ	อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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แนะนำาโครงการ
และผลงานเด่น

ส่วนที่ 2
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กรณีภาคเหนือ 
1)	 โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์พื้นที่
	 ต้นน�้าแม่ฮาว	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่
2)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
	 และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่	
3)	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากร
	 ลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน	อ.เวียงแหง	จ.เชียงใหม่
4)	 โครงการจัดการไฟป่าต�าบลสบเตี๊ยะ	แม่สอย	
	 และบ้านแปะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
5)	 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้	
	 อ.กัลยาณิวัฒนา	จ.เชียงใหม่
6)	 โครงการพัฒนากระบวนการ	กลไกข้อตกลงร่วม	
	 และการจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน�า้	
	 ต.ปางหนิฝน	จ.เชียงใหม่
7)	 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน	
	 อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8)	 โครงการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้าล�าเซบาย	จ.ยโสธร
9)	 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	
	 ดิน	น�้า	ป่า	ต้นน�้าพุง	จ.เลย
10)	 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
	 ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	อ.พยัคฆภูมิพิสัย	 
	 จ.มหาสารคาม
11)	 โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 ในล�าห้วยทับทัน	จ.สุรินทร์
12)	 โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้	จ.ร้อยเอ็ด
13)	 โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร 
	 จัดการฐานทรัพยากรดิน	น�้า	ป่า	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น
14)	 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
	 อาลอ-โดนแบน	จ.สุรินทร์

กรณีภาคกลาง 
15)	 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลาย
	 ทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน	จ.สุพรรณบุรี
16)	 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายป่าชุมชน	จ.กาญจนบรีุ

กรณีภาคใต้
17)	 โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน	
	 จ.สุราษฎร์ธานี
18)	 โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลก 
	 ที่ใกล้สูญพันธุ์ใน	จ.ระนอง	และ	จ.พังงา
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การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์พื้นที่ต้นนำ้าแม่ฮาว 
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต้นน�้าแม่ฮาวได้ริเริ่มขึ้น
หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมโครงการต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่ซึ่งถือเป็นต้นทุนเดิมที่มีการ 
ด�าเนนิงานอยูแ่ล้ว	น�ามาสูก่ารพฒันายกระดบัเครอืข่ายให้เกดิความยัง่ยนื	

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน	 และสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน	 
ด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	 เพื่อรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน�้าแม่ฮาว	 ระหว่างปี	 2556-2559 
โดยมุง่เน้นพฒันาศกัยภาพขององค์กรชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	

1

เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน	 โดยการประยุกต์ใช้กลไกนิเวศธรรมชาติอย่างสมดุลและการสร้างความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระบบการเกษตร	ได้แก่	สร้างการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน	การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความหลากหลายในระบบนเิวศ	การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟนูเิวศการเกษตร	และการพึง่พาตนเองด้านปัจจยัการผลติ	
ส่งต่อเรื่องของกำรอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นใหม่	 ซ่ึงเป็นลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มให้กลับคืนถ่ิน	 ด้วยแนวคิด 
การสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นบนรากฐานของทรัพยากรที่มี	 และน�าความรู้มาต่อยอดงานแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร	เช่น	ชารางจดื	ข้าวกล้อง	กล้วยฉาบ	น�า้เต้าหู	้ขนมทองเอกคนิาโกะ	ข้าวเกรยีบว่าวงาแผ่นดบิ	เป็นต้น

ผลงานเด่น

สร้างระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแบบครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร	แกนน�าชุมชน	โดยมี 
หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 หน่วยงานด้านการเกษตร	 และสาธารณสุข	 ในต�าบลสบเปิง	 
และต�าบลป่ายาง	 อ�าเภอแม่แตง	 จังหวดัเชยีงใหม่	 ช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติอย่างต่อเนือ่ง	ปฏเิสธการใช้ 
สารเคมีทุกชนิดในการเพาะปลูก	 และรู้จักแก้ปัญหาแบบองค์รวม	 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม 
เครือข่ายและการพึ่งพิงตนเองของเกษตรกร	อีกทั้งยังเกื้อกูลผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย

  กรณีภาคเหนือ
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สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนกำรผลิต	ผ่านกิจกรรมการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเอง	และการเพาะขยายกล้าพันธุ์พืช	
ซ่ึงเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้นั้นจะน�ามาหมุนเวียนเพาะปลูกในรอบต่อไป	 รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์
อินทรีย์ระหว่างสมาชิก	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พื้นบ้านอีกทางหนึ่ง
สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรในชุมชนเกษตรอินทรีย์	 โดยวางแผนปลูกพืชผัก	 ผลไม้	 และการเลี้ยงสัตว	์ 
(ปลา	 ไก่	 สกุร)	 ในทีด่นิท�ากนิของตนเอง	 ให้สามารถให้ผลผลติได้ตลอดท้ังปีเสมอืนว่ามีตลาดอยู่ใกล้บ้าน	 ผลผลิต 
ที่เก็บหาได้นั้นสามารถน�าไปแลกเปลี่ยนกับเครือญาติและแบ่งปันเพื่อนบ้านใกล้เคียง
พัฒนำรปูแบบวถีิเกษตรอินทรย์ีทีส่มัพนัธ์กับวฒันธรรม	 ยดึมัน่หลกัการความพอเพยีงในการท�าเกษตรอนิทรย์ี 
เป็นส�าคัญ	คือ	กินทุกอย่างที่ปลูก	ปลูกทุกอย่างที่กิน	ส่วนที่เหลือน�าไปแบ่งปันและขาย	รวมไปถึงการแบ่งปัน
ความรู ้ด้านการผลิตแบบอินทรีย์และการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตระหว่างเกษตรกรท่ีท�าแบบอินทรีย ์
สร้ำงควำมใส่ใจต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรดิน	 น�้า	 ป่า	 
ซึง่เป็นปัจจยัการผลิตอาหารและแหล่งรายได้ท่ียั่งยืนของชุมชน	 และยังคงวิธีการผลิตแบบอินทรีย์	 ท่ีช่วยฟื้นฟู
คุณภาพดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก	 เพื่อส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศสามารถอยู่ร่วมกันได้
ในระบบเกษตรแบบผสมผสาน

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์และขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผลผลิตของตน	 
	 เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด	เพิ่มความเชื่อถือให้กับผู้บริโภค	และเพิ่มปริมาณการขายได้	
• การติดต่อโดยตรงกับผู้แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์	ท�าให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน	
• การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลในระยะยาว	 น�าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษาดูงาน	 
	 ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต	ด้านการแปรรูป	กับผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม
• เกษตรกรเรียนรู ้ที่จะลดและเลิกใช้สารเคมี	 โดยหาความรู ้ผ ่านการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
	 เพื่อให้รู้จักและเข้าใจการท�าเกษตรอินทรีย์	และมั่นคงในวิถีทางที่ก้าวเดิน
• เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง	 มีวิธีการบริหารจัดการกลุ ่มที่เน้นความเท่าเทียมและเสมอภาค 
	 ในการท�างานร่วมกันจนเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง	เข้าใจในปัญหาและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
และการจัดการพื้นที่สีเขียว เมืองเก่าเชียงใหม่

2

กำรจดักำรพืน้ทีส่เีขยีวตำมแนวคดินเิวศประวตัศิำสตร์	 สร้างความภาคภมิูใจให้คนในชมุชน	 เหน็ความส�าคญั 
ของพ้ืนทีน่เิวศเชงิประวัติศาสตร์	ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัวถีิชีวติ	ประวัตศิาสตร์	ภมูปัิญญา	และวฒันธรรมของชุมชน	
ชาวล้านนา	 โดยร่วมกนัส�ารวจสภาพและสขุภาพของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเก่าเพือ่วางแผนการฟ้ืนฟบู�ารงุรกัษา 

ผลงานเด่น

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ	 ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่	 เขียว	 สวย	 หอม	 ได้ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ 
ต้นไม้ใหญ่	 และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม	 ระหว่างปี	
2556-2558	 โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีในการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ ่
และพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีชุ่มชนน�าร่อง	5	ชมุชน	ได้แก่	ชมุชนพนัอ้น	บ้านปิง	เชยีงมัน่	พวกแต้ม	และนนัทาราม	และถนนสาย 
ต้นยางนา	 เขตเทศบาลต�าบลยางเนิ้ง	 และน�าองค์ความรู้หมอต้นไม้มาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการอนุรักษ	์
ฟ้ืนฟู	ดแูลต้นไม้	มกีลุม่เป้าหมายเป็นคณะท�างานอนรัุกษ์ต้นไม้ใหญ่ทีม่าจากหลากหลายภาคส่วน	ใช้แนวคดิ	"นเิวศประวติัศาสตร์" 
เป็นเครือ่งมอืส�าหรบักระบวนการสร้างความภมูใิจและส�านกึรกัษ์สิง่แวดล้อมแก่ชมุชน	เครอืข่าย	และประชาชน	ท�าให้
เกิดคณะท�างานระดับชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และหมอต้นไม้และอาสาสมัครรุ่นใหม่เข้ามาหนุนเสริม 
ด้านการดูแลรักษาต้นไม้	น�าไปสู่การผลักดันข้อเสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองเชียงใหม่

 การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหา 
ด้านการจราจร	 มลพิษทางน�้า	 และทางอากาศ	 รวมถึง 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย	
การขาดแคลนพืน้ทีส่เีขยีว	มลภาวะทางอากาศจากฝุน่ควัน 
และความสั่นสะเทือนจากการจราจร	 และการก่อสร้าง	
ซ่ึงปัจจัยท่ีกล่าวมายังส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเก่า
เชียงใหม่อยูใ่นภาวะวกิฤต	ขาดการดแูลรกัษาอย่างถูกวธิ	ี
และขาดการเชื่อมโยงกับการวางแผนพัฒนาเมือง
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อย่างมส่ีวนร่วม	กรณทีีต้่องตดัต้นไม้ใหญ่จะมผีูเ้ชีย่วชาญด�าเนนิการร่วมกบัเจ้าหน้าทีเ่พือ่ให้เป็นไปตามหลกัวชิาการ	
และแต่งตัง้คณะท�างานทีม่าจากชมุชน	ภาคประชาสงัคม	และสือ่มวลชน	เพือ่ร่วมกันวางแผนและด�าเนนิงานจดัการ
ต้นไม้ใหญ่ของเมอืง	รวมถงึวางแผนงานและงบประมาณในการอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มคีวามรู	้ทักษะ	และมเีครือ่งมอื
ทีเ่หมาะสม	รวดเรว็	เพยีงพอ
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจบริกำรและโรงแรมในกำรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่	 กรณีตัวอย่าง	 
โรงแรมแทมมาริน	วลิเลจ	ทีม่ต้ีนมะขามยกัษ์ท่ีให้ร่มเงากบัพืน้ท่ีมาเป็นเวลากว่า	200	ปี	เปรยีบเสมอืน	“ใจบ้าน” 
ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อล้านนา	 ผู้ประกอบการเคารพการอยู่ร่วมกับต้นไม้ใหญ่และส่งพนักงานไปอบรม 
การเป็น	“รกุขกร”	เพ่ือกลบัมาดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวธิี
เชือ่มร้อยควำมร่วมมือทกุภำคส่วน	 ขบัเคลือ่นประเดน็การจดัการร่วมด้านสิง่แวดล้อม	 ฟ้ืนฟแูละส่งเสรมิแนวคิด
นิเวศประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่	 เกิดการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนา 
ภายใต้บรบิทพืน้ทีว่่างของเมอืงทีย่งัคงหลงเหลอือยู	่และสร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันาเมือง	โดยอาศัยหลกัการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน
พัฒนำศกัยภำพหมอต้นไม้หรอืรกุขกร	 ผูซ้ึง่เข้าใจธรรมชาตแิละเมอืง	 ส่งเสรมิให้มบีทบาทในการฟ้ืนฟูอนรัุกษ์ 
ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว	 พัฒนาศักยภาพของหมอต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ให้กับ 
กลุม่อาสาสมัครหมอต้นไม้	 เยาวชนหมอต้นไม้อาสา	 มหาวทิยาลยั	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	 และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เพือ่ท�าหน้าท่ีสานต่อการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การสร้างความเข้าใจและตระหนัก	 โดยการส่งเสริมกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วมของผู้คนในการช่วยดูแล	 
	 เป็นหู	เป็นตา	และสร้างกลไกให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ	
• การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศวัย	 เข้าร่วมอบรม	 “หมอต้นไม้”	 เพื่อน�าความรู้ในเทคนิคและวิธีการ 
	 ตัดแต่งไปใช้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและเขตเมือง	
• การประสานงานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจากหลายภาคส่วน	 เพื่อร่วมกันผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
	 เมืองเชียงใหม่	และก�าหนดทิศทางของการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน	
• การเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน	เช่น	ในกรณีของผู้ประกอบการโรงแรมแทมมารินและโรงแรม 
	 อื่น	ๆ	ที่ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ	เป็นต้น
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การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มนำ้าแม่แตงตอนบน  
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

3

 จำกควำมขัดแย้งกลับสู่ควำมร่วมมือ	 ในอดีตมีข้อพิพาทเร่ืองป่าไม้และท่ีดินระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
อยา่งรุนแรง	 อกีทั้งมปัีญหาโครงการเหมอืงถา่นหนิลกิไนต์	 ท�าใหค้นในพืน้ที่มคีวามตืน่ตัว	 เกดิเป็น	 “เครอืข่าย
ทรัพยากรลุม่น�า้แม่แตงตอนบน”	 ร่วมกนัแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมและข้อจ�ากดัในการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ในพื้นที่	 ปรับกระบวนการท�างานใหม่และหันมาสร้างความร่วมมือ	 ระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	 ภาคประชาสังคม	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และชมุชน		

ผลงานเด่น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ภาคเหนือ)	 ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน	
ระหว่างปี	2557-2559	โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และยก
ระดบัองค์ความรูสู้ก่ารจัดท�าแผนยทุธศาสตร์เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน	พฒันากลไกความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายชมุชน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในพื้นที่อ�าเภอเวียงแหง	 ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู	 ป้องกัน 
	และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง	โดยกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบนและคนในท้องถิ่น		

 เมือ่กระแสทนุนยิมเริม่เข้ามาในพืน้ที	่ ส่งผลให้อ�าเภอ 
เวียงแหงมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะการใช ้
ท่ีดนิและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาต	ิแต่เนือ่งจาก 
ขาดแผนการจัดการในพื้นท่ีท่ีชัดเจน	 ชุมชนยังไม่เข้าใจ 
สิทธิในการใช้ประโยชน์่ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมทั้ง 
การท�างานของเครือข่ายองค์กรชาวบ้านที่ไม่ต่อเนื่อง
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ทะเบยีนประวตักิำรใช้ท่ีดนิรำยแปลง	เป็นเครือ่งมอืแก้ปัญหาการบุกรกุพืน้ท่ีป่าไม้	รวมถึงการวางระบบการผลติ
ทางการเกษตร	การจัดการน�า้	และการจัดการไฟป่า	ท�าให้เกษตรกรมคีวามม่ันคงในท่ีดนิท�ากนิ	มกีารจดัการพ้ืนท่ี
การเกษตรทีย่ั่งยนืและสามารถเข้าถึงการสนับสนนุต่าง	ๆ	จากภาครฐั		
กำรฟ้ืนฟลู�ำน�ำ้แม่แตงเพือ่หล่อเลีย้งชุมชน	 เน้นให้ทุกครวัเรือนรูจ้กัใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า	มกีารต่อท่อส่งน�า้จากป่า
ต้นน�า้มากกัเกบ็เพือ่ผลติน�า้ประปาให้ชมุชนใช้ประโยชน์กว่า	 400	ครวัเรอืน	 โดยก�าหนดค่าน�า้เป็นอัตราก้าวหน้า	
ท�าให้ผู้ใช้ตระหนักว่าน�้ามีต้นทุนในการผลิตและจัดการ	
กลไกควำมร่วมมือระดับต�ำบล	 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมประสานในการท�างานร่วมกับ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ 		รวมไปถงึการออกแบบการท�างานท่ีมคีวามหลากหลายเพือ่ให้เกดิรปูธรรมในการจดัการและแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่
ธรรมนญูท้องถิน่ลุม่น�ำ้แม่แตงตอนบน	สนบัสนนุและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพฒันาขบวนองค์กรชุมชน	
เพือ่ให้เป็นกลไกส�าคญัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยมุง่เน้นให้เกิดพลงัในการสร้างแนวทาง
ใหม่ๆ	ในการจัดการทรัพยากรให้เกดิความยัง่ยนืปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การจัดท�าข้อมูลทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินรายแปลง	 เป็นกุญแจส�าคัญท่ีช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง	 สร้างความ 
	 มั่นคงในท่ีดินและสิทธิท�ากิน	 ท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ	 และเป็นข้อมูลสนับสนุน 
	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม
• การสร้างความร่วมมอืของชมุชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	น�าไปสูก่ารพัฒนาข้อเสนอในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
	 โดยชุมชน	และได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
• การสร้างทศันคติของชมุชนต่อแนวทางการจดัการป่าต้นน�า้	โดยผูน้�าชมุชนและสมาชกิน�าความเช่ือและภมูปัิญญา 
	 ท้องถิ่นมาปรับใช้และเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหา
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การจัดการไฟป่าตำาบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ  
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

4

กำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิง	 อาศัยคณะกรรมการหมู่บ้านและสื่อสารผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน	 ขออนุญาต 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการลดปริมาณเชื้อเพลิงและความรุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการชิงเผา 
ในพ้ืนท่ีซ่ึงมักเกิดไฟป่า	 โดยเฉพาะป่าเต็งรังท่ีพรรณไม้บางชนิดทนต่อไฟป่า	 สามารถแตกยอดแตกหน่อใหม	่ 
ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ต้นน�้า	 ใช้เครื่องเป่าลมช่วยทุ่นแรงในการท�าแนวกันไฟ	โดยรวมตัวกันท�าแนวกันไฟ	
รวมทั้งจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าระวังไฟป่า	

ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ด�าเนินโครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า 
เพือ่แก้ไขปัญหาหมอกควนั	ระหว่างปี	2557-2559	มุง่สร้างกระบวนการเรียนรูใ้นการจดัการไฟป่าโดยการมส่ีวนร่วม
ของภาคีเครือข่าย	 และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีจัดการไฟแบบต่าง	 ๆ	 ถอดบทเรียนและ 
องค์ความรู้จากการจัดการไฟป่าแบบมีส่วนร่วม	 เพื่อขยายผลและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนอื่นและน�าเสนอเป็นนโยบาย
สาธารณะ	โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	อทุยานแห่งชาตอิอบหลวง	และสถานคีวบคมุ
ไฟป่าในการร่วมกันตัดสินใจและจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 หลายชุมชนในต�าบลสบเตี๊ยะเคยเข้าร่วม
การวิ จัยการลดปริมาณเช้ือ เพลิ งและ
กระบวนการเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า	 
โดยคณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่ 
ต่อมาได้ขยายการด�าเนินงานไปยังพื้นท่ีอื่น	 
ซึง่มปีระสบการณ์การจดัการไฟป่าทีแ่ตกต่าง
กัน	 หรือยังมีการใช้ไฟเพื่อหารายได้จากการ
เก็บหาของป่า
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 วธิกีำรชงิเผำท่ีเหมำะกับป่ำเตง็รงั	เริม่จากการก�าหนดขอบเขตพืน้ทีร่่วมกันระหว่างตวัแทนชมุชนและเจ้าหน้าที	่
ประเมินปริมาณเชื้อเพลิง	ประชุมหารือก�าหนดวันชิงเผาส�าหรับหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านเชื้อเพลิง	และคอย
ควบคุมไฟภายในแปลงชิงเผาโดยการท�าแนวกันไฟ	เพื่อกันไฟลามและดับให้สนิท
กำรสร้ำงฝำยเพือ่กำรจดักำรน�ำ้	โดยสร้างฝายแม้วจากวสัดธุรรมชาต	ิบรเิวณตอนบนของล�าห้วย	เพือ่ชะลอน�า้	 
สร้างความชุ่มช้ืน	 และดักตะกอน	 กรณีฝายชะลอน�้าแบบก่ึงถาวร	 ท่ีใช้หินก่อและคอนกรีตผสมดินหรือทราย	
สร้างบริเวณตอนกลางของล�าห้วย	เพื่อดักตะกอนและเก็บกักน�้า	ส่วนฝายชะลอน�้าแบบถาวร	เป็นฝายคอนกรีต 
เสริมเหล็ก	สร้างตอนปลายของล�าห้วย	เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง
กำรฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์ป่ำลุม่น�ำ้แม่สอย	จากการท่ีชุมชนตดัไม้ฟืนขายเป็นจ�านวนมากในอดตี	ท�าให้ป่าเสือ่มโทรม	
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง	 เกิดความแห้งแล้ง	 น�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก	 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต	 
ท�าให้ชุมชนหันมาอนุรักษ์ป่าต้นน�้าอย่างจริงจัง	คอยเฝ้าระวังไฟป่าและการบุกรุกป่า

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การน�าศาสตร์หลายแขนงมาปรับใช้ในการจัดการไฟป่าหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าการท�าแนวกันไฟด้วยแนวถนน	 
	 หรือการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	เช่น	ล�าห้วย	แนวเขตหิน	เป็นต้น	
• การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้น�าชุมชนและสมาชิกในชุมชน	ท�าให้เกิดความไว้วางใจและปฏิบัต ิ
	 ตามกฎระเบียบของชุมชน	และเป็นการปลูกจิตส�านึกในการเป็นผู้ดูแลป่าร่วมกัน
• ความตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุกท�าลายป่าต้นน�้า	 ปัญหามลพิษทางอากาศและหมอกควัน	 และปัญหา 
	 ด้านศักยภาพของชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น	 โดยเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง	มีการพิจารณาตัวแปรอื่น	ๆ	 ในช่วง 
	 การจัดการไฟป่า	ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือการควบคุม	เช่น	ลม	ฝุ่นละออง	เป็นต้น
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

5

กำรประสำนงำนและควำมร่วมมืออย่ำงเป็นระบบ	 ในระดับชุมชนได้น�าหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้าน 
โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน	 มาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน	 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านต่าง	 ๆ	 ระดับต�าบล 
ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถ่ิน	 เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งในการด�าเนินงานขององค์กร
ในพื้นที่และพัฒนากลไกความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการขับเคลื่อน
การท�างานในระดับพื้นที่	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้านให้เป็นรูปธรรม

ผลงานเด่น

สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากร	
ธรรมชาติป่าไม้	อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	ระหว่างปี	2559-2562	มุ่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการป้องกัน	
ฟื้นฟู	 และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น	 สร้างกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่า	 รวมถึงพัฒนากลไก 
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ	 และด้วยกระบวนการจัดการร่วมท่ีพัฒนาเป็น	 "ข้อบัญญัติท้องถ่ิน"  
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ที่จะน�าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย	 คณะกรรมการหมู่บ้านด้านสิ่งแวดล้อม	 กลุ่มแกนน�าสตรี	 เยาวชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ภาคธุรกิจเอกชน	ในพื้นที่ต�าบลบ้านจันทร์	และต�าบลแจ่มหลวง	อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	จังหวัดเชียงใหม่	

 สภาพพื้นที่อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	 เป็นภูเขาสลับ 
ซับซ้อนท่ีปกคลุมด้วยป่าไม้	 มีพื้นท่ีป่าสนสองใบและ 
สนสามใบผนืใหญ่ทีส่ดุในไทย	แต่ในอดตีทีผ่่านมา	พบว่า
พืน้ท่ีป่าสนลดจ�านวนลงจากการถูกบุกรุกแผ้วถางเพือ่ใช้
เป็นทีท่�ากิน	ทีอ่ยูอ่าศยั	และการท่องเทีย่ว	ส่งผลกระทบ 
ต่อระบบนิเวศดิน	 น�้า	 ป่า	 รวมทั้งวิถีชุมชนและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพื้นที่
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กำรบูรณำกำรภูมิป ัญญำปกำเกอะญอกับหลักสูตรท้องถิ่น	 มุ ่งเน้นกระบวนการพัฒนาและจัดท�า 
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการ	 วิชาชีพ	 ความภาคภูมิใจ 
ในวัฒนธรรมของกลุ่มชน	 รู ้จักและรักษ์ป่า	 สอนให้เห็นคุณค่าในวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ	 และน�ามาใช้ 
ในการด�าเนินชีวิตที่พึ่งพิงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กลไกกำรมส่ีวนร่วมในกำรจัดกำรป่ำไม้ ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัแนวพระราชด�ารติามศาสตร์
พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยมีกลไกส�าคัญคือ	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทยเป็นภาค ี
ที่ร่วมวางแผนการจัดระเบียบที่ดินออกเป็นประเภทต่าง	 ๆ	 เพ่ือจ�าแนกท่ีดินท�ากินและท่ีอยู่อาศัยของชุมชน 
ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าใช้สอย	ป่าชุมชน	และท�าประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วม	โดยการจดัตัง้คณะกรรมการอ�านวยการขบัเคลือ่น 
	 การด�าเนินงานทั้งในระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด
• การใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอน	 เพ่ือสร้างความตระหนักและความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 
	 วัฒนธรรม	จารีต	ประเพณีให้กับเยาวชน	เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	
• การลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า	 โดยสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับภาครัฐให้มากข้ึน	 ท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับ 
	 ผู้บริหาร	ท�าให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้	
• การประสานงาน	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	รัฐวิสาหกิจ	ก�านัน	และ 
	 ผู้ใหญ่บ้าน	ตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการ	ท�าให้เกิดกระบวนการท�างานที่เป็นแบบแผนและชัดเจน



จุดประกาย 
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

25

การพฒันากระบวนการ กลไกข้อตกลงร่วม และการจดัการพืน้ที่
เกษตรในเขตป่าต้นนำ้า อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

6

 ความไม่ชัดเจนด้านสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน	 ในพื้นที่ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ	 เช่น	 กรณีอ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ท�าให้การขับเคลื่อนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
มีข้อจ�ากัด	และมีช่องว่างในการท�างานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ	และถูกจ�ากัดโดยกฎหมาย	

มลูนิธเิพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(ภาคเหนอื)	ด�าเนินโครงการพฒันากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพือ่แก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่าและการจัดการพื้นท่ีเกษตรในเขตป่าต้นน�้า	 ระหว่างปี	 2560-2563	 โดยมุ่งสนับสนุนให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้าต�าบลปางหินฝน	 สนับสนุนการจัดท�าข้อบัญญัติ 
ท้องถิน่ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมถงึปรบัปรงุระบบการเกษตร	การบรหิารจดัการทีด่นิ
และแหล่งน�้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการจัดการป่าต้นน�้าที่ยั่งยืน	 มีกลุ่มเป้าหมายคือ	 องค์กรชุมชนและ 
คณะกรรมการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระดบัหมูบ้่าน	และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่	
การด�าเนินงานที่ผ่านมาท�าให้เกิดกลไกการท�างานที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรในพื้นที่
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แม่แจ่มโมเดล รูปแบบการจัดการที่ดินและป่าไม้	ระบบเกษตรยั่งยืน	กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	
โดยลดการใช้สารเคม	ี ฟื้นฟูป่าต้นน�้า	 ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบคณะท�างานและภาคี 
เครือข่าย	นอกจากนี้	มีการส่งเสริมการปลูกพืชอย่างครบวงจร	ตั้งแต่พืชระยะสั้น	กลาง	ยาว	ไปถึงการแปรรูป	
และการตลาดโดยชุมชนบริหารจัดการกันเอง	
 ข้อมลูและแนวเขตกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิรำยแปลง	โดยจัดตัง้	“ศนูย์ภมูสิารสนเทศเชิงภมูศิาสตร์เพือ่การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”	 ขึ้น	 มีการจัดท�าแนวเขตรายแปลง	 ออกทะเบียนประวัติ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	มีข้อตกลงใช้ที่ดินร่วมกันว่าจะไม่ขาย	ไม่ขยาย	และไม่บุกรุกป่า
กลไกกำรจัดกำรทรัพยำกรต�ำบลปำงหินฝน	 	 มีกลไกการท�างาน	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับอ�าเภอ	 ระดับต�าบล	 
และระดับชุมชน	 โดยชุมชนร่วมกันก�าหนดกติกาการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่า	 และป้องกันการบุกรุกป่า	
น�าไปสู่ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำกำรเกษตร	 ในพื้นท่ีต�าบลปางหินฝน	 จากเดิมท�าไร่หมุนเวียน	 บางส่วนเปลี่ยน 
มาเป็นการท�าเกษตรแบบผสมผสานในไร่หมุนเวียนเดิม	และบางส่วนลดพื้นที่ไร่หมุนเวียน	

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• กลุ่มผู้น�าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�างานเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
	 ที่ดีขึ้น
• การจัดท�าฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลที่ดินของชุมชนในพื้นที่	 เป็นสิ่งจุดประกาย	กระตุ้น	 
	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นความส�าคัญ	 และน�าไปสู่การจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการจัดการ 
	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• การจัดท�าข้อมูลแนวเขตทะเบียนประวัติการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 ซ่ึงได้รับการรับรองข้อมูลโดยองค์การบริหาร 
	 ส่วนต�าบลปางหินฝน	จ�านวน	9	หมู่บ้าน		
• การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 น�าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ป่าไม้ร่วมกัน 
	 ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน		

ผลงานเด่น
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การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน  
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

จำกปัญหำสู่ควำมตระหนักรู้ของชุมชน	 เดิมพื้นที่ป่าบางส่วนถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกข้าวไร่	 ล่าสัตว์ป่า	 
และมีการใช้ไฟเผาเพื่อเก็บหาของป่า	เกิดผลกระทบต่อแหล่งน�้า	ป่า	และดิน	ชุมชนจึงหันมาให้ความส�าคัญกับ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์

ผลงานเด่น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ภาคเหนือ)	ด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า	
หมอกควนัอย่างมส่ีวนร่วม	อ�าเภออมก๋อย	ระหว่างปี	2560-2563	มุง่เสรมิสร้างศกัยภาพของชมุชนในด้านการจดัการ
ไฟป่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศของพื้นท่ี	 เพื่อให้สามารถเป็นพื้นท่ีต้นแบบหรือพื้นท่ีเรียนรู  ้
ด้านการพฒันาความร่วมมอืระหว่างชมุชน	ภาครฐั	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	รวมถงึยกระดบันโยบายท้องถิน่ 
และเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์จังหวดัให้สนับสนุนกระบวนการจดัการไฟป่า	โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นชมุชนทีเ่ป็นตวัแทน 
ในการเฝ้าระวังพื้นที่	ป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	พื้นที่การเกษตร	และพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ท�าให้เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการไฟป่าและหมอกควันที่เหมาะสมกับพื้นที่ทุกสภาพป่า

 อ�าเภออมก๋อยเป็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าใน
ล�าดับต้น	 ๆ	 ของภาคเหนือ	 อีกท้ังยังมีข้อจ�ากัดในด้าน
จ�านวนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบไม่เพียงพอ	 มาตรการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าที่ยังคงมุ ่งเน้นให้ชุมชนงดการเผา	 
โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่	 ท�าให ้
การแก้ไขปัญหายังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	

7
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กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของชำวปกำเกอะญอ แบ่งเป็นการจัดการป่าแบบดั้งเดิม	 โดยใช้ความเชื่อ 
และกฎระเบียบที่สืบทอดกันมาในชุมชน	 และการจัดการป่าแบบสมัยใหม่	 มีการบ�ารุงรักษาต้นไม้	 และฟื้นฟ ู
สภาพป่า	เช่น	การปลูกซ่อมเสริม	การท�าแนวกันไฟ	การท�าฝายชะลอน�้า	เป็นต้น
กลุ่มคนฮักอมก๋อย	เป็นการรวมตัวของผู้น�าในพื้นที่	ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	และภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับอ�าเภอ	ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา	วางแผน	และติดตามการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จากพื้นที่ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า
กำรบริหำรจัดกำรไฟป่ำและหมอกควันโดยชุมชน	 มี	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ไฟท่ีจ�าเป็นในพื้นท่ีการท�าเกษตร
หมุนเวียน	 ไฟที่จ�าเป็นในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง	 และการป้องกันไฟในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์	 ด�าเนินงานโดยอาศัย 
ความรู้และประสบการณ์ของชุมชน	 การบูรณาการการท�างานกับหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 มีการทบทวน 
และปรับปรุงวิธีการจัดการในขั้นต่อไป	ท�าให้การท�างานสอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง	 “การจัดการไฟป่าและหมอกควัน”	 ท�าให้มีการท�างานที่เป็นรูปธรรม	 สอดคล้องกับ 
	 บริบทพื้นที่	และเชื่อมโยงต่อแผนระดับจังหวัด		
• ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	 “ข้อมูลแผนที่”	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการดูแลและจัดการทรัพยากรของชุมชน	 
	 ช่วยบรรเทาและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	กับชุมชน	
• กฎระเบียบและข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์และการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 
	 รวมถึงการจัดการไฟป่า	และการจัดการพื้นที่ท�ากินที่ชัดเจน
• การด�าเนินงานน�าร่องในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ	พื้นที่ไร่หมุนเวียน	และพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ท�าให้เห็นภาพ 
	 ที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่า	และเกิดการจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่		
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การจัดการพื้นที่ลุ่มนำ้าลำาเซบาย 
จังหวัดยโสธร 

8

ป่ำบุง่ป่ำทำม เขตทีร่ำบน�ำ้ท่วมถงึทีส่�ำคญัของท้องถิน่ติดล�ำน�ำ้	 เป็นป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทัง้พชืและสตัว์	 
สมาชิกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	 จึงเห็นความส�าคัญในการอนุรักษ์ไว้เพ่ือให้เยาวชน	 คนรุ่นหลัง	 
ตระหนักว่าท้องถิน่ตนเองมทีรพัยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบูรณ์	 เกิดเป็นโครงการเยาวชนอนรุกัษ์ป่าทาม	 ท�าฐาน 
การเรยีนรู้ป่าทามในพืน้ท่ีป่าภหูมากยาง	โดยมีผูน้�าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวทิยากรประจ�าฐาน

ผลงานเด่น

  กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินเพื่อการจัดการพ้ืนที ่
ลุ่มน�้าล�าเซบาย	 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร	 ระหว่างปี	 2556-2559	 เพื่อสร้างจิตส�านึก	 ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าและน�้าอย่างยั่งยืนไปสู่คนรุ่นหลัง	กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นชุมชน 
ในพื้นที่ลุ ่มน�้าล�าเซบายตอนบนและตอนกลาง	 โรงเรียน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อ�าเภอค�าเข่ือนแก้ว	 
จงัหวดัยโสธร	ซึง่ประสบความส�าเร็จในการอนรุกัษ์สตัว์น�า้ในท้องถิน่โดยการท�าวงัปลา	จดัท�าฐานการเรยีนรูใ้นป่าบุง่
ป่าทามของชุมชน	เกิดเป็นองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญากับการอนุรักษ์ลุ่มน�้าล�าเซบาย

 ปัญหาการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ 
ท่ีดินในการเกษตร	 ซ่ึงใช ้การเผาเพื่อ 
ความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและเตรียม
พื้นท่ีปลูก	 ท�าให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปใน
บริเวณพื้นท่ีลุ่มน�้าล�าเซบายตอนบนท่ีเป็น
ป่าต้นน�้า	 อกีทัง้มกีารเข้าไปเกบ็หาของป่า 
ในป่าบุ่งป่าทามมากเกินไป	 ส ่งผลต ่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่



จุดประกาย 
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

30

วังปลำ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลำท้องถ่ิน	 จากการจับปลาท่ีมากเกินไปและจับในช่วงปลาขยายพันธุ์ในฤดู 
วางไข่	 ท�าให้ปลาบางชนิดลดลงและพบเหน็ได้ยาก	 ชุมชนจึงรเิริม่ส�ารวจและจัดท�าวงัปลาในต�าบลนาแก	 โดยร่วม
หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบช่วงเวลาในการจับปลา	 รณรงค์ไม่ให้จับปลาบริเวณวังปลา 
เพือ่เป็นการอนุรักษ์ปลาในระยะวางไข่และอนุบาลสตัว์น�า้วยัอ่อน	และบ�ารงุรกัษาวงัปลาร่วมกนั	
ควำมรู้ภูมิปัญญำคู่ป่ำท้องถ่ิน	 มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับป่าบุ่งป่าทาม	 วังปลา	 และวิธีการ 
ดแูลรักษาทรพัยากรป่าไม้ทีอ่ยูร่อบ	ๆ	 ชมุชน	 จดัท�าเป็นหนงัสอืเรือ่ง	 “ป่าทามล�าเซบาย”	และ	 “ครูภมูปัิญญา 
ของชมุชนท้องถิน่ลุม่น�า้ล�าเซบาย”	ทีก่ล่าวถงึภมูปัิญญาท้องถิน่เกีย่วกบัลุม่น�า้ล�าเซบายและป่าทามทีร่วบรวมได้
จากนักวิชาการ	 ผูอ้าวโุส	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 หมอสมนุไพรพืน้บ้าน	 เพือ่ถ่ายทอดให้ชมุชน	 คนรุน่หลงั	 และสงัคม 
ในวงกว้างต่อไป

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การสร้างต้นแบบที่ดี	 เช่น	 การท�าวังปลา	 เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที ่
	 เพื่อน�าไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น	ๆ	ได้
• การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และหมอสมุนไพรพื้นบ้าน	 ท�าให้มีโอกาส 
	 ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาที่สั่งสมมา	และเกิดความภาคภูมิใจ
• การเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณะ	เปิดโอกาสให้ผู้รู้ในชุมชนได้เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้	
• การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดเป็นวิทยากรท้องถิ่น



จุดประกาย 
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

31

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นำ้า ป่า ต้นนำ้าพุง 
จังหวัดเลย

ฟ้ืนฟูระบบนเิวศป่ำ รกัษำน�ำ้ และป้องกันดนิชะล้ำงพงัทลำย บรเิวณรอบป่าชมุชนในอ�าเภอด่านซ้าย	ส่วนใหญ่
เป็นพืน้ทีท่�าเกษตรพืชเชงิเดีย่ว	มกีารไถเตรยีมพ้ืนทีป่ลกูตลอดทัง้ปี	ท�าให้หน้าดนิถูกชะล้างพงัทลายลงไปทบัถม
บริเวณร่องเขาในพื้นที่ป่าชุมชน	ชุมชนจึงร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ต้นน�้าบริเวณป่าสะนาแปและป่าซ�าเตย	โดยใช้
ไผ่หก	ไผ่บง	และไผ่กิมซุง	ซึ่งเป็นพืชน�าในการยึดเกาะหน้าดิน	แล้วปลูกไม้ท้องถิ่นที่มีรากหยั่งลึกตาม	เพื่อฟื้นฟู
ป่าให้กลับมาคล้ายระบบนิเวศดั้งเดิมให้มากที่สุด

ผลงานเด่น

สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์	 ได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน 
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน	น�้า	ป่า	ต้นน�้าพุง	ระหว่างปี	2558-2561	เพื่อส่งเสริมการท�าระบบ
เกษตรกรรมที่สอดคล้องต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ	 ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน	 ท�าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีความรู ้ความเข้าใจ 
และลงมือท�าร ่วมกัน	 มีบุคคลต้นแบบในการอนุรักษ์ดิน	 น�้า	 ป่า	 ที่สมาชิกในชุมชนยึดถือเป็นตัวอย่าง 
ในการด�าเนินงาน	

 	การท�าเกษตรกรรมเชงิเดีย่วทีมุ่ง่ผลติเพือ่ขาย	ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีสร้างความเสียหาย 
ต่อระบบนิเวศในพื้นที่ต ้นน�้าพุง	 ซึ่งมีความส�าคัญ 
ต่อการด�ารงชีวติของชุมชนในอ�าเภอด่านซ้าย	ประกอบกับ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง	 จึงจ�าเป็น
ที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในพื้นที่

9
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ป่ำดงหอ ภูมิปัญญำกับกำรอนุรักษ์นิเวศป่ำไม้	 ชุมชนท�าการคัดเลือกพื้นท่ีป่าท่ีมีท่ีตั้งเหมาะสม	 ส่วนใหญ ่
เป็นพื้นที่ป่าดอน	มีต้นไม้ใหญ่	ไว้เป็นป่าทางวัฒนธรรมตามความเชื่อท้องถิ่น	มีกฎเกณฑ์การเข้าไปใช้ประโยชน์
ที่เข้มงวดซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากกวนจ�้า	 (กวน	 คือผู้รู้เรื่องในการท�าพิธี	 ส่วน	 จ�้า	 คือร่างทรง)	 ร่วมกับ 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้พื้นบ้าน	 ท�าให้สามารถรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าในท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี
น�ำป่ำมำไว้ในบ้ำน กบักำรเกษตรทีอ่นรุกัษ์ดนิและน�ำ้	ด้วยแปลงเกษตรแบบผสมสานและวนเกษตร	เพือ่ฟ้ืนฟู
คุณภาพดินที่เสื่อมลงจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเวลานาน	ผ่านการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผล	แทรกใน
พื้นที่หรือตามหัวไร่ปลายนา	 ขุดสระและจัดการระบบน�้าในสวนเกษตร	 และพัฒนาแปลงเกษตรกรรมต้นแบบ
เป็นแหล่งเรียนรู้	
ไผ่และดีกั้ง แหล่งอำหำรพื้นบ้ำน ป้องกันกำรพังทลำยของดิน เกษตรกรปลูกไผ่และไม้ยืนต้นตามริมตลิ่ง 
ล�าน�้าพุงเพ่ือช่วยยึดเกาะดิน	 และต่อมาได้ปลูกต้นดีกั้งและต้นอีรอกที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านและเป็นที่นิยม 
ในตลาด	ซึ่งนอกจากสร้างรายได้แล้วยังช่วยปกคลุมหน้าดินและลดการพังทลายของดิน		

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การมีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์และการแบ่งปันผลผลิตจากป่าชุมชน	 น�ามาใช้สอยในครัวเรือน	 ไม่เก็บเกิน 
	 ก�าลังผลิต	ของป่าชุมชน
• การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี	 เกิดเป็นนวัตกรรม	 “ตะบันน�้า”	 ใช้ในการผันน�้า 
	 จากที่ต�่าไปยังที่สูงเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรของชุมชน
• การมีกลุ่มผู้น�าที่เข้มแข็งและมีการประสานงานกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 ใส่ใจในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูล�าน�้าพุง 
	 และป่าชุมชน	น�าไปสู่การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่มาจากแกนน�าในหลายระดับ
• การมรีายได้จากพชือาหารและอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืพืน้บ้าน	โดยการปลกูสมนุไพรและพชืกนิได้	ทีช่่วยยดึหน้าดนิ	 
	 และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพืน้ทีป่่าใหญ่โคกจกิ-ตาลอก อาํเภอพยัคฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ศูนย์เรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำใหญ่โคกจิก-ตำลอก จัดตั้งขึ้นที่โรงเรียนบ้านเม็กด�า	เมื่อปี	2561	
โดยความร่วมมือจากทีมวิชาการของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 ครู	 ผู้น�าชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และหน่วยงาน
ท้องถิ่น	ร่วมกันสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนในระบบการศึกษา	ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	ลงมือปฏิบัติจริง

ผลงานเด่น

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ 
และฟื ้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	 ระหว่างปี	 2558-2561	 เพื่อศึกษา	 
ส�ารวจ	 และวิเคราะห์ข้อมูล	 ด้านทรัพยากรชีวภาพ	 วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงประเมินมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	 ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องในต�าบล
เม็กด�าและหนองบัว	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ท�าให้ชุมชนเล็งเห็นความส�าคัญในการอนุรักษ์ป่า	
และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ	 มีแปลงส�ารวจและศึกษามูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่า	 
อีกทั้งจัดท�าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ

 ผนืป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	เป็นพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ 
ขนาดใหญ่	มเีนือ้ทีเ่กอืบ	4	พนัไร่	ถอืเป็นแหล่งอาหาร
ทีส่�าคญัของชมุชนโดยรอบ	แต่การเข้าไปใช้ประโยชน์
เก็บหาของป่าบางชนิดมากเกินไป	 ท�าให้เสี่ยงต่อ 
การสูญเสียชนิดพันธุ ์ส�าคัญของพื้นท่ี	 ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลง	 จึงต้องเสริมสร้างความรู ้แก่ชุมชน	 
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าผืนนี้
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จากการเข้าเรียนรู้ในป่า	 สู่การจัดการและอนุรักษ์พรรณพืช	 สมุนไพร	 และสัตว์ในพื้นที่ป่า	 บูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน		
กำรส�ำรวจเพื่อติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ท�าการส�ารวจพรรณไม้	 ส�ารวจสัตว์
โดยการวางแปลงตามหลักวิชาการ	 การสัมภาษณ์ผู ้น�าท้องถ่ิน	 ร่วมกันส�ารวจและเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่ 
ในแปลง	พบพืชและสัตว์	14	กลุ่ม	ได้แก่	พืชอาหาร	เห็ด	สมุนไพร	มัน	ผลไม้	เครื่องเทศ	เชื้อเพลิง	หัตถกรรม	
ปลา	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	สัตว์เลื้อยคลาน	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	สัตว์ปีก	แมลงและแมง	มีการน�าข้อมูลไป
จัดท�าป้ายติดตั้งในบริเวณป่าและบันทึกไว้	 พร้อมใช้ข้อมูลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่า	 ให้องค์การ
บริหารส่วนต�าบลเม็กด�าและหนองบัว	น�าไปใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 ใช้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม 
จากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในต�าบลเม็กด�าและหนองบัว	โดยในปี	2559	มีมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่ารวม	
2.4	 ล้านบาท	 ส่วนปี	 2560	 มีมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่ารวม	 4.2	 ล้านบาท	 และมูลค่าด้านปริมาณไม้	 
1.5	 พันล้านบาท	 สะท้อนถึงมูลค่าในด้านของผลผลิตในรูปของของป่าและปริมาณไม้ที่จะยิ่งมีมากขึ้น 
ในอนาคตจากระบบนิเวศของป่าที่สมบูรณ์ขึ้น		

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับชุมชนเป้าหมาย	 ใช้ข้อมูลวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เห็นถึง 
	 ความส�าคัญของระบบนิเวศป่า	การศึกษาและส�ารวจอย่างมีส่วนร่วมสู่การจัดการที่เหมาะสม
•	 การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนและต�าบลในการพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากป่า	จากเดิมที่มี 
	 เพียงชุมชนบริเวณรอบป่าเท่านั้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และยึดถือกฎระเบียบ	 ท�าให้ได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้น 
	 จากชุมชนอื่น	
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การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลำาห้วยทับทัน  
จังหวัดสุรินทร์ 

กำรจดัท�ำแนวเขตท่ีชดัเจน องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	ผูน้�าชมุชน	เจ้าของทีด่นิ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
ประชมุร่วมกนัและส�ารวจทีด่นิท�ากนิทีติ่ดกบัล�าห้วย	จดัท�าเป็นแผนทีแ่ละแนวเขตทีช่ดัเจน	และเหน็ชอบร่วมกนั
ให้ปักแนวเขตพื้นที่ทั้งสองข้างล�าห้วย	ระยะทาง	5	กิโลเมตร	โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับ	
ล�าห้วย	ซึ่งได้ช่วยกันปลูกต้นไผ่และหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดหน้าดิน	

ผลงานเด่น

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 ด�าเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในล�าห้วยทับทัน	 โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	 และชุมชนท้องถิ่นต�าบลศรีสุข	 ระหว่างปี	 2560-2562	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 
และความเข้มแขง็ในการอนรุกัษ์ล�าห้วยทบัทนั	อกีทัง้ร่วมหาแนวทางฟ้ืนฟพูืน้ทีริ่มตลิง่	ป่าชมุชน	และสตัว์น�า้ท้องถิน่
ให้กลับมาดังเดิม	 ร่วมกับชุมชนสองฝั่งล�าห้วยทับทันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 จากการด�าเนินงานระยะ	 2	 ปีน้ี	 
ท�าให้มแีนวเขตพืน้ทีช่ดัเจนสามารถป้องกนัการบกุรกุเพิม่เตมิ	ชมุชนสองฝ่ังล�าห้วยมีความเข้าใจในการอนรุกัษ์ล�าน�า้ 
และป่าเพิ่มมากขึ้น	อีกทั้งสนใจเข้าร่วมการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

 ล�าห้วยทับทันไหลผ่านใจกลางต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอ 
ศรณีรงค์	จงัหวดัสรุนิทร์	ความยาวประมาณ	13	กโิลเมตร	
ล�าห้วยแห่งน้ีเคยมพีชืและสตัว์ทีส่มบูรณ์	ต่อมาถูกบุกรกุ
จนตื้นเขิน	 มีการจับปลาในฤดูวางไข่	 ท�าให้ปลาท่ีเป็น 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ินหายไป	 อีกท้ังป่ากุดหวายท่ีเช่ือมต่อ
กับล�าห้วยทับทันถูกท�าลาย	 จากการบุกรุกเข ้าไป 
ล่าสัตว์ป่า	 จึงจ�าเป็นต้องป้องกันและอนุรักษ์ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
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วังปลำ ภูมิปัญญำเช่ือมกำรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำท้องถิ่น	 จากการใช้ยาเบ่ือจากรากต้นหางไหล	 ส่งผลต่อ 
ระบบนิเวศและท�าให้ปลาท้องถิ่นบางชนิดสูญหายไป	 เช่น	 ปลาค้าว	 เป็นต้น	 โครงการจึงจัดเวทีท�าความเข้าใจ
เร่ืองการจับสัตว์น�้า	 ส�ารวจจุดจัดท�าวังปลา	 จ�านวน	 30	 จุด	 โดยใช้ไม้ไผ่	 เพ่ือให้ปลาสามารถเข้าไปหลบภัย	 
โดยมีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล
ฐำนข้อมูล แหล่งรวมควำมรู ้เรื่องสัตว์น�้ำและพรรณไม้ท้องถ่ิน จากการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล 
ชนดิพรรณไม้	สตัว์ป่าในพืน้ทีป่่ากุดหวายและล�าห้วยทับทัน	โดยสมาชกิในชมุชน	เยาวชน	ร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต�าบลศรีสุข	 และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์ 
รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน	 ท�าให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของล�าห้วยทับทันและป่ากุดหวาย 
ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ก�ำหนดกฎระเบียบคุ้มครองล�ำห้วยและป่ำไม้ในท้องถิ่น	 ร่วมกันท�าวังปลาในล�าห้วยทับทัน	 และก�าหนด 
เขตและจัดท�าป้ายแสดงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า	จัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการป้องกัน	ฟื้นฟู	และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต�าบลศรีสุข	 โดยก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าผิด	 พร้อมจัดท�าป้าย
ประชาสัมพันธ์	และขอความร่วมมืองดจับสัตว์น�้าในบริเวณเขตพื้นที่ที่ก�าหนด

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การมีนักวิชาการมาให้ความรู้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่	 ท�าให้เกิด 
	 ความร่วมมือในการท�างาน
• การมีผู้น�าที่เข้มแข็งในการท�างาน	สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนรับทราบอย่างสม�่าเสมอ	ท�าให้ชุมชน 
	 มีความเข้าใจและเชื่อมั่น	เกิดความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น
• การท่ีล�าห้วยมีระบบนิเวศดีขึ้นและปลาท้องถิ่นกลับมาอีกครั้ง	 ชุมชนเห็นถึงผลส�าเร็จนี้จึงมีการต่อยอด 
	 องค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น	ๆ	เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ล�าห้วยทับทัน
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การส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ป่ำแห่งกำรเรียนรู ้ในชุมชน	 จากการร่วมส�ารวจป่าโดยปราชญ์ชาวบ้านได้น�าความรู ้เกี่ยวกับป่าชุมชน	 
มาจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมฐานเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถ่ิน	 โดยมีป้ายสื่อความหมายระบบนิเวศ
ป่าและน�้า	 โดยเส้นทางจะมีลักษณะเดินมาบรรจบกัน	 น�าเสนอระบบนิเวศป่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับการอนุรักษ์ป่า	ซึ่งทุกวันนี้ชุมชนยังมีความเชื่อในเรื่องปู่โจนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยรักษาและดูแลป่าแห่งนี้		
 

ผลงานเด่น

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีส่วนร่วม	 ระหว่างปี	 2560-2562	 โดยบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่	 3	 อ�าเภอที่ด�าเนินการ 
ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โรงเรียน	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 
ท�าให้เกิดการบูรณาการจากป่าชุมชนมาจัดท�าป่าแห่งการเรียนรู้	 และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 รวมถึงสื่อสาร	 
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถ่ินผ่านหนังประโมทัยซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	 
และนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องราวของป่าชุมชน

 ป่าชุมชนดอนหนองโจน	อ�าเภอปทุมรตัต์	ป่าโคกใหญ่
ค�าปลากั้ง	 อ�าเภอโพนทอง	 และป่าดงหนองเอียด	 
อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	ในจงัหวดัร้อยเอด็	มคีวามส�าคญั
ต่อการด�ารงชวีติของชมุชนบรเิวณโดยรอบมาตัง้แต่อดตี	
แต่การเพิม่ประชากรได้ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงการใช้
ทีด่นิ	พบปัญหาการเผาเพือ่บกุเบกิพืน้ทีร่อบป่าเพือ่ปลกู
ข้าวและพืชเศรษฐกิจ	มีการน�าขยะไปทิ้งในป่า	ซึ่งส่งผล
ต่อระบบนิเวศในพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
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หนังประโมทัย เรื่องเล ่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน	 การแสดงหนังประโมทัย	 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนถึงชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 ต่อมาสมาชิกที่สืบทอดการแสดงเริ่มมีจ�านวน 
ลดลง	ผู้น�าชุมชนเห็นถึงความส�าคัญจึงต่อยอดศิลปะพื้นบ้านนี้ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน	 เรื่องทุ่งกุลาร้องไห้	 
โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจ	 เริ่มแรกได้จัดแสดงให้กับกลุ่มผู้ปกครองและได้รับการตอบรับที่ดี	 
จึงได้น�าการแสดงชุดนี้ไปเผยแพร่ในชุมชนและให้บุคคลภายนอกได้รับรู้	
กีฏวิทยำพื้นบ้ำนกับกำรอนุรักษ์ป่ำและกำรเกษตร	 จากการวางแปลงส�ารวจและติดตามแมลงระยะยาว	 
พบว่าในแต่ละฤดูกาลมแีมลงไม่น้อยกว่า	318	ชนดิ	จงึได้น�ามาจดัท�าเป็นฐานข้อมลูและหนงัสอื	“แมลงแห่งชวีติ	 
วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน”	 นอกจากนั้นยังได้ส�ารวจและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากป่า 
และแมลงใน	3	ชุมชน	พบว่ามีมูลค่าเฉพาะแมลงรวม	2.2	ล้านบาท	แล้วต่อยอดด้วยการส�ารวจแมลงในนาข้าว	
ซ่ึงพบแมลงบางชนิดในแปลงนาเกษตรอินทรีย์เท่านั้น	 ท�าให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญของแมลง 
ในระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การมีครู	 ผู้น�าชุมชน	 และผู้ปกครอง	 ร่วมสนับสนุนและผลักดันเยาวชนการท�ากิจกรรมศึกษาความรู้ป่าชุมชน	 
	 ท�าให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการสร้างความตระหนักให้กับบุคคลภายนอก
• การลงมือปฏบัิติจรงิ	ร่วมส�ารวจความหลากหลายของแมลงในระบบนเิวศป่าและนาข้าวได้รบัความสนใจอย่างมาก	 
	 โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน	อีกทั้งได้เห็นว่าป่าชุมชนของตนเองมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
• การอบรมท�าความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินและชุมชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง	 ได้รับความสนใจ 
	 และความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน	เกิดกลุ่มและอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าจาก	3	ต�าบล		
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การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรดิน นำ้า ป่า อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แนวเขตป่ำชัดเจน สู่กำรฟื้นฟู อนุรักษ์ป่ำ	 การจัดท�าแนวเขตป่าให้ชัดเจนร่วมกับชุมชน	 เป็นกิจกรรมแรก	 ๆ	 
ที่ด�าเนินการ	โดยตัวแทนชุมชน	เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานป่าไม้	ร่วมเดินส�ารวจตาม
แนวเขตพืน้ทีป่่า	แล้วน�าแผนทีจ่ากการส�ารวจน�าเสนอในทีป่ระชมุประชาคมหมูบ้่านและต�าบลเพือ่ให้การรบัรอง	
ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นด�าเนินการต่อไป	และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงเขตป่าชุมชน

ผลงานเด่น

สมาคมเพื่อนภู	 ได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน	 น�้า	 ป่า	
อ�าเภอแวงน้อย	 จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่างปี	 2560-2563	 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
และสถาบันการศึกษาในอ�าเภอแวงน้อย	 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และภาค ี
เครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน�้า	 รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนให้ทั่วถึง	 
ท�าให้ผู้น�าชุมชน	 สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เกษตรกร	 และสมาชิกชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม	 ส่งผลให ้
มีแนวเขตป่าไม้และที่ดินท�ากินที่ชัดเจน	 ไม่มีการบุกรุกเพื่อครอบครอง	 เกิดความตระหนักในปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง

 การเพิ่มขึ้นของประชากรและการยา้ยถิ่นฐาน	ท�าให้
ความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าภูถ�้าภูกระแตเพิ่มข้ึน	
ขณะที่ป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ยังขาดการดูแล	
ประกอบกับเขตพื้นที่อ�าเภอแวงน้อย	 จังหวัดขอนแก่น	 
มีภาวะฝนแล้งซ�้าซากประสบปัญหาภัยแล้ง	 และมีการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดภาวะดินเส่ือม
คุณภาพ	 และมีปัญหาดินเค็ม	 ไม่สามารถเพาะปลูกพืช 
ให้มีคุณภาพได้
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กำรตั้ง “ทีมส�ำรวจ” ปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม	 จัดการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์และการจัดท�าแผนที่ให้แก่ผู้น�าชุมชน	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เทศบาล	 ตัวแทนคณะ
กรรมการหมูบ้่าน	 และกลุม่สตรี	 เกดิเป็นกลุม่ปฏบัิติการส�ารวจระดบัต�าบล	 แล้วคดัเลอืกทีมส�ารวจ	ประกอบด้วย 
หัวหน้าทีม	 ผู้บันทึกข้อมูล	 ผู้บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์	 ผู้วาดแผนท่ี	 และผู้เก็บภาพ	 เพ่ือร่วมส�ารวจแนวเขต 
และจัดท�าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน		
คันคูใหญ่ล้อมนำ แก้ปัญหำดินเค็ม	 แนวคิดการท�าคันนาจากเล็กให้ใหญ่ขึ้น	 เพ่ิมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นได้ 
หลายชนิด	 เพื่อประโยชน์ในการเก็บน�้าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน	 ช่วยลดความเค็มลงได้	 ท�าให้ปลูกพืช 
ได้หลายอย่าง	 เกษตรกรในเขตพื้นที่ทยอยท�าคันคูใหญ่เพ่ิมเติม	 มีบ่อเลี้ยงปลา	 และปลูกต้นไม้	 อาทิ	 มะพร้าว	
กล้วย	ยางนา	ประดู่	สะเดา	ผักสวนครัว	ท�าให้ได้ประโยชน์มากขึ้น
วิทยุชุมชน 96.75 MHZ สถำนีวิทยุคนรักษ์ป่ำ	ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมส�ารวจแนวเขตป่าและที่ดินท�ากิน
ผ่านหอกระจายข่าวของแต่ละชุมชน	 ย�้าให้ผู้ท่ีมีแนวเขตท่ีดินท�ากินติดพื้นท่ีป่ารับทราบและเข้าร่วมการส�ารวจ	
ต่อมาตั้งเป็นสื่อวิทยุชุมชน	 ‘สถานีวิทยุคนรักษ์ป่า’	 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์	 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล 
การบริหารจดัการป่าไม้และแหล่งน�า้	ความรูด้้านการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพในป่าชุมชนไปเผยแพร่ 
และเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในท้องถิ่น

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การส�ารวจแนวเขตพื้นที่ป่าและที่ดินท�ากินท�าให้สมาชิกในชุมชนได้ลงไปปฏิบัติและเห็นสภาพพื้นที่จริงร่วมกัน	 
	 ท�าให้ผู้น�าในแต่ละชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และอยากมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชุมชนรอบหมู่บ้าน	 
	 จึงท�าให้มีการร่วมกันท�าแนวกันไฟและปลูกป่าเสริมตลอดปี
• การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	มีการให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดต่าง	ๆ	แก่ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ	สร้างความไว้ใจ 
	 และเชื่อมั่นในการด�าเนินงาน	ท�าให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
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การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน  
จังหวัดสุรินทร์

เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและฐำนเรียนรู้ในป่ำ ซึ่งมีทั้งพรรณไม้และสมุนไพรพื้นบ้านที่หลากหลาย	 ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	 มีการรวบรวมองค์ความรู้ส�าคัญในระบบนิเวศป่า	 โดยผู้น�าชุมชน	 
ปราชญ์ชาวบ้านน�าส�ารวจพื้นที่ป่า	 จัดท�าเป็นฐานเรียนรู้ระบบนิเวศป่า	 จิตวิญญาณการรักษาป่า	 หยูกยาป่า 
พ้ืนบ้าน	 และสายน�้าแห่งชีวิต	 โดยมีผู้รู้	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 หมอยาพื้นบ้าน	 และสมาชิกในชุมชนเป็นวิทยากร 
ประจ�าฐาน

ผลงานเด่น

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาดี	 จังหวัดสุรินทร์	 ด�าเนินโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร	 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน	 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถ่ินต�าบลนาดี	 
ในปี	 2561-2563	 เพื่อให้คนในท้องถ่ินเกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน	 และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่า	พร้อมสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	ในพื้นที่ป่า
ชุมชนอาลอ-โดนแบน	 4	 ชุมชน	 ท�าให้สมาชิกในชุมชน	 และภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น	อีกทั้งได้พัฒนาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้เยาวชนในท้องถิ่นและบุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานที่ป่าแห่งนี้

 การเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน 
ทีม่ากขึน้และขาดการดแูลรกัษา	 ส่งผลให้ป่าเริม่เสือ่มโทรม 
อกีทัง้มกีารลกัลอบตดัไม้	บกุรกุพืน้ทีป่่าเพือ่เป็นทีท่�ากนิ	
มีการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว	์ กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนในพื้นท่ีเล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 จึงร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

14



จุดประกาย 
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

42

“ควำมเชื่อและจิตวิญญำณป่ำ”	 ชุมชนต�าบลนาดีมีความเช่ือในศาลตายายและผีปู่ตาท่ีเป็นบรรพบุรุษ 
ช่วยปกป้องคุ ้มครองรักษาป่า	 และสามารถบันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ท้ังด้านธรรมชาติ 
และความเจ็บป่วย	 เชื่อว่าหากผู้ใดที่เข้าป่าอาลอ-โดนแบนแล้วประพฤติตนไม่เหมาะสม	 ผีปู่ตาก็จะลงโทษ 
ผู้นั้น	ซึ่งท�าให้เกิดการก�าหนดกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากป่าตามมา
ยุวชนคนรักษ์ป่ำ	 เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ด้านวิธีการศึกษาและส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ชนิดไม้และสัตว์ในป่าชุมชน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่	 ต่อมาได้ต้ังกลุ่มยุวชนรักษ์ป่าเพื่อร่วมส�ารวจ
ข้อมูลความหลากหลายของชนิดพรรณไม้	สมุนไพร	สัตว์ป่า	แมลง	และสัตว์น�้า	น�ามาจัดท�าเป็นฐานข้อมูล		
เครือข่ำยกำรจัดกำรป่ำอย่ำงมีส่วนร่วม	 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาดีเป็นพี่เลี้ยงร่วมสนับสนุนการจัดการ 
ป่าชุมชนไปยังท้องถิ่นอื่น	 ๆ	 มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในป่าอาลอ-โดนแบนในช่วงที่ผ่านมา	 เป็นที่มาของการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป่าและแหล่งน�้า	 
“คณะพิทกัษ์ป่า”	ที่คอยลาดตระเวนและเฝ้าระวังป่า	โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่อาจจะเกิดไฟป่า

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การน�าความรู้มาพัฒนาจัดท�าศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 และสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามา 
	 มีส่วนร่วม
• การพัฒนาทักษะแกนน�าชุมชนในการถ่ายทอดความรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ป่าไม ้
	 ท�าให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง	ๆ	ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
• การตั้งกฎระเบียบ	กติกา	และบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าผิดในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า	ท�าให้คณะกรรมการ 
	 ป่าชุมชนมีเครื่องมือในการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  จังหวัดสุพรรณบุรี 

15

วิถีท�ำนำอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ลดและเลิกใช้สารเคมีในการท�านา	 เพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้น	 
โดยมีการบ�ารุงดิน	 เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม	 ใช้เครือหางไหลในการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช	 ใช้จุลินทรีย ์
จาวปลวกช่วยย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา	จากเดิมท�านาปีละ	3	ครั้ง	ลดเหลอืท�านาแบบประณตี	1	ครัง้ต่อปี

ผลงานเด่น

  กรณีภาคกลาง

มูลนิธิข้าวขวัญ	 ได้ด�าเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 
ในระบบเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 พื้นท่ีน�าร่องจังหวัดสุพรรณบุร	ี ระหว่างปี	 2558-2560	 มุ่งพัฒนา
องค์ความรู ้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี	 4	 อ�าเภอ	 ได้ร ่วมกันฟื ้นฟูระบบนิเวศเกษตรและ 
เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ ์ข ้าวพื้นบ้าน	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ภาคีภาคประชาชนและภาครัฐ	 พร้อมการก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการปกป้องพันธุกรรมข้าว 
ให้กับเกษตรกร	 โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงท�าให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่	 
น�าไปสู่การท�าเกษตรวิถีอินทรีย์	วิถีฟื้นฟู	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลาย
ทางชวีภาพของพนัธุข้์าวพืน้บ้านในระบบเกษตรอนิทรย์ี	
เป็นการต่อยอดงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน 
ของมูลนิธิข้าวขวัญ	 เพื่อขยายแนวคิดการท�านาอินทรีย์
อย่างยั่งยืน	 ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ ์ข ้าวพ้ืนบ้าน	 
และการเปลี่ยนระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างครบวงจร
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ข้ำวพนัธุดี์และเหมำะกับบรบิทพืน้ที	่เกษตรกรเรยีนรูว้ธิคีดัเลอืกพนัธุข้์าว	เริม่จากเอาพนัธุข้์าวลกูผสมทีร่วบรวม
กว่า	280	สายพันธุ์	ไปทดลองปลูกในพื้นที่ตนเอง	โดยเลือกสายพันธุ์ที่ชอบ	ท�าให้ได้พันธุ์ข้าวขาวตาเคลือบนิ่ม	
1	 ใน	 3	 สายพันธุ์ส�าคัญที่โครงการและเกษตรกรได้ร่วมกันทดลอง	 เปรียบเทียบทั้งวิธีการผลิต	 ผลผลิต	 
และให้โรงสีในจังหวัดร่วมคัดเลือกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด	
กำรสืบสำนและฟื้นวิถีชำวนำดั้งเดิม ให้ความเคารพบรรพบุรุษ	 รักษาพิธีแรกไถ	 ท�าขวัญข้าว	 แพ้ท้องข้าว	 
แสดงเต้นก�าร�าเคียว	 และรักษาพันธุกรรมข้าวให้เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง	 ริเริ่มสร้าง 
ตลาดข้าวพื้นบ้านอินทรีย์	ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงมากขึ้น
กำรเรียนรู ้และฝึกฝน	 ตั้งแต่ทักษะการสังเกต	 การจดบันทึก	 และการสรุปบทเรียน	 ในแต่ละกิจกรรม	 
เพื่อให้เข้าใจข้อมูลร่วมกันอย่างถูกต้อง	 รวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้และผลผลิตสู ่สาธารณะ	 
สร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและภาคีต่าง	ๆ	ในการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การเรียนรู ้วิถีดั้งเดิมจากพันธุ์ข้าว	 มีส่วนส�าคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหา 
	 ในการผลิต	
• การปรับปรุงและคัดพันธุ์ข้าว	 ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�านาแบบอินทรีย์หรือปรับตัวได้เฉพาะท้องถิ่น	 
	 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ	ทนต่อโรคและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง	อันเป็นการลดความเสี่ยงของเกษตรกร
• การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างเกษตรกรในแต่ละอ�าเภอ	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
	 ระหว่างกัน	 ช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 
	 ในระบบเกษตรอินทรีย์	
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การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน   
จังหวัดกาญจนบุรี

กำรจัดกำรพื้นที่และรักษำป่ำโดยชุมชน	 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี	 อ�าเภอพนมทวน	 ร่วมกันจัดตั้ง 
คณะกรรมการป่าชุมชน	 มีชุดลาดตระเวน	 กลุ ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ผู ้ ท่ีเลี้ยงวัว	 
และคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลป่า	 มีป้ายแนวเขตป่าชุมชน	 ตั้งกฎกติกาและโซนพื้นท่ีท่ีสามารถ 
ใช้ประโยชน์	 ขณะเดียวกันเครือข่ายป่าชุมชนบ้านสหกรณ์นิคม	 อ�าเภอทองผาภูมิ	 แบ่งป่าชุมชนออกเป็น	 
โซนป่าใช้ประโยชน์	และโซนอนุรักษ์ป่าดงดิบซึ่งมีการค้นพบชนิดสัตว์เฉพาะถิ่นที่ต้องการอนุรักษ์ไว้

ผลงานเด่น

สภาองค์กรชุมชนต�าบลหนองโรง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน	 
จังหวัดกาญจนบุรี	 ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน	 ระหว่างปี	 2560-2563	 มุ่งสร้างจิตส�านึกให้ชุมชน	 
สร้างองค์ความรู้	 ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงความส�าคัญและเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน	 โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผลเครือข่ายจัดการป่าชุมชนที่ครอบคลุมระดับ 
หมู่บ้าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	ในพื้นที่ป่าชุมชน	50	แห่ง	ในอ�าเภอพนมทวน	ไทรโยค	เลาขวัญ	หนองปรือ	บ่อพลอย	
ศรีสวัสดิ์	 ห้วยกระเจา	ท่าม่วง	ทองผาภูมิ	 และด่านมะขามเตี้ย	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ท�าให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 
ได้รับองค์ความรู้และยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการฟื้นฟู	อนุรักษ์ป่าชุมชนระหว่างอ�าเภออีกด้วย		

 ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า	 การบุกรุก 
พื้นท่ีป่าเพื่อใช้เป็นท่ีดินท�ากินในจังหวัดกาญจนบุรี	 
เนื่องมาจากแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน	 ประชาชน 
ไม ่ เข ้าใจกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ	 แม ้ม ี
เครือข่ายป่าชุมชน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 แต่ยังขาด 
การวางแผนและขาดความร่วมมอืในการจดัการป่าชมุชน 
ในแต่ละอ�าเภอ	

16
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กำรเรียนรู้วิธีปลูก “ไผ่” ในป่ำชุมชน	ไผ่เป็นพืชที่ชุมชนมีความต้องการใช้ประโยชน์มาก	จึงมีการปลูกฟื้นฟูไผ่
ซ่ึงเข้าไปรดน�า้กล้าไผ่บ่อยครัง้ในแต่ละวนั	ต่อมาชมุชนประยกุต์ใช้ขวดน�า้ตดัก้นแล้วฝังในดนิข้างต้นไผ่และรดน�า้ 
ลงในขวด	 แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้นาน	 จึงประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีน�ามาฝังลงดินลึก	 1	 ฟุต	 ข้างต้นไผ่ท่ีปลูก 
ช่วยให้สามารถรดน�้าลึกไปถึงรากและยังเก็บน�้าไว้ได้ด้วย
“เตี้ยโต้น�้ำ” ฝำยชะลอน�้ำภูมิปัญญำชุมชน	ส�าหรับบางพื้นที่มีความลาดชันมาก	ได้ดัดแปลงฝายให้มีลักษณะ
ข้างหน้าเตี้ยและข้างหลังสูง	 มีความสูง	 3	 ระดับเป็นข้ันบันไดให้รองรับการกระแทกของน�้าท่ีไหลเช่ียว	 
จึงเรียกว่า	 ‘เตี้ยโต้น�้า’	 โดยสร้างฝายต่อเนื่องตั้งแต่ยอดเขาลงมาตลอดล�าน�้า	 โดยใช้ไม้ไผ่และหินที่มีในพื้นที ่
เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและแหล่งควำมรู้ในป่ำชุมชน มีการจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชน
บ้านพเุตย	อ�าเภอไทรโยค	และป่าชมุชนบ้านเขานางสางหวั	อ�าเภอเลาขวญั	โดยมปีราชญ์ชาวบ้าน	หมอสมนุไพร	
เป็นวิทยากร	มีป้ายสื่อสารข้อมูลพรรณไม้	ป้ายค�าขวัญ	และกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ป่า	
กำรขยำยควำมร่วมมือผ่ำนกลุ่มต่ำง ๆ	 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี	 ร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน 
เป็นประจ�า	เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน	มีการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังผู้บุกรุกป่าชุมชน	
เช่น	 กลุ่มหมาเฝ้าป่าของเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหลังเขาร่วมกับกรมป่าไม้	 การจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน 
รุ่นเยาว์	และผลักดันให้กลุ่มเยาวชนดนตรีไทยบ้านห้วยสะพานมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้	เป็นต้น

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• เครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็ง	 มีข้อมูลชัดเจน	 มีการบริหารงานที่ดี	 มีแผนด�าเนินกิจกรรมล่วงหน้า	 1	 ปี	 ท�าให้ 
	 ภาคีเครือข่ายเข้าใจและเชื่อมั่นในการเข้าไปสนับสนุนการด�าเนินงานของป่าชุมชนแต่ละแห่ง	
• สมาชิกในชุมชนสนใจชนิดพันธุไ์ม้และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนตนเอง	สนใจการอนรัุกษ์และป้องกนั 
	 ป่าชุมชน
• ชุมชนช่วยกันตรวจตราและเฝ้าระวังป่า	 หากพบเหตุผิดปรกติ	 หรือการบุกรุกพื้นที่ป่าจะแจ้งแก่คณะกรรมการ 
	 ป่าชุมชน
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การจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้าอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17

แปลงอนุรักษ์ปูเปี้ยว (ปูแสม)	 สัตว์น�้าท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงรอบอ่าวบ้านดอน	 เมื่อมีการจับมากขึ้น 
จึงไม่เหลือแม่พันธุ์ปู	 ท�าให้จ�านวนปูเปี้ยวลดลงชัดเจน	 ชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดท�าแปลงอนุรักษ์และขยายพันธุ์ 
ปูเปี้ยว	 รวม	 4	 แปลง	 โดยใช้ตาข่ายล้อมคอกพื้นที่ป่าชายเลนแปลงละ	 5-10	 ไร่	 รวบรวมแม่ปูไข่นอกกระดอง 
จากสมาชิกชุมชนน�ามาปล่อยในคอก	โดยมีคณะท�างานคอยดูแลและไม่ให้จับหาปูในบริเวณแปลงอนุรักษ์		

ผลงานเด่น

  กรณีภาคใต้

มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต	 ได้ด�าเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน	
ระหว่างปี	 2556-2559	 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้การด�าเนินกิจกรรมที่มีอยู่เดิมขยายครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 
รอบอ่าวบ้านดอน	 และให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับ
องค์กรชุมชน	รวมถึงร่วมหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่	เกิดการขยายการด�าเนินงานไปยังชุมชนอื่น	ๆ 	
อกีทัง้สมาชกิในชมุชนเกดิความตระหนักในปัญหาด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังมากขึน้	มกีารจดัตัง้กลุม่อนรุกัษ์ 
ในแต่ละชุมชน	ท�าให้ทรัพยากรสัตว์น�้าในอ่าวบ้านดอนเริ่มกลับคืนมา	หลังการอนุรักษ์ของชุมชนอย่างจริงจัง

 อ่าวบ้านดอน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เป็นพื้นท่ีรับน�้า 
จากแม่น�้าล�าคลองต่าง	 ๆ	 มีตะกอนจากปากแม่น�้า 
ไหลลงสูอ่่าวท�าให้มคีวามอดุมสมบรูณ์	และยงัเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่ชุมชนรอบอ่าวใช้ประโยชน์เพื่อด�ารงชีวิต	 
และได ้จัดต้ังกลุ ่มอนุรักษ ์ ข้ึนเพื่อร ่วมมือกันฟื ้นฟ ู
สิ่งแวดล้อมในอ่าวบ้านดอน	 แต่การด�าเนินงานยังขาด 
การบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บ้ำนปลำ ธนำคำรปูไข่ ภูมิปัญญำสู่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝั่ง	 การท�าบ้านปลาจะน�าไม้ไผ่ยาวประมาณ	 
30	 เมตร	 มาปักเป็นลักษณะคล้ายกระชังและวางทุ่นแนวเขตให้เห็นชัดเจน	 เป็นการอนุบาลปลาและสัตว์น�้า 
วัยอ่อน	 ขณะที่ธนาคารปูไข่ท�าขึ้นเพื่อเพาะฟักตัวอ่อนก่อนจะปล่อยสู่ทะเล	 โดยน�าปูม้าไข่ฝาที่จับได้มาใส ่
ไว้ในตะกร้าที่ผูกไว้บริเวณท้ายเรือ	เพื่อให้แม่ปูละลายไข่ในน�้า
กำรฟ้ืนฟปู่ำชำยเลน ด้วยการปลกูฟ้ืนฟปู่าชายเลนอย่างต่อเนือ่ง	 ร่วมกบัโรงเรยีนในพืน้ที	่ ผูป้กครอง	และหน่วยงาน 
ต่าง	 ๆ	 มีปราชญ์ชุมชนและผู้น�าท้องถิ่นคอยอธิบายเกี่ยวกับป่าชายเลน	 พืช	 และสัตว์ที่พบเห็นระหว่าง 
การท�ากิจกรรม	 มีคณะท�างานและคนในชุมชนร่วมเฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลน	 และร่วมกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน	
กองทนุปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืประมงต่อยอดสูก่องทุนชุมชนท่ีย่ังยืน	 เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงสามารถกู้ยืมเงิน 
เพื่อน�าไปเป็นทุนในการเปลี่ยนเครื่องมือประมงท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน	มีคณะกรรมการและกฎระเบียบ
การจัดการกองทุนฯ	 โดยสมาชิกต้องร ่วมสมทบเงินออมทรัพย์ทุกเดือน	 และได้รับเงินปันผลสิ้นปี	 
อีกทั้งน�าผลก�าไรไปเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก	ท�าให้สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของในกองทุนร่วมกัน		

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• กลุ่มอนุรักษ์ที่ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน	 เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการฟื้นฟู 
	 ทรัพยากรในอ่าวบ้านดอนมากขึ้น
• พี่เลี้ยงโครงการฯ	ร่วมให้ความรู้	สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชน 
	 อย่างสม�่าเสมอ	เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	
• คณะกรรมการที่ร่วมด�าเนินงานมีความเข้มแข็ง	 ใส่ใจ	 ช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกทราบ 
	 อย่างต่อเนื่อง	
• การก�าหนดประชมุทกุเดือนทัง้กลุม่อนรุกัษ์ในชมุชนและแลกเปลีย่นการด�าเนนิงานระหว่างกลุ่มอนรุกัษ์ต่างชมุชน	 
	 ท�าให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น	อีกทั้งสนใจเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชนของตนเอง	
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การฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์  
จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา 

กำรขยำยพันธุ์ตำมวิถีชุมชน	 พลับพลึงธารอาศัยอยู่ในแหล่งน�้าจืดมีน�้าไหลตลอดปี	 ดินตะกอนท้องน�้าเป็น 
ดนิร่วนปนทราย	ล�าคลองเปิดกว้างและแสงแดดส่องถึง	ในการขยายพนัธ์ุนอกจากการปล่อยให้เมลด็พลับพลงึธาร 
หลุดลอยตามน�้า	 จมลงหน้าดินใต้ท้องน�้า	 เกิดการงอกของเมล็ดขึ้นมาใหม่และแทงรากหยั่งลงดินจนต้นเติบโต
ตามธรรมชาติแล้ว	 ยังมีการน�าเมล็ดพลับพลึงธารท่ีเก็บได้จากปีท่ีผ่านมา	 ซ่ึงต้องมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ไม่มี

ผลงานเด่น

มูลนิธิอีสต์	 ฟอร่ัม	 ได้ด�าเนินโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถ่ินเดียวในโลกท่ีใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง 
และพังงา	 ระหว่างปี	 2560-2563	 เพื่อฟื้นฟูพลับพลึงธารให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	 โดยการอนุรักษ์ไว้ในสภาพป่า	 
(In	 situ)	 การฟื้นฟูระบบนิเวศล�าคลองให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	 การติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ 
ระบบนิเวศที่จะส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร	 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 เยาวชน	 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 สมาชิกในชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในพื้นที่อ�าเภอกะเปอร์	
และสุขส�าราญ	จังหวัดระนอง	และอ�าเภอคุระบุรี	และตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา		

 พลับพลึงธารเป็นพืชเฉพาะถ่ิน	 ท่ีสามารถพบเห็น 
ได้ในบริเวณจังหวัดระนองตอนล่างและจังหวัดพังงา 
ตอนบน	 ซึ่งในปัจจุบันพบน้อยมาก	 จัดเป็นพืชหายาก 
ใกล้สูญพันธุ ์ของโลก	 เนื่องจากมีภัยคุกคามจากการ 
ขดุลอกคูคลองในบริเวณทีเ่ป็นถิน่อาศยัของพลบัพลงึธาร	
การเปลี่ยนแปลงการใช ้ที่ดิน	 และการขุดหัวของ 
พลับพลึงธารเพื่อการค้า

18
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แมลงกัดกินมาแช่น�้ายาป้องกันเชื้อรา	ผสมดินปลูกที่มีขุยมะพร้าวเล็กน้อยใส่ในตะกร้าไม้ไผ่	ฝังกลบตะกร้าและ
รดน�้าอย่างสม�่าเสมอ	ก็จะเติบโตขึ้นได้	
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญของพลับพลึงธำร	 ให้ทุกคนเกิดความรู้สึกรัก	 หวงแหน	 และภูมิใจ 
ในทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น	 หยุดกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคาม	 และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรพลับพลึงธาร
โดยการขยายพันธุ์และน�าไปปลูกคืนสู่ถิ่นอาศัยเดิม
กฎระเบียบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร	 กรณีของชุมชนบ้านไร่ใน	 ใช้กลไกคณะกรรมการเครือข่ายฟื้นฟู 
พลับพลึงธารและล�าคลอง	 โดยร่วมกันก�าหนดกฎระเบียบส�าหรับการท่องเที่ยว	 ห้ามการขุดหาหัวพลับพลึง 
เพื่อการค้า	และห้ามน�าขยะเข้ามาในพื้นที่	 รวมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินริมคลอง	ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร	ปลูกพืชคลุมดินและป้องกันการชะล้างหน้าดิน		
กำรจัดท�ำหลักสูตรท้องถ่ิน	 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา	 ช่ือ	 “วิชาพลับพลึงธาร”	 บรรจุในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 40	 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา	 เพื่อให้ผู ้เรียน 
เกิดความรู้	 ความตระหนัก	 และเห็นความส�าคัญของพลับพลึงธาร	 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ในการส�ารวจและสืบค้นข้อมูล	ตลอดจนสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดได้	

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้จากการสังเกตและทดลองท�าจริง	 ท�าให้เกิดการฟื้นฟูพลับพลึงธาร 
	 ที่ยั่งยืน
• กลุ่มคนรุ่นใหม่และชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในสถานการณ์การถูกคุกคามของพลับพลึงธาร	 เกิดความรัก 
	 และหวงแหนน�าไปสู่การมีส่วนร่วมฟื้นฟู	 รวมถึงน�าความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลอนุรักษ์พลับพลึงธารในระยะยาว 
	 ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
• กลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารบ้านไร่ใน	มีการฟื้นฟูระบบนิเวศและปลูกพลับพลึงธารเพิ่มขึ้นทุกปี	ยืนหยัดต่อสู้ไม่ให้มี 
	 การขยายขุดลอกคลองมาถึงคลองเรือ	 จนสามารถปกป้องแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดของพลับพลึงธาร	 
	 ผืนสุดท้ายในจังหวัดระนองไว้ได้
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องค์ความรู้ บทเรียน และผลสําเร็จ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3
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ชมุชนได้สร้างศาลเจ้าทีจ่�านวน	3-4	ศาล	ไว้ในป่าดงหอซ่ึงแต่ละศาลเจ้าท่ีจะมีลกัษณะ	ขนาด	และความหมายแตกต่างกนั 
ตามความเชื่อ	 อาทิ	 ศาลที่มีขนาดใหญ่สุดจะเป็นตัวแทนพระธาตุศรีสองรักท่ีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองของ
อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ศาลขนาดใหญ่รองลงมา	 เรียกว่า	 ศาลเจ้าพ่อแสมท่ีเป็นตัวแทนของผีปู่ตา	 เป็นต้น	 
และมีกวนจ�้า	 (กวน	 คือ	 ผู้รู ้เรื่องในการท�าพิธี	 ส่วน	 จ�้า	 คือ	 ร่างทรง)	 ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นผู้น�า 
ทางจิตวิญญาณประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ	 ซึ่งเชื่อว่าป่าดงหอแห่งนี้เป็นสถานที่พ�านัก 
ของผีปู่ตาที่ช่วยคุ้มครองป่าของชุมชน	ป่าดงหอมีข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่เข้มงวด	โดยก่อน
จะเข้าไปในอาณาเขตป่าดงหอจะต้องได้รบัการอนุญาตจากกวนจ�า้แล้วเท่านัน้	ส่งผลให้สามารถรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่าในท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี	 ต้นไม้ที่มีอายุมากในพื้นที่จึงช่วยกระจายเมล็ดพันธุ ์พืชท้องถิ่น	 
และเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นทรัพย์สินของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแล

 ป่าดงหอ	 หรือป่าดอนหอ	 เป็นป่าทางวัฒนธรรม 
ตามความเชื่อของชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งใช้แนวคิดทาง 
ด ้ านวัฒนธรรมและความเช่ือมา บูรณาการ กับ 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของชุมชน	 ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน	 โดยชุมชนคัดเลือก 
พื้นท่ีป่าจากชัยภูมิท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่
ป่าดอน	ที่มีต้นไม้ใหญ่จ�านวนมาก

การจัดการป่าไม้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 “ป่าดงหอ” ภูมิปัญญาวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์นิเวศป่าไม้
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ความเชื่อทางจิตวิญญาณสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน

 ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน	 หมู ่ ท่ี	 10	 ต�าบลนาด	ี 
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุรินทร์	 เดิมพื้นที่ป่าทามแห่งนี ้
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก	มีไม้มีค่าขึ้นมากมาย	
เช่น	 ยางนา	 ตะเคียนทอง	 แดง	 ประดู่	 กระบาก	 ฯลฯ	 
ต ่อมาได ้ เกิดการลักลอบตัดไม ้ ในป ่า ชุมชนเป ็น 
จ�านวนมาก	 เพื่อท�าบ้านเรือนไปขายยังต�าบลอื่น	 ๆ	 
รวมถึงเพื่อส่งขายเป็นไม้หมอนรางรถไฟ	และเป็นไม้ฟืน
ส�าหรับรถไฟ	 เมื่อป่าเริ่มหมดก็มีราษฎรเข้าไปยึดถือ

ครอบครองที่ดินเพื่อท�าไร่อ้อยและไร่ปอ	 จนพื้นที่ป่าโล่งเตียน	 ต่อมาอดีตก�านันและผู้ใหญ่บ้านได้เกิดความตระหนัก 
ถึงความส�าคัญที่จะต้องอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่า	 จึงได้ร ่วมกันประชุมและรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์ป่า	 โดยเดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือน	 ในระยะแรกเร่ิมมีทั้งผู ้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	 
แต่ก็พยายามระดมความคิดและห้ามปรามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า	 โดยยกเลิกการท�าไร่อ้อย	 
ไร่ปอในบริเวณที่บุกรุกและปล่อยให้ต้นไม้เดิมได้ฟื้นฟูขึ้นมาตามธรรมชาติ		

อีกทั้งด้วย	 “ความเชื่อทางจิตวิญญาณ”	 ชุมชนมีความเช่ือว่าหากผู้ใดเข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณป่าอาลอ-โดนแบน 
แห่งนี้	 แล้วประพฤติตนไม่เหมาะสมผีปู่ตาก็จะลงโทษผู้นั้น	ท�าให้เวลาเข้ามาใช้ประโยชน์ชุมชนจึงเก็บหาเท่าที่จ�าเป็น
และให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาเหล่านี้	 ซึ่งการสร้างศาลตายายจึงเป็นกุศโลบายหนึ่งของชุมชนในการดูแล 
และรักษาป่าโดยการใช้ระบบความเชือ่	ความศรัทธา	ให้เกิดการก�าหนดข้อห้ามต่าง	ๆ 	ท่ีเช่ือมโยงถึงความผกูผันระหว่าง
คนในชุมชนและจิตวิญญาณทางธรรมชาติ
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นอกจากนี	้ยงัน�าภมูปัิญญาเก่ียวกับเพลงพืน้บ้านปกาเกอะญอ 
หรือท่ีเรียกว ่า	 “บทธา”	 ซ่ึงเป ็นบทเพลงท่ีบ ่งบอก 
ความเป็นมา	 ความเป็นอยู ่ของปกาเกอะญอ	 เป็นการ
ถ่ายทอดความรู ้	 ภูมิปัญญา	 เป็นบทเพลงที่หล่อหลอม 
ชีวิต	ประสบการณ์	ค�าสอน	จากความทรงจ�าของคนรุ่นเก่า	
สืบทอดโดยการขับขานในพิธีกรรมต ่าง	 ๆ	 โดยชาว 
ปกาเกอะญอจะใช้	 “บทธา”	 ท่ีสะท้อนความสัมพันธ  ์
ระหว่างคนกับคน	 คนกับธรรมชาติ	 และคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ	์
แต่การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	

สืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

	 พื้นที่ต�าบลแจ่มหลวง	 ต�าบลแม่แดด	 และต�าบลวัดจันทร์	 อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีสภาพพื้นที่ 
เป็นป่าและภเูขาสงูชนัล้อมรอบ	พืน้ท่ีป่าสนวดัจนัทร์ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่แจ่ม	ซึง่เป็นต้นน�า้ของน�า้แม่แจ่ม 
ที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงชุมชน	 ชาวปกาเกอะญอเรียกผืนดินแห่งนี้ว่า	 “มือเจะคี”	 แปลว่าต้นน�้าแม่แจ่ม	 รวมทั้งเป็น 
ที่ท�ากินที่อยู่อาศัยของ	3	กลุ่มชาติพันธุ์	 ได้แก่	ปกาเกอะญอ	ม้ง	และลีซู	 วิถีชีวิตของชุมชนมีแบบแผนจารีตประเพณี 
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ	 ดังสุภาษิตปกาเกอะญอกล่าวว่า	 “ออทีเกอตอที	 ออก่อเกอตอก่อ”	 หมายถึง	 
อยู ่กับน�้าต้องรักษาน�้า	 กินอยู ่กับป่าต้องรักษาป่า	 อีกท้ังมีพิธีกรรมหลายอย่างท่ีเช่ือมโยงทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
เช่น	 พิธีเลี้ยงผีป่า	 ผีเจ้าที่	 ผีน�้า	 ผีหมู่บ้าน	 เป็นต้น	 รวมถึงการน�าเอารกหรือสายสะดือเด็กแรกเกิดไปผูกกับต้นไม้ใหญ ่
ในป่าเดปอหรือป่าสายสะดือ	 เพ่ือให้ต้นไม้คุ ้มครองเด็กท่ีเกิดมาและเมื่อเด็กเติบโตข้ึนก็จะดูแลต้นไม้ต้นนั้น 
และผืนป่าเดปอ	ดังนั้น	ชุมชนจึงให้ความส�าคัญเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ส่งผลให้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 วัฒนธรรม	 อัตลักษณ์	 ตัวตนของลูกหลานชนเผ่า	 รวมทั้งความรู้	 ความเข้าใจ	
“บทธา”	เลือนหายจากสังคมปกาเกอะญอ	ดังนั้น	จึงมีการรื้อฟื้น	“บทธา”	ให้กลับมามีบทบาทในการอนุรักษ์วิถีชีวิต	
วัฒนธรรม	รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วย
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สืบสานศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาภัยแล้ง สู่ต้นแบบทางรอด

 ชุมชนรอบป่าภูถ�้าภูกระแตได้รับความรู้ในการบริหาร
จัดการน�้า	 การใช้เครื่องมือส�ารวจพื้นที่	 การใช้แผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม	 และมีการร่วมส�ารวจแหล่งน�้าร่วมกัน	
และได้ช่วยกันจัดท�าแนวเขตป่า	 ดูแลรักษาป่าให้มีสภาพ
สมบูรณ์	 เพื่อไม่ให้เกิดความแห้งแล้งในช่วงหน้าแล้ง	 
หรือเกิดน�้าท่วมน�้าหลากในฤดูฝน	 ท�าให้มีน�้าใช้เพียงพอ	
ส�าหรับการอปุโภค-บรโิภค	 และการท�าเกษตรจนสามารถ
ปลดหนีส้นิได้	ได้รบัการยอมรบัให้เป็นชมุชนต้นแบบบรหิาร
จัดการน�้า	

กรณีนำยค�ำมี ปุ้งโพธิ์	 เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้รู้เรื่องการปลูกผักหวานป่า	 และเป็นเกษตรกร
ตัวอย่างที่สามารถปลดหนี้สร้างรายได้จากการท�าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	 โดยมีการปรับพื้นท่ี	 และสร้างแหล่ง 
เกบ็น�า้ในแปลง	พร้อมทัง้ค่อย	ๆ 	ลดจากการปลกูพืชเชิงเดีย่วมาเป็นการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ท่ีมผีลผลติทางการเกษตร 
ที่หลากหลายและสามารถสร้างรายได้อย่างดี	 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถสร้างรายได้ดีคือ	 “ผักหวาน”  
เพราะสามารถเก็บจ�าหน่ายได้ตลอดทั้งปี	 ราคาจ�าหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ	400	บาท	หากแยกขายเป็นถุง	 ราคาถุงละ	
50	 บาท	 นับเป็นความมั่นคงทางอาหาร	 อาชีพ	 และรายได้ท่ียั่งยืน	 ส่วนนำยเข็ม เดชศรี	 เกษตรกรตัวอย่างท่ีมี 
การจัดสรรพื้นที่การท�าเกษตรแบบมีระเบียบแบบแผน	 โดยไม่ได้เน้นท�านาเหมือนสมาชิกชุมชนคนอื่น	 ๆ	 มีการแบ่ง
พื้นที่	 ได้แก่	 พื้นที่ปลูกผัก	 เลี้ยงโค	 ไก่	 บ่อเลี้ยงปลา	 และกบ	 ส่วนของพืชและปลาเป็นการสร้างรายได้ประจ�าวัน 
แก่ครอบครัว	 ส่วนโคเนื้อสร้างเป็นรายได้เป็นเงินเก็บรายปี	 รายได้จากการท�าเกษตรสามารถส่งเสียลูกให้เรียนจบ	 
อีกทั้งเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานได้ท�ามาหากินบนพ้ืนที่ตัวเอง	 ได้อยู ่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้ากัน	 
และมีรายได้เป็นเงินเก็บจากการขายผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 เพราะมีน�้าส�าหรับท�าการเกษตรตลอดป	ี 
จึงอาจกล่าวได้ว่าน�้าเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้สามารถด�ารงอยู่ได้		
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แนวคิดทำงด้ำนวัฒนธรรมควำมเชื่อร่วมกับกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ	ทั้งการคัดเลือกพื้นที่เพื่อท�าเป็นป่าดงหอ	
ศาลปู่ตา	 และศาลตายายที่ชุมชนมีความเช่ือว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครอง	 รักษาป่า	 คนในชุมชนและสัตว์และ 
สามารถบันดาลให้เกดิความเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านธรรมชาต	ิความเจบ็ป่วย	จงึเป็นกศุโลบายหนึง่ของชมุชน
ในการดูแลและรักษาป่าโดยการใช้ระบบความเชื่อ	 ความศรัทธาให้เกิดการก�าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าไปใช้
ประโยชน์ที่เข้มงวด	ข้อห้ามต่าง	ๆ	ท�าให้ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์
และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน	 และท�าให้สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไว้ได ้
เป็นอย่างดี	 มีพรรณไม้ที่อายุมากจึงเป็นพื้นที่กระจายเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นและเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ ์
และเป็นทรัพย์สินของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแล
กำรสื่อสำรและส่งต่อภูมิปัญญำสู่คนรุ่นหลัง	 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน	 คนกับธรรมชาติ 
และคนกบัสิง่ศักด์ิสทิธิ	์ปัจจุบนัคนรุน่ใหม่ต้องเรยีนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	นโยบายพฒันา
ชาวเขาให้เป็นคนไทยหรือนโยบายผสมกลมกลืนในเชิงปฏิบัติส ่งผลให้องค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
ความมีวัฒนธรรม	อัตลักษณ์	ตัวตนของลูกหลาน	รวมทั้งความรู้	ความเข้าใจเลือนหายจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
การใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 รวมถึงเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหน 
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อค้นพบ

ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการจดัการป่าไม้โดยการบรูณาการภมูปัิญญา	ความเชือ่	และวฒันธรรมท้องถิน่ร่วมกบัการอนรุกัษ์	
ฟื้นฟู	 ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	 ท�าให้ในหลายพื้นที่มีวิถีและแนวทางในการจัดการ 
ป่าไม้	 จัดการแหล่งน�้าของชุมชนจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เกิดเป็นข้อก�าหนด	 กฎกติกาต่าง	 ๆ	 ในการเข้า 
ไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังสืบต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังต่อไป	 ส�าหรับการปรับใช้องค์ความรู ้
และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การจัดการไฟป่าและหมอกควัน

 วิเคราะห์และจัดการไฟตามความจําเป็นของพื้นที่

 การบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ี
อ�าเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีการวิเคราะห์พ้ืนที่ 
และบริหารจดัการไฟป่าและหมอกควนั	แบ่งเป็น	3	รปูแบบ 
ได้แก่	 ไฟที่จ�าเป็นในพื้นที่การท�าเกษตรหมุนเวียน	 
ไฟท่ีจ�าเป็นในพื้นท่ีป่าเต็งรัง	 และไฟในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์	
ซึ่งเป็นพื้นที่สุญญากาศ	 คือ	 ต้องป้องกันไม่ให้มีไฟป่า 
เกิดข้ึน	 โดยมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด	 โดยค�านึงถึง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	 หมอกควัน	 และ 
ฝุ่นละอองระดับจังหวัดร่วมด้วย

กรณีการจัดการไฟในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าต้นน�้าของชุมชนบ้านยางเปียง	 บ้านยางครก	 และบ้านยางเปียงใต	้ 
ต�าบลยางเปียง	 มีการท�าแนวกันไฟกว้าง	 8	 เมตร	 หรือตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีและสภาพป่า	 หากเป็นพื้นท่ีป่า 
ที่อยู่ติดเป็นผืนเดียวกันจะเน้นการวางแผนการจัดท�าแนวกันไฟร่วมกัน	 มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 
อย่างใกล้ชิด	 ค�านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพอากาศในแต่ละปี	 และการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถ่ินเรื่อง 
“การจัดการไฟป่าและหมอกควัน”	เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนการจัดการไฟป่าโดยชุมชนบ้านยางเปียงใต้	 ใช้รูปแบบลดการเผาในพื้นท่ีเกษตรแบบไร่หมุนเวียน	 โดยชุมชน 
จะท�านาปีละ	 1	 ครั้ง	 คือ	 ปลูกข้าวอาศัยน�้าฝน	 หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะน�าโคที่ไปเลี้ยงในป่าออกมาปล่อย 
ในไร่นาเพ่ือกินเศษซากพืชและตอซังข้าวเพื่อลดการเผา	 ในส่วนชุมชนที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่ท�ากินในพื้นที่ราบ 
จะใช้เครือ่งทุน่แรงและเครือ่งจักรในการเศษซากพชืและตอซงัข้าว	เพือ่ย่นระยะเวลาในการท�างาน	ผลจากการป้องกนั
ไฟป่าในพื้นที่อ�าเภออมก๋อย	ท�าให้ไม่พบปัญหาฝุ่น	PM

2.5
	และผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจในพื้นที่ลดลง
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การจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเผา 

 	พื้นที่ป่าไม้ในต�าบลสบเตี๊ยะ	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัด
เชียงใหม่	 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง	 มีเนื้อที่กว่า	 187,000	
ไร่	 กว่าร้อยละ	 70	 เป็นป่าเต็งรังที่ง่ายต่อการถูกไฟไหม	้ 
เมื่อมีจ�านวนเจ้าหน้าที่น ้อยก็ท�าให้การดูแลไม่ทั่วถึง	 
หน่วยจัดการไฟป่าแต่ละแห่งจึงก�าหนดพื้นท่ีเสี่ยงต่อ 
การเกิดไฟป่าและพื้นที่จัดการเชื้อเพลิงโดยชุมชน	 
โดยอาศัยการท�างานร่วมกับชุมชน	 ส�าหรับป่าดิบแล้ง 
มีการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า	

ส�าหรับป่าเต็งรังหากปล่อยให้ใบไม้ทับถมกันมากก็เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้รุนแรงได้	 จึงมีการจัดการเช้ือเพลิง 
ด้วยวิธีชิงเผาที่เหมาะกับป่าเต็งรังที่ทนต่อไฟป่า	 ขั้นตอนการชิงเผา	 ประกอบด้วยการก�าหนดขอบเขตพื้นที่ร่วมกัน 
ระหว่างตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าทีส่ถานีควบคุมไฟป่าโดยจบัพกิดัต�าแหน่งแปลงท่ีจะด�าเนนิการ	จากนัน้ประเมนิปรมิาณ
เชื้อเพลิงโดยมีปริมาณใบไม้ที่ร ่วงลงแล้วมากกว่าร้อยละ	 70	 แล้วประชุมหารือร่วมกับผู ้น�าชุมชนทั้งต�าบล	 
โดยก�าหนดวันชิงเผาส�าหรับหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านเช้ือเพลิง	 และควบคุมไฟภายในแปลงชิงเผา	 โดยการท�า 
แนวกันไฟ	 เพื่อป้องกันไฟลามและเฝ้าระวังให้ไฟดับให้สนิท	 แม้การชิงเผาเป็นวิธีการที่สวนทางกับมาตรการห้ามเผา 
ของจังหวัด	 แต่ชุมชนเห็นว่าหากจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเป็นผลดีกว่า	 เนื่องจากพอถึงช่วงฤดูไฟป่า 
ก็จะเสียหายและสร้างผลกระทบไม่มากนัก	 การเตรียมพื้นท่ีส�าหรับเพาะปลูก	 ชุมชนจะร่วมกันก�าหนดวันเผา 
ในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนและจัดท�าแนวกันไฟ	เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าไปในป่า
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“แม่แจ่มโมเดล” ปรับเปลี่ยนพืชปลูก ลดความเสี่ยงการเกิดไฟ

 อ�าเภอแม่แจ่ม	 อยู ่ในเขตพ้ืนที่สูงของ 
จงัหวดัเชยีงใหม่	มกีารปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ซ่ึงขยายตัวพื้นท่ีมากข้ึน	 จากราคาข้าวโพด 
ที่สูงข้ึน	 ท�าให้เกิดการบุกรุกป่า	 ส่งผลต่อ 
การขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร	
สมาชิกในชุมชนประสบปัญหาหนี้สินสะสม	
อีกทั้งมีการเผาตอซังข้าวโพดหลังจากการ
เก็บเกี่ยว	ท�าให้เกิดปัญหาหมอกควัน	

“แม่แจ่มโมเดล”	 เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ค�านึงถึงหลักการจัดการตนเอง	 
การสร้างแนวร่วม	 การสร้างความเข้าใจกับสาธารณะ	 การเชื่อมโยงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย 
และกฎหมาย	โดยมีหลักการส�าคัญในการแก้ไขปัญหาคือ	กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	ซึ่งยกระดับ
จากการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันมาสู่การแก้ไขปัญหาท้ังระบบ	 ท้ังการจัดการท่ีดินป่าไม้	 การจัดการทรัพยากร	 
และการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนอย่างยัง่ยนื	โดยเปิดพืน้ทีใ่ห้ทกุคนและทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมคดิและลงมอืท�า	เพือ่ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศควบคูไ่ปกับการสร้างอาชพีและรายได้	มกีารวางแผนปรบัระบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	ส�ารวจและตรวจสอบ
แปลงที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 จัดท�าเอกสารประวัติการใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลง	 เพ่ือให้ทราบขอบเขตท่ีชัดเจน 
ของทีด่นิท�ากนิของสมาชกิชมุชนแต่ละราย	ป้องกนัการบกุรกุพืน้ทีเ่พิม่เตมิ	ในส่วนของการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 ชุมชนได้ร่วมกันก�าหนดกติกา	 กฎระเบียบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า	 
และแผนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า	 จนน�าไปสู่การจัดท�าข้อบัญญัติท้องถ่ินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม	 ปัจจุบันชุมชนลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดและหันมาปลูกพืชทางเลือกท่ีหลากหลาย	 เช่น	 เคพกูสเบอร์รี่	
เสาวรส	มะเขือเทศ	หอมญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 และใช้องค์ความรู้โครงการหลวงเข้ามาช่วยสร้างรายได้ระยะสั้น	 ระยะกลาง	
และระยะยาว	ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้สม�่าเสมอ
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กำรสร้ำงควำมมั่นคงในที่ท�ำกิน	 โดยส�ารวจการใช้ท่ีดินและท�าประวัติการใช้ท่ีดินรายแปลงด้วยความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เป็นกุญแจส�าคัญให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการสนับสนุนต่าง	 ๆ	 จากภาครัฐ	 น�าไปสู่
ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างยั่งยืน	เหมาะสมกับพื้นที่	และลดการเผา
กำรจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจัดกำรไฟป่ำ	 เช่ือมโยงกับแผนและนโยบายระดับจังหวัด	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการไฟป่าและหมอกควันร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 เพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา	และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนเมืองและชนบทในเรื่องปัญหาไฟป่า
ควำมร่วมมือจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 บนพื้นฐานของการตัดสินใจและจัดการร่วมกัน	 ผลักดันให้เกิด 
การด�าเนนิงานในลกัษณะของเครอืข่าย	โดยได้มกีารบรหิารจดัการเชือ้เพลงิตามหลกัวชิาการผนวกกบัการจดัการ
เชือ้เพลงิร่วมกับวธิกีารทีใ่ช้อยูเ่ดิม	(การท�าแนวกนัไฟ	การลาดตระเวน	และการดบัไฟป่า)	ซึง่เป็นการน�าภมูปัิญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
กำรน�ำศำสตร์หลำกหลำยแขนงมำผสมผสำนเข้ำด้วยกัน	 ซ่ึงก่อให้เกิดการจัดการไฟป่าหลากหลายรูปแบบ	 
ไม่ว่าจะเป็นการท�าแนวกันไฟ	ซึ่งจะผสมผสานระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	เช่น	ถนน	เป็นต้น	กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ	เช่น	ล�าห้วย	เป็นต้น	รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย	
กำรประเมินผลกระทบอย่ำงใกล้ชิด	 ด้วยอาจมีปัจจัยหรือตัวแปรอื่นในช่วงการจัดการไฟป่าที่นอกเหนือ 
การควบคมุ	เช่น	เกดิลมในช่วงการชงิเผาซึง่อาจจะส่งผลให้เกดิการลุกลามท�าให้ควบคมุได้ยากและเกดิฝุน่ละออง
เพิม่ขึน้โดยฉบัพลนั	ท�าให้ต้องเลือ่นการจดัการไฟออกไปก่อน	เพือ่ไม่ให้ค่าฝุน่ละอองโดยรวมสงูขึน้จนเกนิระดบั
ที่เหมาะสม	เป็นต้น

ข้อค้นพบ

การจัดการไฟป่าโดยค�านึงถึงสภาพพื้นที่	 สภาพป่า	 และการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนโดยรอบ	 มีการผสมผสาน 
ความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงมีกลไกในการสื่อสารและประสานงาน	 เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และร่วมมือกับชุมชนรอบพื้นที่	น�าไปสู่การจัดการไฟอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องใช้มาตรการห้ามเผา	ส�าหรับการปรับใช้ 
องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การลดผลกระทบภัยธรรมชาติ

“รักษ์ป่าเพื่อรักษานํ้า” ฟื้นฟูระบบนิเวศและป้องกันดินชะล้างพังทลาย

 การท�าเกษตรเชิงเดี่ยวท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดิน	 ที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในพื้นที่	
การบุกรกุพืน้ทีป่่า	เพือ่ท�าการเกษตรแบบไม่ยัง่ยนื	ส่งผล
ท�าให้เกิดการพังทลายของดิน	 เช่นเดียวกับสถานการณ์
ในพื้นท่ีต้นน�้าพุง	 อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 จึงมีการ
สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกไผ่และไม้ยืนต้น 
ตามแนวรมิตลิง่ล�าน�า้พงุเพือ่ช่วยยดึเกาะดนิบรเิวณรมิตลิง่	

ต่อมาพบว่าในอ�าเภอด่านซ้ายมีพืชอาหารท่ีเป็นท่ีนิยม 
ในตลาดและเป็นทีต้่องการสงู	คอื	ดกีัง้	ซึง่เป็นผกัสมนุไพร 
พื้นบ้านท่ีมีลักษณะเป็นกอและมีล�าต้นใต้ดินมีราก
จ�านวนมากที่ช่วยยึดเกาะหน้าดินได้	 จึงได้สนับสนุน 
ให้เกษตรกรน�ามาปลูกเพื่อปกคลุมหน้าดิน	 ป้องกัน 
การปะทะจากน�้าฝน	 และให้รากยึดดินไว้เพื่อป้องกัน 
และลดการพังทลายของดิน	 และได้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจด้วย

นอกจากน้ี	บรเิวณรอบป่าชมุชนบรเิวณป่าสะนาแป	และป่าซ�าเตย	ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีท่�าเกษตรกรรมซึง่มกีารไถเตรยีม
พ้ืนทีป่ลกูพืชตลอดทัง้ปี	ท�าให้หน้าดินเกดิการชะล้างพงัทลายลงไปทับถมบรเิวณร่องเขาในพืน้ท่ีป่าชุมชน	สมาชิกชุมชน
จึงได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน�้า	 โดยใช้แนวทางการปลูกไผ่หก	 ไผ่บง	 และไผ่กิมซุง	 ซึ่งเป็นพืชน�า 
ในการยึดเกาะหน้าดิน	 แล้วปลูกไม้ท้องถิ่นที่มีรากหยั่งลึกตามเพื่อฟื ้นฟูป่าให้กลับมาคล้ายระบบนิเวศดั้งเดิม 
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ให้มากที่สุด	 อีกทั้งชุมชนยังได้ปลูกไผ่บริเวณร่องเขาเพ่ือเป็นการดักตะกอนดินท่ีถูกชะลงมาจากแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว 
ไม่ให้ไหลลงสู่ล�าน�้าอันจะท�าให้ล�าน�้าต้ืนเขิน	 และไผ่ที่ปลูกยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน	 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่า	 
นอกจากนั้น	ชุมชนยังได้ประโยชน์จากการน�าไผ่ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนทั้งบริโภคและใช้สอยได้ด้วย	

กำรใช้ไผ่และพชืพืน้ล่ำงปลกูในพืน้ทีเ่กษตรและป่ำชุมชน ได้ช่วยป้องกนัหน้าดนิพงัทลายและยงัเป็นการป้องกนั
และบรรเทาภัยธรรมชาติจากดินถล่ม	ซึ่งหากมีการน�าไปปรับใช้ในพื้นที่เกษตรมากขึ้น	ความเสี่ยงจากการได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติก็มีแนวโน้มลดลง
กำรให้ควำมส�ำคัญกับพืชท้องถิ่น	 ชุมชนรู้จักเก็บรักษาและฟื้นฟูการใช้เมล็ดพันธุ์ท้องถ่ินในการเกษตร	 เช่น	 
ผักดีกั้ง	 ซึ่งมีความส�าคัญในระบบนิเวศคือการลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	 และเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญ
ของชุมชน	 และผักพื้นบ้านอ่ืน	 ๆ	 นอกจากนี้ยังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่	 งา	 และฝ้าย	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่อง 
เมล็ดพันธุ์
กำรเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงรำยได้จำกพืชอำหำร	 การสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนปลูกพืชท้องถ่ินท่ีเป็นอาหาร	 
เพื่อช่วยยึดหน้าดินและป้องกันการพังทลายของดิน	สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและมีฐานลูกค้าประจ�า
และมีช่องทางตลาดออนไลน์เกิดขึ้น	 โดยสมาชิกชุมชนน�าพืชสมุนไพรหรือพืชที่มีในป่ามาปลูกในสวน 
หรือบริเวณบ้านของตนเพื่อลดการเข้าไปเก็บหาจากป่าและช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้

ข้อค้นพบ

การน�าความรู้ท้องถิ่นและความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเพื่อป้องกันและลดการพังทลายของดิน	 
โดยค�านึงถึงสภาพพ้ืนที่	 การน�าไปใช้ประโยชน์	 และการต่อยอดเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน	 ท�าให้เกิด 
ความย่ังยืนในการด�าเนินงาน	 ซึ่งมีการปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซ่ึงส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	 
ได้แก่
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การจัดการลุ่มนำ้าอย่างมีส่วนร่วม

การอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มนํ้าลําเซบาย

 “ป่าบุ ่ง”	 เป ็นพื้นที่ลุ ่มต�่าหรือแอ ่งกระทะที่มี 
น�้าท่วมขังเกือบตลอดปีหรือเป็นแหล่งน�้าตามธรรมชาติ
ในเขตท่ีราบน�า้ท่วมถึง	มพืีชน�า้ล้มลุก	หญ้าหรอืกกปกคลุม 
ส่วน	 “ป่าทาม”	 เป็นพื้นท่ีราบถึงค่อนข้างราบท่ีถูก 
น�้าท่วมขังในฤดูน�้าหลากนาน	1	-	3	เดือน	ในพื้นที่ลุ่มน�้า
ล�าเซบายมีป่าบุ ่งป่าทามซ่ึงเป็นแหล่งอาหารส�าคัญ 
ของชุมชน	 ในช่วงฤดูน�้าหลาก	 จะมีปลาจากแม่น�้าโขง
อพยพขึ้นมาวางไข่ในบริเวณป่าทาม	 เนื่องจากปกคลุม
ด้วยไม้ต้น	 ไม้พุ ่ม	 และเถาวัลย์ท่ีปรับตัวต่อน�้าท่วม 
และกระแสน�้าเชี่ยวได้ดี	

ในพื้นที่ต�าบลนาแก	 และต�าบลนาค�า	 อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	 จังหวัดยโสธร	 มีพื้นที่ป่าทามครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
รวมเนื้อที่ประมาณ	 10,000	 ไร่	 ซึ่งไม่มีการบุกรุกเนื่องด้วยชุมชนมีการท�าแนวเขตท่ีดินท�ากินและแนวเขตป่าทามไว้
อย่างชัดเจนตั้งแต่ในอดีต	 โดยชุมชนมีการจ�าแนกประเภทป่าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ใช้เกณฑ์ลักษณะภูมิประเทศ	 
ชนิดและความสูงของต้นไม้ที่ปกคลุมในพื้นที่	อาทิ	ป่าทามบุ่ง	ป่าทามโนน	ซึ่งการจ�าแนกประเภทป่าส่งผลต่อรูปแบบ
และช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์จากป่าอีกด้วย	 ต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการเยาวชนอนุรักษ์ป่าทามและจัดท�าฐาน 
การเรียนรู้ป่าทามในพื้นที่ป่าภูหมากยาง	 อาทิ	 ฐานประวัติชุมชนและระบบนิเวศป่าทาม	 ฐานเครื่องมือจับปลา 
และปลาวางไข่	 ฐานอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร	 ฐานการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	 รวมถึงจัดกิจกรรม 
บวชป่าที่น�าเอาความศรัทธาทางศาสนาเข้ามาบูรณาการกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างจิตส�านึก 
ในการอนุรักษ์ให้กับชุมชนรวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าทามแห่งนี้
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การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่สอย

 พื้นที่ลุ่มน�้าแม่สอย	 ต�าบลสบเตี๊ยะ	 อ�าเภอจอมทอง	
จังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบด้วย	 21	 หมู่บ้าน	 ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นภูเขา	 ที่ลาดเชิงเขา	 ที่ราบ	 และพื้นที่ป่า	 
ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ	 ป่าเต็งรัง	 ป่าไผ่	 และป่าดิบเขา	
ครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า	30,000	ไร่	ผนืป่าค่อนข้างเสือ่มโทรม
จากการถกูบกุรกุท�าลาย	ซึง่ท�าให้ระบบนเิวศเปล่ียนแปลง	
เกิดความแห้งแล้ง	และมีน�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก	

จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวอย่างมากในการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ป่าลุ ่มน�้าแม่สอย	 ซึ่งชุมชนว่า 
หากพื้นที่ป่าตอนบนถูกเผาหรือท�าลาย	น�้าจากต้นน�้าก็จะลดน้อยลงด้วย	ในการด�าเนินกิจกรรมใด	ๆ	ก็ตามที่เกี่ยวเนื่อง
กับป่า	 ชุมชนจะให้ความส�าคัญอย่างมาก	 เนื่องจากเก่ียวข้องหรือมีผลกระทบกับการด�ารงชีวิตของตน	 โดยในฤดูแล้ง
สมาชิกชุมชนจะรวมตัวเพื่อช่วยกันท�าแนวกันไฟ	และจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าทั้งในบริเวณ
ป่าต้นน�้าส่วนบนและป่าส่วนล่าง	ซึ่งรูปแบบการจัดการไฟในพื้นที่ป่าเต็งรังจะเน้นการจัดการเชื้อเพลิง	ในขณะที่บริเวณ
ป่าต้นน�้าจะตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและระงับไฟป่า	มีการใช้เครื่องเป่าลมช่วยในการท�าแนวกันไฟ	ส�าหรับพื้นที่
ป่าเต็งรังที่ผ่านการชิงเผาเพ่ือจัดการเชื้อเพลิงไปแล้วนั้น	 พรรณไม้บางชนิดท่ีทนต่อไฟป่าจะแตกยอดแตกหน่อใหม	่ 
เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและสัตว์ป่าต่อไป	

เนื่องจากชุมชนต้องพึ่งพิงน�้าจากป่าต้นน�้าได้มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและกักเก็บน�้าในล�าน�้าตลอดสาย	 
แบ่งตามระดับความลาดชันของล�าน�้า	ประกอบด้วย	ฝายแม้ว	สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในพื้นที่	สร้างบริเวณ
ตอนบนของล�าห้วยเพื่อชะลอการไหลของน�้า	 ฝายชะลอน�้าแบบก่ึงถาวร	 ใช้หินก่อและคอนกรีตผสมดินหรือทราย	 
โดยสร้างบริเวณตอนกลางของล�าห้วย	 และฝายชะลอน�้าแบบถาวร	 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก	 สร้างตอนปลาย 
ของล�าห้วย	ทั้งนี้ขนาดของฝายจะแตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับขนาดของล�าน�้าและความลาดชันของพื้นที่
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สร้างจิตสํานึกรักษ์ป่าและร่วมอนุรักษ์ห้วยทับทัน

 ชุมชนสองฝั ่งล�าห้วยทับทัน	 ต�าบลศรีสุข	 
อ�าเภอศรีณรงค์	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้พึ่งพาอาศัย
ล�าห้วยมาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุน	ชุมชนได้เหน็ถึง 
การเปล่ียนแปลงของระบบนเิวศทีเ่คยอดุมสมบรูณ์ 
แต่การบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรท�าให้ริมตลิ่ง 
พังทลาย	 การจับปลาจ�านวนมากท�าให้บางชนิด
สูญหายไป	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรสีขุจงึให้
ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
ให้สมาชกิในชมุชนเกดิความตระหนกัและมจีติส�านกึ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		

การจัดเวทีให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังในเรื่องทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ไม่ควรบุกรุกท�าลาย	 เรื่องการปลูกเพื่อฟื้นฟูป่า	 และเร่ืองการอนุรักษ์ระบบนิเวศแหล่งน�้า	 รวมถึงการห้ามใช้ 
ยาเบื่อในการจับปลาเพราะจะท�าให้น�า้ในล�าห้วยเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสตัว์น�า้จ�านวนมาก	อกีท้ังยงัร่วมกันก�าหนดเขต 
และจัดท�าป้ายแสดงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า	 และป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการและข้อบัญญัติท้องถิ่นในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต�าบลศรสีขุ	และขอความร่วมมอืงดจบัสตัว์น�า้ในบรเิวณเขตพืน้ทีห้่ามจบั
สัตว์น�้าตามท่ีได้ก�าหนดไว้	 โดยจัดท�าพื้นท่ีวังปลาไว้ในล�าห้วยในหลายจุด	 รวมท้ังห้ามรุกล�้าท่ีดินแนวเขตพื้นท่ีป่าและ
ริมตล่ิง	 มีการก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าผิดซึ่งเป็นท่ีรับรู้ร่วมกันของชุมชนในบริเวณรอบล�าห้วยทับทัน 
และป่ากุดหวาย	

นอกจากนี้	 มีการส�ารวจเก็บข้อมูลชนิดพรรณไม้และสัตว์ป่าในพื้นท่ีป่ากุดหวาย	 รวมถึงสัตว์น�้าในล�าห้วยทับทัน	 
และจัดท�าฐานข้อมูลพืชและสัตว์	 จัดกิจกรรมน�านักเรียนศึกษาพรรณไม้ในป่ากุดหวาย	 เพ่ือน�าข้อมูลจากการส�ารวจ 
ไปจดัท�าเป็นฐานข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพของล�าห้วยทบัทนัและป่ากดุหวายส�าหรบัน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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กำรน�ำควำมรู ้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรลุ ่มน�้ำ	 โดยการเปิดโอกาสให้ผู ้รู ้	 ผู ้อาวุโส	 ปราชญ์	 
และหมอสมุนไพรในชุมชน	 ได้เข้าร ่วมให้ความรู ้ภูมิป ัญญาท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรในลุ ่มน�้า 
และป่าในพื้นที่ชุมชน	 ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนอื่น	 ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาชิก 
ในชุมชนและชุมชนอื่น	 ๆ	 น�าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์	 และน�าความรู้ไปต่อยอดเป็นวิทยากร 
ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจต่อไปได้
กำรใช้ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบ	ในการเสรมิสร้างจติส�านกึการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท้องถิน่
ให้แก่ชุมชน	 โดยมีนักวิชาการมาให้ข้อมูลและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพ้ืนที่	 ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง

ข้อค้นพบ

การจัดการลุ่มน�้าอย่างมีส่วนร่วมให้ความส�าคัญกับการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ทั้งด้านแนวเขต	 ความหลากหลาย 
ของทรัพยากร	 และการใช้ประโยชน์ของชุมชน	 น�าไปสู ่การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและมีจิตส�านึก 
ในการร่วมกันดูแลรักษา	ผ่านการประชาสัมพันธ์	การสื่อสารองค์ความรู้	และร่วมกันก�าหนดกติกาและแนวทางในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 โดยองค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซ่ึงส่งผล 
ให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สำาคัญ

การอนุรักษ์ “พลับพลึงธาร” พืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์

 “พลับพลึงธาร”	 เป็นพืชเฉพาะถ่ินซ่ึงพบข้ึนอยู่ใน
บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัด
พังงา	 ท่ีปัจจุบันถูกคุกคามจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 จนท�าให้
จ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง	 สาเหตุหลักมาจากการขุด
ลอกล�าคลองซึ่งเปล่ียนแปลงระบบนิเวศอย่างรุนแรง	 
ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงการไหลของน�้าท่า	 รวมถึง 
การรบกวนถ่ินอาศัยจากการบุกรุกหรือตัดต ้นไม ้ 
บรเิวณรมิคลอง	และการลกัลอบขดุหนิและทรายไปขาย	

วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	 เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้า	 
และเจริญเติบโตเต็มท่ี	 ใช้เวลาประมาณ	 3	 ปี	 จึงสามารถออกดอกติดผลได้	 ซึ่งวงจรชีวิตของพลับพลึงธารมีการ 
เจรญิเตบิโต	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะที	่1	ช่วงการเจรญิเตบิโตทางใบและราก	(vegetative	phase)	ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายน	 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนมีน�้าในพื้นที่คลองธรรมชาติ	 ระยะที่	 2	 พัฒนาดอก	 (reproductive	 phase)	 
โดยพลับพลึงธารจะต้องเจริญเติบโตสมบูรณ์อายุครบ	 3	 ปี	 ซึ่งอยู ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม	 
และระยะท่ี	 3	 ระยะพักตัวของพลับพลึงธาร	 (dormancy)	 โดยมีการพัฒนาหัวท่ีเป็นล�าต้นใต้ดิน	 (bulb)	 ตั้งแต่ 
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน	เมื่อฝนทิ้งช่วงและปริมาณน�้าในคลองธรรมชาติลดลง	

การเพาะขยายพันธุ์พลับพลึงธาร	ท�าได้ทั้งการน�าเมล็ดพลับพลึงธารที่สมบูรณ์มาแช่น�้ายาป้องกันเชื้อรา	ผสมดินปลูก
ที่มีขุยมะพร้าวเล็กน้อย	 น�าดินปลูกที่ผสมแล้วไปใส่ในตะกร้าไม้ไผ่	 ฝังดินพอกลบเมล็ด	 โดยรดน�้าอย่างสม�่าเสมอ	 
หรือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ	 โดยการปล่อยให้เมล็ดจากผลของพลับพลึงธารท่ีแก่หลุด	 และงอกเมล็ดข้ึนมาใหม่	
โดยแทงรากหยั่งลงดินจนต้นเติบโต	 ขั้นตอนการเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูพลับพลึงธาร	 ชุมชนได้เริ่มจากการส�ารวจ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในล�าคลองที่จะปลูก	 ซึ่งต้องเป็นล�าคลองที่ในอดีตเคยมีพลับพลึงธารหรือปัจจุบัน 
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มีพลับพลึงธารตามธรรมชาติเหลืออยู่น้อย	 มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต	 คือน�้าต้องใสสะอาด	 มีน�้าไหล
ตลอดปี	ดินตะกอนท้องน�้าเป็นดินร่วนปนทราย	ล�าคลองเปิดกว้าง	และแสงแดดส่องได้ถึง	จากนั้นประชุมหารือร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้รับทราบและช่วยกันดูแลรักษา	 น�าไม้ยืนต้น	 ไม้คลุมดิน	 และหญ้าแฝกปลูกเสริม	 เพื่อป้องกัน 
การกัดเซาะตลิ่ง	และจัดท�าโรงเรือนเพาะช�า

ส่วนการศึกษาการเพาะช�าพลับพลึงธาร	 เพื่อการฟื ้นฟ ู
อย่างยั่งยืน	 โดยอุทยานแห่งชาติศรีพังงาในฐานะเป็น 
หน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ซ่ึงเป็นพื้นที่
อาศัยตามธรรมชาติ ท่ี ยังพบพลับพลึงธารอยู ่ ในพื้นที	่ 
และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่อาศัย 
ตามธรรมชาติของพลับพลึง	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื ้นฟูพลับพลึงธารและศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสม 
ในการเพาะช�า	 ซึ่งจากการศึกษาพบรูปแบบการเพาะช�า

พลับพลึงธาร	2	รูปแบบ	คือ	(1)	เรือนเพาะช�าเลี้ยงน�้า	เป็นการเลียนแบบสภาพแวดล้อมคลองธรรมชาติที่พลับพลึงธาร
อาศัยอยู่	 (2)	 เรือนเพาะช�าไม่เลี้ยงน�้า	 เป็นวิธีการเพาะช�าพลับพลึงธารที่ประหยัดน�้า	 โดยวางตะกร้าเพาะช�า 
พลบัพลงึธารไว้กบัพืน้ของโรงเรอืนและหมัน่รดน�า้เป็นประจ�า	ข้อค�านงึส�าหรับการปลกูเลีย้งพลบัพลงึธารในโรงเรอืน	คอื
การจัดการน�้า	วัสดุปลูก	และการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพปลูกเลี้ยง

การฟื้นฟูพลับพลึงธารได้ช่วยคืนความสมดุลของระบบนิเวศ	 คลองที่มีพลับพลึงธารขึ้นหนาแน่น	 จะมีพืชน�้าชนิดอื่น 
ตามมา	 ได้แก่	 เตยหนู	 ผักกุ่ม	 ไส้ปลาไหล	 และต้นไคร้น�้า	 ซ่ึงเป็นพืชช้ีวัดคุณภาพของแหล่งน�้า	 ช่วยลดความแรงของ 
กระแสน�้า	 ลดการพังทลายของตลิ่งและหน้าดิน	 ใบที่หลุดลอยไปตามกระแสน�้า	 จะเป็นแหล่งอาหาร	 แหล่งหลบภัย	 
แหล่งวางไข่ของสัตว์น�้า	 และดอกสีขาวกลิ่นหอมเป็นแหล่งอาหารของแมลง	 จึงช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศแหล่งน�้า 
ได้เป็นอย่างดี
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การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวดี 

 มูลนิธิข้าวขวัญได้ศึกษาและรวบรวมสายพันธุ์
ข้าวมากกว่า	 280	 สายพันธุ ์	 ได้น�ามาต่อยอด 
และขยายผลให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย	ได้เรียนรู้
วิธีคัดเลือกพันธุ์ข้าว	 เริ่มจากเอาพันธุ์ข้าวลูกผสม
ให้ชาวนาน�าไปทดลองเอาไปปลูกในท่ีนาของตน
โดยเลือกสายพันธุ ์ท่ีตนเองสนใจและปลูกเป็น
แปลงศึกษา	 พอข้าวออกรวงจะมีการเก็บข้อมูล 
การเจริญเติบโต	 ลักษณะเมล็ด	 ความต้านทาน 
โรคและแมลง	และอื่น	ๆ	

ส�าหรับพันธุ์ข้าวขาวตาเคลือบนิ่ม	 ข้าวหอมปทุมเทพ	 และข้าวเจ๊กเชยเบาเป็นข้าว	 3	 สายพันธุ์ส�าคัญที่เกษตรกร 
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันทดลอง	 เปรียบเทียบทั้งวิธีการผลิต	 ผลผลิต	 และให้โรงสีในจังหวัดร่วมคัดเลือก 
เพื่อโอกาสทางการตลาดในระยะต่อไป	 พร้อมทั้งได้หารือกับจังหวัดให้ประกาศเป็นข้าวของจังหวัดภายใต้ช่ือ	 
“ขวัญสุพรรณ”	 โดยเน้นถึงการเพาะปลูกที่ประณีต	 และย�้าว ่าเป ็นข ้าวปลูกที่สุพรรณ	 สีข ้าวที่สุพรรณ	 
และกินท่ีสุพรรณ	 เมื่อเหลือจึงส่งไปขาย	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนสุพรรณได้กินข้าวดี	 ราคาถูก	 ปลอดภัย	 
เพราะรู้แหล่งที่มา	ที่ส�าคัญเงินหมุนเวียนอยู่ในจังหวัด
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กำรสร้ำงจิตส�ำนึกและกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน	 โดยให้ความรู ้ท�าให้เยาวชนมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร	 กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการน�า 
ความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ขยายผลอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในระยะยาวผ่านกิจกรรมท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ		
กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น	 ในการขยายพันธุ ์พลับพลึงธารในตะกร้าไม้ไผ่สาน	 โดยเพาะเมล็ด 
พลับพลึงธาร	15-20	เมล็ด	แล้วฝังทั้งตะกร้าลงคลอง	รากพลับพลึงธารในตะกร้าจะยึดเกาะซึ่งกันและกันไม่ให้
หลุดไปตามน�้า	 ซึ่งตะกร้าไม้ไผ่จะช่วยชะลอความแรงของน�้า	 เมื่อเวลาผ่านไปรากพลับพลึงธารจะแทงทะลุ 
ยึดล�าคลองได้อย่างมั่นคง	ส่วนตะกร้าไม้ไผ่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
กำรเรียนรู้วิถีดั้งเดิม	 มีส่วนส�าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวโดยประยุกต์ใช้ในการผลิตให้สอดคล้องกับพันธุ์ข้าว
และสภาพพื้นที่	 เช่น	 การปรับปรุงบ�ารุงดินโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี	 เข้าใจธรรมชาติ	 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกัน 
และก�าจัดศัตรูพืช	 การคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์	 การปรับปรุงพันธุ์	 การใช้จุลินทรีย์จาวปลวกย่อยสลาย 
ฟางข้าวในแปลงนา	และปรับปรุงสภาพดินให้พร้อมส�าหรับการปลูกข้าวรอบต่อไป	เป็นต้น

ข้อค้นพบ

แนวทางการอนุรักษ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์นั้น	 สิ่งที่ส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการคือดูแลให้มีการกระจายพันธุ์ 
ของพืชในสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม	 เพื่อรักษาพันธุ์พืชที่ก�าลังจะสูญพันธุ์และประชากรพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษส�าหรับ
การปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืช	 การอนุรักษ์พืชท่ีก�าลังจะสูญพันธุ์จึงเป็นเร่ืองที่จะต้องน�ามาพิจารณาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และการวางแผนใช้ประโยชน์ไม่ให้สูญหายไปจากถิ่นก�าเนิดดั้งเดิม	 โดยองค์ความรู้และรูปแบบ 
การด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

วิถีอินทรีย์ วิถีฟื้นฟู และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 จากการท�านาปีครัง้เดียวในรอบปี	โดยอาศัย 
น�า้ฝนจากธรรมชาต	ิ ใช้แรงงานคนและสตัว์เลีย้ง 
อาศยัการลงแขกเอาแรงกนัระหว่างเครอืญาติ
และเพือ่นบ้านอย่างในอดตีค่อย	ๆ 	ปรบัเปลีย่น 
มาใช้พันธุ ์ข ้าวท่ีมาจากการปรับปรุงพันธุ	์ 
ใช้สารเคมีมากขึ้น	 ต้นทุนสูงขึ้น	 คุณภาพ 
ข้าวต�่า	 รายได้ลดลง	 อีกทั้งมีความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพมากขึ้น	

จากสถานการณ์นี้	 เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู ้การท�านาอินทรีย์อย่างยั่งยืน	 
เริ่มจากแกนน�าเกษตรกรในพื้นท่ีน�าร่อง	 4	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเดิมบางนางบวช	 อ�าเภอศรีประจันต์	 อ�าเภอเมือง	 
และอ�าเภออู่ทอง	 มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับการท�านาอินทรีย์อย่างยั่งยืนให้น�าไปปฏิบัติได้จริง	 
อีกทัง้จากความตระหนกัรูถ้งึผลกระทบจากสารเคมีและมกีารพึง่พาปัจจยัการผลติจากภายนอกมาก	จงึเริม่ปรบัเปลีย่น
ลด	และเลิกใช้สารเคมี	เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้น	โดยปรับปรุงบ�ารุงดิน	เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม	ท�านาประณีต	 
1	 ครั้งต่อปี	 รวมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษ	 สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ท�านาอินทรีย์	 และนาที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อร่วมกันสืบสานและฟื้นวิถีชาวนาดั้งเดิม	 ให้ความเคารพบรรพบุรุษ	 รักษาพิธีแรกไถ	 ท�าขวัญข้าว	 
แพ้ท้องข้าว	แสดงเต้นก�าร�าเคียว	และรักษาพันธุกรรมข้าวให้เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง	ริเริ่มสร้าง 
ตลาดข้าวพื้นบ้านอินทรีย์	เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น
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เกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร

 “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง”	 ซึ่งเป็นสมาชิก
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	 และเครือข่าย
เกษตรกรรมยัง่ยนืภาคเหนอืท่ีมกีารขับเคลือ่นเกษตรอนิทรีย์ 
ในระดบัพืน้ทีม่ากกว่า	20	ปี	สมาชกิส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์และไม่เน้น 
การท�าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว	 ยังคงรวมกลุ่มท�าการ
เกษตรแบบดั้งเดิม	 เน้นความหลากหลายของผลผลิต	 
และได้น�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้
กับการท�าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง	

จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	พบว่า	เกษตรกรมวีธิกีารท�าการเกษตรทีช่่วยฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศเกษตร	
โดยมีการประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติอย่างสมดุลและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร	
ได้แก่	 (1)	 สร้างการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน	 เน้นใช้ปุ๋ยที่ท�าจากธรรมชาติ	 อาทิ	 ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ	 ซึ่งมีส่วน
ประกอบ	คือ	เศษอาหารที่เหลือทิ้ง	เศษซากพืช	เศษใบไม้	มูลสุกร	และมูลไก่มาหมักรวมกันในถังพลาสติก	และอาศัย
การย่อยสลายของจุลินทรีย์	 เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของดินในระยะยาว	 
และช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน	 อีกทั้งยังมีการปลูกพืชหมุนเวียน	 ได้แก่	 ถ่ัวเหลือง	 ถ่ัวฝักยาว	 พริก	 
กะหล�่าปลี	 มะเขือ	 และคะน้าในพ้ืนที่เดียวกัน	 เพื่อหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารในดิน	 (2)	 สร้างความอุดมสมบูรณ ์
ของดิน	 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรให้ความส�าคัญสูงสุด	 เนื่องจากเชื่อว่าดินที่สมบูรณ์ย่อมท�าให้พืชและสัตว์ที่เติบโต 
จากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงอาหารปลอดภัยจากเรือกสวนไร่นา
ของตนเองตามความต้องการของครอบครัว	 จึงได้จัดสรรพื้นท่ีท�าเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน	 แบ่งเป็น 
พื้นที่นาข้าว	 แปลงพืชผักสวนครัว	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 ขุดสระเลี้ยงปลา	 เลี้ยงไก่	 มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อควบคุม 
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การระบาดของโรคและแมลงรบกวนต่าง	 ๆ	 ซึ่งการปลูกพืชตะกูลถั่วยังเป็นการช่วยตรึงไนโตรเจนสู่ดิน	 (3)	 อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร	 จากการงดใช้สารเคมีทุกชนิดและพันธุ์พืชที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม	 เลือกใช้ปัจจัย 
การผลิตทุกอย่างที่ท�ามาจากวัสดุธรรมชาติ	 เน้นการฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเกษตรด้วย 
การบ�ารุงดินจากอินทรียวัตถุ	 และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงเกษตร	 และ	 (4)	 พึ่งพาตนเองด้านปัจจัย 
การผลิต	 โดยผลิตด้วยตนเอง	 หรือใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้มาจากชุมชนที่ใส่ใจต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	 มุ่งใช ้
หลักธรรมชาติในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์	 ใช้แรงงานในครัวเรือน	 และหมุนเวียนวัสดุท่ีมีอยู่เป็นหลัก	 เช่น	 ปุ๋ยหมัก 
และปุ ๋ยอินทรีย์	 การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผัก	 การใช้ฟางข้าวคลุมดิน	 เป็นต้น	 อีกทั้งทางเกษตรกรเองยังคง 
มคีวามพยายามในการปรบัตวัต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอกอยู่เสมอ

การท�าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนเจียงยังได้ส่งต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านท้ังพืชและสัตว์ในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่	ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มให้กลับคืนถิ่น	ด้วยแนวคิดการสร้างงานให้กับคน 
ในท้องถิ่นบนรากฐานของทรัพยากรในพื้นท่ี	 ซึ่งการรวมตัวของคนรุ่นใหม่มีบทบาทอย่างมากต่อกลุ่ม	 โดยช่วยกระจาย
ผลผลิตให้กับกลุ่ม	 ในส่วนของผู้สูงอายุ	 ซึ่งมีภูมิปัญญาในด้านสมุนไพร	 ได้น�าความรู้มาต่อยอดงานแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร	 โดยน�าพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาอบแห้งแล้วบรรจุเป็นชาสมุนไพร	 อาทิ	 ชารางจืด	 นอกจากนั้น 
ยังมีการแปรรูปผลผลิตอื่น	 ๆ	 เช่น	 การท�าข้าวกล้อง	 กล้วยฉาบ	 น�้าเต้าหู้	 ขนมทองเอกคินาโกะ	 ข้าวเกรียบว่าวงา 
แผ่นดิบ	เป็นต้น	

อกีทัง้ยงัมกีารสร้างความมัน่คงด้านการผลติให้กบักลุม่	ผ่านกจิกรรมการเกบ็เมลด็พนัธุพ์ชืท้องถิน่เองและการเพาะขยาย
กล้าพันธ์ุพืช	ซ่ึงเมลด็พนัธุท์ีเ่กบ็รวบรวมไว้นัน้จะน�ามาหมุนเวียนเพาะปลกูในรอบต่อไป	รวมทัง้การแลกเปลีย่นเมลด็พันธุ์
อินทรีย์ระหว่างสมาชิก	 ส�าหรับแนวทางในอนาคตจะวางแผนให้แปลงของตนมีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น	 
และร่วมกับสมาชิกคนรุ่นใหม่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ย่อยของชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือกล้าพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง	
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การอนุรักษ์ดิน นํ้า โดยนําป่ามาไว้บ้าน

 คนในชุมชนอ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบการปลูกพืช 
เชิงเดี่ยว	อาทิ	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	และไม้ผล	ส่งผลให้
คุณภาพดินเสื่อมลง	สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ถูกชะล้าง
ลงไปในล�าน�้าท่ีชุมชนใช้สอย	 ต่อมาชุมชนได้รับความรู ้
เกี่ยวกับการท�าแปลงเกษตรแบบผสมสาน	 การปรับ 
รูปแปลงเกษตรเป็นแบบข้ันบันได	 และระบบวนเกษตร	 
จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยน	 โดยปลูกไม้ยืนต้นแทรกเข้าไป 
ในพื้นท่ีเกษตรหรือปลูกในหัวไร่ปลายนาของตนเอง	 
ซึ่งนอกจากไม้เศรษฐกิจแล้วยังมีการปลูกไม้ผลที่ มี
ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ	 เช่น	 เงาะ	 ทุเรียน	 เป็นต้น	 อีกทั้ง 
มีแปลงเกษตรกรรมต้นแบบเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่ผู ้สนใจ	 จ�านวน	 7	 แปลง	 มีการขุดสระและจัดการ 
ระบบน�้า	 โดยในสวนเกษตรใช้แนวทางศาสตร์พระราชา 
คือการปลูกไม้	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่างมาเป็นแนวทาง	
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

	 ชุมชนต�าบลปางหินฝน	จังหวัดเชียงใหม่	มีวิถีเดิมของชุมชนที่ท�าการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน	เมื่อบริบทของสังคม
เปลี่ยนไป	รวมทั้งภาวะกดดันจากกฎหมาย	นโยบายของรัฐ	จนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�าเกษตรในพื้นที่
ต�าบลปางหินฝนมาเป็นรูปแบบการเกษตรใน	3	ลักษณะ	ได้แก่	(1)	เปลี่ยนจากไร่หมุนเวียนมาเป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมด
ไม่หลงเหลอืการท�าไร่หมนุเวยีนอยูเ่ลย	(2)	เปลีย่นมาเป็นการท�าเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ไร่หมนุเวยีนเดมิ	และ	(3)	ยงัคงมี 
การท�าไร่หมุนเวียนแบบเดิมแต่ลดพื้นที่ให้มีขนาดเล็กลง	 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อน�าไปสู่การปรับเปลี่ยน 
วถีิการผลติ	ซ่ึงได้แก้ไขปัญหาดงักล่าวควบคูไ่ปกบัการจดัท�าข้อมลูทะเบยีนประวตักิารใช้ทีด่นิและการสร้างกลไกการท�างาน 
ในพื้นที่	ผลที่เกิดขึ้นท�าให้พบว่าวิถีการผลิตแบบไร่หมุนเวียนไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน	ชุมชนจึงเริ่มปรับ
เปล่ียนในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป	โดยหนัไปท�าการเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ทีไ่ร่หมนุเวยีนเดมิ	มกีารแบ่งทีด่นิ
เป็นแปลงย่อย	 โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์	 ปลูกผัก	 ปลูกไม้ผล	 และปลูกข้าวโพด	 อีกทั้ง	 ยังมีการปรับหน้าดินด้วย 
วิธีการไถกลบ	 เพ่ือให้เหมาะกับการเพาะปลูกทางการเกษตร	 เช่นเดียวกับชุมชนอ�าเภออมก๋อยท่ีท�าไร่หมุนเวียน 
เป็นวิถีหลัก	ซึ่งชุมชนยังคงปลูกข้าวไร่เป็นหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน	โดยการปรับตัวของชุมชนเป็นไปใน	2	ลักษณะ	
คือ	 (1)	 การปรับเปลี่ยนจากท�าไร่หมุนเวียนอย่างเดียวในอดีต	 สู่การจัดการพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือเพิ่มพื้นท่ี 
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น	ๆ	เช่น	ชา	กาแฟ	ผลไม้	มะเขือเทศ	กะหล�่าปลี	เป็นต้น	เน้นการจัดการพื้นที่เกษตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชน	 มีการปรับรอบและระยะหมุนเวียนของแปลงไร่หมุนเวียน 
ให้เหมาะสม	และ	(2)	ชุมชนที่ยังมีพื้นที่ไร่หมุนเวียนเป็นหลักในการปลูกข้าวเพื่อยังชีพในครอบครัว	แต่เริ่มมีแนวโน้ม
ที่จะปรับไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 โดยเฉพาะข้าวโพดและพืชเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เข้ามาส่งเสริม	 รวมถึงม ี
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กำรเรยีนรูว้ถีิกำรเกษตรแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นรปูแบบการเกษตรทีส่อดคล้องกบัสภาพพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของชมุชน	
น�ามาประยุกต์ใช้โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการจากภายนอก	 มีส่วนส�าคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต 
เพ่ือลดต้นทุนและแก้ปัญหาในการผลิต	 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรไปสู ่
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลได้
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงเกษตรกร	 ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้	 ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	
ช่วยในการหนนุเสรมิและขบัเคลือ่นการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศเกษตรและความหลากหลายทางชวีภาพในระบบเกษตร
อินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร	
ปัญหำอุปสรรคกำรเกษตรอินทรย์ีและเกษตรกรรมยัง่ยนื	ยงัขยายผลอยูใ่นวงจ�ากดั	เนือ่งจากขาดการสนบัสนนุ
จากนโยบายของภาครัฐอย่างจริงจัง	 เกษตรกรยังเห็นว่ายุ่งยากและให้ผลผลิตต�่า	 มีความเคยชินต่อวิถีนาข้าว 
และการผลิตแบบเดิม
ทิศทำงเกษตรกรรมยั่งยืนในอนำคต	 ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าผลผลิตมาจากแปลงที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน	 ปลอดภัยจากสารพิษหรือสารเคมีสังเคราะห์	 เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม	 เพื่อตอบโจทย ์
ความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ	

ข้อค้นพบ

การส่งเสรมิเกษตรกรรมยัง่ยนื	 ให้ความส�าคัญต่อวถีิการผลติท่ีสอดคล้องกบับรบิทพืน้ท่ี	 ปรบัเปลีย่นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
อีกทั้งให้ความส�าคัญกับการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่และการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์	
โดยการได้รับการสนับสนุนด้านการรับรองมาตรฐานต่าง	 ๆ	 รวมถึงช่องทางการตลาดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท�าให้
เกษตรกรสามารถขยายผลได้	โดยองค์ความรู้และรปูแบบการด�าเนนิงาน	ซ่ึงส่งผลให้ประสบความส�าเรจ็	ได้แก่

บางกลุ่มที่หันกลับไปท�าไร่ในแปลงไร่หมุนเวียนเดิมที่ยุคหนึ่งเคยปล่อยทิ้งร้างไว้	ทั้งนี้	การท�าไร่หมุนเวียนนั้นต้องอาศัย
ธรรมชาติทั้งในการเพาะปลูก	 ดูแลรักษา	 และฟื้นฟูสภาพดินให้คืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อเวียนกลับมาใช้อีกครั้ง	 
ซึ่งชุมชนได้น�าภูมิปัญญา	ความเชื่อ	และประเพณีต่าง	ๆ	เข้ามาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการท�าการเกษตรและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ	ดิน	น�้า	และป่า	เช่น	การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน	การเพาะปลูกตามฤดูกาล	เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค	แมลง	และภัยธรรมชาติ	และการท�าเกษตรที่ไม่ไถเปิดหน้าดิน	เป็นต้น
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การรักษานิเวศประวัติศาสตร์ 

สร้างคุณค่าให้ต้นไม้ใหญ่ สร้างการมีส่วนร่วมรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองเก่า

 “เชียงใหม่”	อดีตนครหลวงของอาณาจักรล้านนาที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า	 700	 ปี	 มีความงดงามของเมือง	 วัด	 และโบราณสถาน	 
ร่มร่ืนด้วยเงาต้นไม้ใหญ่อายุหลักร้อยปีจ�านวนมากท่ียืนต้นเป็นร่มเงา 
ให้เมืองมายาวนาน	 แต่ด้วยการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยว	
ท�าให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลง	 พื้นท่ีสีเขียวลดลง	 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง 
ฤดรู้อน	การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงจงึเป็นแนวคดิหนึง่ทีจ่ะช่วยบรรเทา
ปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ	 นอกจากนั้นต้นไม้ใหญ่ยังม ี
ความเกีย่วข้องกบัประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของเมอืงเชยีงใหม่	เชือ่มโยงกบั
วิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนในเมือง	 รวมถึงเป็นศูนย์กลางการใช้พื้นที่
ส�าหรับกิจกรรมชุมชนในเมืองเชียงใหม่	

ดังนั้น	 การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่	 จึงเน้นไปที่การด�าเนินงานร่วมกับ
วัดและการสร้างความภาคภูมิใจและความหวงแหนให้กับคนในชุมชนต่อความส�าคัญของต้นทุนเดิมที่ประกอบด้วย
ระบบนิเวศส�าคัญ	อาทิ	ต้นไม้ใหญ่	แหล่งน�้า	ภูเขา	และสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่	ซึ่งบอกเล่าถึง
การสร้างบ้านแปลงเมืองท่ียึดหลักชัยมงคล	 7	 ประการ	 รวมถึงความสัมพันธ์ของต้นไม้กับการสร้างเมือง	 เช่น	 
ไม้หมายเมือง	 ไม้หมายทาง	 และไม้หมายถิ่น	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์และจุดหมายให้คนเดินทางมองเห็น 
ได้แต่ไกลเพื่อไม่ให้หลงทาง	เช่น	ต้นยางนาที่ปลูกอยู่ข้างเสาอินทขิลในบริเวณวัดเจดีย์หลวง	ซึ่งมีอายุมากกว่า	200	ปี	
และสูงไม่น้อยกว่า	40	เมตร	ส�าหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในศาสนสถานที่ได้รับ
ความร่วมมือจากวัดต่าง	ๆ	ในเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างดี	เพราะเป็นการด�าเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นพื้นที่นันทนาการ
ของชุมชนและเป็นพื้นที่ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างวัด	ประชาชน	และชุมชน	ส่งเสริมให้พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์
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เมอืงมคีณุภาพ	ประชากรในเมอืงมสีขุภาพทีดี่ทัง้ร่างกายและจติใจ	รวมถึงสภาพแวดล้อมของเมอืงให้มคีวามน่าอยูอ่าศยั	
จากการส�ารวจสภาพและสุขภาพของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเก่า	 พบว่ามีต้นไม้ใหญ่ประมาณ	 500	 ต้น	 ในจ�านวนนี้ 
มีต้นที่มีอายุกว่าร้อยปีอยู่ด้วยไม่ต�่ากว่า	100	ต้น

จากการให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน	 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชุม 
ต่าง	 ๆ	 ท�าให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของต้นไม้มากขึ้น	 และขยายการดูแลต้นไม้ไปยังชุมชนอื่น	 อีกทั้ง	 สมาชิก 
ในชุมชนได้ร่วมกันสร้างกฎระเบียบชุมชนข้ึนเพื่อมาช่วยดูแลต้นไม้และสภาพแวดล้อม	 เช่น	 กรณีของชุมชนหมื่นสาร	 
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เชื่อมต่อกับเมืองเก่า	 เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	 ไม่มีพื้นที่ว่างสาธารณะ	 และที่ดิน
บริเวณนี้ราคาแพง	ชุมชนจึงร่วมกันออกแบบจัดการพื้นที่สีเขียวให้มีเพิ่มขึ้น	เช่น	การปลูกต้นไม้	ไม้ดอก	ไม้ประดับเพิ่ม
บริเวณหน้าบ้านของตน	การฟ้ืนฟดูแูลต้นไม้ในพืน้ทีช่มุชนและวดั	การท�าสวนผกัอนิทรย์ีหน้าบ้านและบรเิวณรอบบ้าน	
เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 ยังจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านสวยงาม	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชนดูแล 
บ้านเรือนและต้นไม้ของตนให้สวยงามอยู่เสมอ
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เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สู่ป่าชุมชนแห่งการเรียนรู้

ปัจจุบันป่าชุมชนดงหนองเอียดกลายเป็นสถานท่ีประวัติศาสตร์ชุมชนและสภาพป่ามีการฟื ้นฟูตัวเองได้ด	ี 
นอกจากการอนุรักษ์ป่าและเส้นทางสัญจรโบราณเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันแล้ว	 ยังพบว่า	
การอนุรักษ์	 “ทางโสก”	 ส่งผลดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ด้วย	 โดยริมทางเดินทั้งสองฝั่งของทางลึก 
ซึ่งเป็นก�าแพงดินสูงจะมีโพรงขนาดเล็ก	ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง	ๆ 	ในผืนป่าแห่งนี้	อาทิ	นกเค้า	กระรอก	กระแต	
บึง้	 เป็นต้น	 และป่าแห่งนีย้งัเป็นแหล่งอาหารป่าของชมุชน	 โดยพชืทีพ่บมาก	 ได้แก่	 ล�าไยป่า	 มะค่าแต้	 กระบก	 แดง 
ลกูหย	ีมะหาด	หว้าสชีมพ	ูชะมวง	มงัคดุป่า	ลองกอง	มะม่วงหวัแมงวนั	สมอพเิภก	นมน้อย	มะกอก	นอกจากพชือาหาร
ดงักล่าวยงัมสีิง่ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นพระเอกของป่าดงหนองเอยีดอกีจ�านวนมากนัน่คอื	“เหด็”	นานาชนดิ	อาท	ิเหด็นกแขก	
เห็ดขี้เถ้าด�า	เห็ดขี้เถ้าขาว	เห็ดดิน	เห็ดปลวกแดง	เห็ดปลวกจิก	เห็ดแดงขาขาว	เห็ดแดงขาแพง	เป็นต้น	ชุมชนจะเก็บ
หาพืชจากป่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน	หากมีมากเกินกว่าที่จะบริโภคในครัวเรือนจะน�าไปขายที่ตลาดนัดบ้านดงแดง	

นอกจากน้ี	ป่าชมุชนดงหนองเอยีดยังเป็นสถานท่ีถ่ายทอด	“รปูแบบของชุมชนต้นแบบฟ้ืนฟปู่า”	ทีเ่หมาะสมกบัสภาพ
ชุมชน	 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่าง	ๆ	 เครือข่ายป่าชุมชน	รวมทั้งสถาบันการศึกษา	 ให้เข้ามาเรียนรู้	 โดยจัดเป็น
เส้นทางศกึษาธรรมชาติ	รวมถงึการวางแปลงเกบ็ข้อมลูการศกึษาแมลง	ของป่า	และพชืสมุนไพรท่ีเกีย่วข้องกบัวถีิชมุชน	 
จากการด�าเนินงานของชุมชนที่มีการด�าเนินกิจกรรมและรูปแบบท่ีดี	 มีเอกลักษณ์จึงน�าไปสู่การด�าเนินงานในพื้นท่ี 
ขยายผล	2	พื้นที่	คือ	“ป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง”	เน้นฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์	รวมทั้งมีแหล่งน�้าซับ 

 “ป่าดงหนองเอยีด”	ประกอบด้วยป่าเตง็รงั	และป่าดบิแล้ง 
ในผืนป่าปรากฏร่องรอยให้เห็นถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ 
ในอดีต	 นั่นคือ	 เส้นทางโบราณที่ผู ้คนใช้สัญจรระหว่าง
หมู ่บ้านจนสึกกร่อนเป็นเส้นทางลึกมากกว่า	 3	 เมตร	 
ซ่ึงในภาษาถ่ินเรียกว่า	 “ทางโสก”	 ชุมชนเช่ือว่าเส้นทางนี้
เป็นเส้นทางสัญจรท่ีนายฮ้อยหรือพ่อค้าวัวควายรวบรวม 
วัวควายในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อน�าไปขายในภาคกลาง	 
ซ่ึงในพื้นท่ีอ�าเภอจตุรพักตรพิมานหลงเหลือ	 “ทางโสก” 
เพียงในพื้นที่ป่าดงหนองเอียดเท่านั้น	
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กำรถ่ำยทอดประวัติศำสตร์และเชื่อมโยงธรรมชำติกับวัฒนธรรม	 เป็นการสืบค้น	 รวบรวม	 และบันทึกข้อมูล	
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน	 เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวแก่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในรูปแบบเอกสาร	การบอกเล่าโดยตรง	และการน�าเสนอผ่านสื่อต่างๆ	
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้อง	 โดยส่งเสริมกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วมของคน	 
ในการช่วยดูแล	 เป็นหูเป็นตา	 และสร้างกลไกให้ทุกคนรู ้สึกเป็นเจ้าของ	 ซึ่งท�าให้ประชาชนเห็นคุณค่า 
และช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่นิเวศเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นทุนส�าคัญมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวล้านนา	
ภูมิปัญญา	และวัฒนธรรมของชุมชน
กำรส�ำรวจและจัดท�ำฐำนข้อมูลต้นไม้ใหญ่	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับนักวิชาการ	 ช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้		มีข้อมูลและประวัติเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าในพื้นที่	เอื้อต่อการบ�ารุง
รักษาต้นไม้แต่ละต้นให้มีสุขภาพที่ดี		ให้อยู่คู่กับชุมชน

ข้อค้นพบ

การสร้างคณุค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชน	 
ท�าให้ชุมชนเหน็ความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่กล้ตวั	ท�าให้สามารถสร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการร่วมกัน 
ดแูลรกัษา	และพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชมุชนและเยาวชนในพืน้ท่ี	รวมท้ังต่อยอดไปสูก่ารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในภาพรวม	ซึง่การปรบัใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนนิงานซึง่ส่งผลให้ประสบความส�าเรจ็	ได้แก่

ตามธรรมชาติเพ่ือให้ปลากั้งได้คืนถ่ิน	 และ	 “ป่าดอนหนองโจน”	 ที่เน้นการฟื้นฟูดินเส่ือมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุก 
รวมถงึการอนุรกัษ์ป่าสาธารณประโยชน์ของชมุชน	และการป้องกนัการลกัลอบน�าขยะมาทิง้	โดยจดัให้มสีายตรวจขยะ 
ของชุมชน	 นอกจากนี้	 มีกิจกรรมน�าร่องในพื้นที่ขยายผลโดยได้จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน	 วางแปลง
ศกึษาป่าชมุชนและในทุง่นาใกล้เคยีง	รวมทัง้การสือ่สารในชมุชนและสงัคมเพือ่ถ่ายทอดการอนรุกัษ์ป่าและนเิวศเกษตร	 
โดยคิดค้นชุดการแสดงท้องถิ่นที่ท�าจากหนังบักตื้อหรือหนังประโมทัย	 (หนังตะลุงอีสาน)	 เพื่อสร้างความตระหนัก 
ในการดูแลรักษาป่าชุมชนร่วมกันมากขึ้น
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การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง

“หมอต้นไม้ หรือ รุกขกร” ผู้ซึ่งเข้าใจธรรมชาติและเมือง

 จังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให  ้
ต้นไม ้ใหญ่ในเขตเมืองเก ่าเชียงใหม่อยู ่ ในภาวะวิกฤต	 
ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี	 ซึ่งตามธรรมชาติต ้นไม้ 
สามารถรกัษาตวัเองได้	หากต้นไม้ในเมอืง	ซึง่ได้รบัความเสยีหาย 
จากการเตบิโตของเมอืง	หรอืการตดัแต่งอย่างผดิวิธ	ีไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ	 เน้นตัดยอดเพื่อให้ต้นไม้สั้นลง	 ส่งผลให้ต้นไม ้
ยนืต้นตาย	 ไม่ได้รบัการรกัษาทีถู่กต้อง	 และท�าให้พืน้ทีส่เีขียว 
ในเมืองลดลงไปด้วย	

‘หมอต้นไม้	หรือ	รุกขกร’	จึงมีความส�าคัญมากในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพของต้นไม้ตั้งแต่การปลูก	การตัดแต่งกิ่ง	
การป้องกันรักษาโรคและแมลงและโรคพืชอื่น	 ๆ	 เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรอบและอาคารสถานที ่
ในชุมชน	 จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หมอต้นไม้และเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่แก่ชุมชน	 ซึ่งเป็น 
การสร้างเครือข่ายดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกหลักวิชาการ	 เพื่อร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ ่
ที่อยู ่ในชุมชนและเขตเมืองให้คงอยู ่ร ่วมกันได้ในสภาพพื้นที่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องตัด 
หรือโค่นทิ้ง	

การด�าเนินงานของทมีหมอต้นไม้หลกั	ๆ 	คอืการส�ารวจ	ข้ึนทะเบียน	บันทกึทีต่ัง้	และวนิจิฉยัหาวธิกีารจดัการดูแลต้นไม้
อย่างถูกวิธีภายใต้บริบทการขยายตัวของเมือง	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่	 และการจัดการพื้นที่ 
สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่	 จึงด�าเนินการส่งเสริมให้หมอต้นไม้มีบทบาทในการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพ้ืนท่ีสีเขียว	
โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป	 ตัวแทนชุมชน	 เด็กเยาวชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมอบรม	 
“หมอต้นไม้”	 เพื่อน�าองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ไปใช้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ 
ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและเขตเมือง
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กำรฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว	 โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป	 ตัวแทนชุมชน	 เยาวชน	 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมความรู ้หมอต้นไม้	 น�าองค์ความรู ้และเทคนิควิธีการใน 
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่	ไปใช้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและเขตเมือง	จนท�าให้หมอ
ต้นไม้เป็นที่รู ้จักของคนเชียงใหม่	 หากมีปัญหาเก่ียวกับต้นไม้ใหญ่ก็จะนึกถึงหมอต้นไม้ภายใต้โครงการ 
เป็นล�าดับแรก
กำรด�ำเนินงำนและส่งต่อควำมรู้หมอต้นไม้	 ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมอต้นไม้ชุมชน	 เยาวชน	 มหาวิทยาลัย	 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่ท�าหน้าทีส่านต่อการดแูลรกัษาต้นไม้ใหญ่	โดยการอบรมได้รบัการสนบัสนนุ
วิทยากรจากโครงการหมอต้นไม้อาสา	 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอต้นไม้และเทคนิควิธีการในการดูแล
รกัษาต้นไม้ใหญ่และการรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวให้คงอยู	่โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชน	เยาวชน	มหาวทิยาลยั	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวที่ถูกหลักวิชาการ	
ควำมร่วมมือของเอกชนเจ้ำของที่ดิน	 เป็นสิ่งส�าคัญในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ในเมือง	 เนื่องจากปัจจุบันเมืองขยายตัวจนมีพื้นท่ีสาธารณะไม่มากนัก	 	 แต่ยังมีท่ีดินเอกชนบางแปลงท่ียังคง 
เป็นพื้นที่ว่าง	 หรือยังคงพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติไว้	 	 หากส่งเสริมหรือจูงใจให้ยังคงรักษาสภาพทางธรรมชาติ
เหล่านั้นไว้	จะท�าให้เกิดความร่มเย็นและความร่มรื่นแก่เมือง

ข้อค้นพบ

แม้ว่าต้นไม้จะสามารถฟื้นฟูสภาพหรือรักษาตัวเองได้	 แต่หากเกิดความเสียหาย	 โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี	 
กจ็ะท�าให้ต้นไม้ตายลงได้เช่นกนั	ฉะนัน้จงึต้องมหีมอต้นไม้หรอืรกุขกร	ทีม่อีงค์ความรูใ้นการดแูลรักษาสขุภาพของต้นไม้	
โดยเฉพาะต้นไม้ที่เติบโตในเมืองและมีการตัดแต่งไม่เป็นไปอย่างเหมาะสม	 ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลรักษา 
อย่างถูกต้อง	การปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์นำ้า

“วังปลา” แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น

 พื้นที่ลุ่มน�้าล�าเซบาย	ต�าบลนาแก	อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	จังหวัดยโสธร	มีพื้นที่ป่าทามที่ในช่วงฤดูปลาวางไข่จะมีปลา
ที่พบมากในท้องถิ่นมาวางไข่เป็นจ�านวนมาก	 รวมทั้งปลาจากแม่น�้าโขงที่ว่ายทวนน�้ามาเพื่อวางไข่	 ซึ่งจะมีชาวประมง 
รอดกัจบัปลาในช่วงนัน้เป็นจ�านวนมากท�าให้ปลาไม่สามารถขยายพนัธุไ์ด้	บางชนดิมจี�านวนลดน้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั	
อีกทั้งพบเห็นได้ยากกว่าปกติหรือสูญหายไป	

ดังนั้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จึงร่วมกันส�ารวจพื้นที่ลุ่มน�้าล�าเซบายเพื่อวางจุด
ในการท�าวงัปลาเพือ่ให้ปลาทีม่าวางไข่มทีีห่ลบภยั	ซึง่พจิารณาความเหมาะสมจากปัจจยัต่าง	ๆ 	เช่น	สภาพภมูปิระเทศ	
ลักษณะล�าน�้า	 ความเชี่ยวของกระแสน�้า	 ช่วงเวลาน�้าหลาก	 เป็นต้น	 โดยการท�าวังปลาท่ีลุ่มน�้าล�าเซบายจะใช้ไม้ไผ่ 
ที่มีความยาว	 20	 -	 30	 เมตร	 ปักลงในน�้าเพื่อก�าหนดจุดและน�าก่ิงไม้วางสุมไว้ในน�้า	 ซ่ึงเป็นการใช้วัสดุธรรมชาต ิ
ที่ย่อยสลายได้ตามกาลเวลา	 โดยได้จัดท�าวังปลาในพื้นท่ีลุ่มน�้าล�าเซบายตอนกลางจ�านวน	 4	 แห่ง	 ในต�าบลนาแก	 
อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสมาชิกชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท�าวังปลา 
ในบริเวณพื้นที่ชุมชนตนเองและท�าให้เกิดความใส่ใจในการเข้าร่วมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถ่ินมากขึ้น	 นอกจากนั้น	
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ชุมชนได้ร่วมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อออกข้อบังคับที่มีความยืดหยุ่นให้มีช่วงเวลาในการจับปลา 
และรณรงค์ไม่ให้มีการจับปลาบริเวณที่ท�าวังปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาในระยะวางไข่และอนุบาลปลาวัยอ่อน	 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และบ�ารุงวังปลาร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ

เช่นเดียวกับล�าห้วยทับทัน	 ในอดีตมีผู้ที่จับปลาโดยใช้ยาเบ่ือจากรากต้นหางไหล	 เมื่อมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและท�าให้ปลาท้องถิ่นบางชนิดสูญหายไป	 เช่น	 ปลาค้าว	 เป็นต้น	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วน 
ต�าบลศรีสุข	จังหวัดสุรินทร์	จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนท�าความเข้าใจเรื่องการจับสัตว์น�้าร่วมกับผู้น�าชุมชน	สมาชิกในชุมชน	
ท�าให้เกิดความตระหนักมากขึ้น	และได้หารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ส�ารวจจุดที่จะด�าเนินการจัดท�าวังปลา	จ�านวน	30	หลัง	
ระยะทาง	 500	 เมตร	 โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้และไม่ท�าลายระบบนิเวศล�าน�้า	 
เพื่อให้ปลาสามารถเข้าไปหลบภัยได้	อีกทั้งจัดท�าบ่ออนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อนด้วย	โดยมีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนช่วยกันดูแล	 สอดส่อง	 และขอความร่วมมืองดจับสัตว์น�้าในบริเวณเขตพื้นท่ีห้ามจับสัตว์น�้าตามท่ีได้ก�าหนดไว้	
จดัท�าพ้ืนทีว่งัปลาไว้ในล�าห้วยทบัทนัในหลายจดุ	รวมทัง้ห้ามรกุล�า้ทีด่นิแนวเขตพืน้ทีป่่าและรมิตลิง่	และได้มกีารก�าหนด
บทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าผิดซึ่งเป็นที่รับทราบร่วมกันของชุมชนในบริเวณรอบล�าห้วยทับทันและป่ากุดหวาย	

นอกจากน้ี	ได้จดัตัง้กลุม่เครอืข่ายอาสาสมคัรรกัษ์ห้วยทบัทนัและป่ากดุหวาย	จากเวทอีบรมเชงิปฏบิตักิารให้ความรูเ้รือ่ง
สัตว์ป่า	 สัตว์น�้า	 พันธุ์ไม้ในบริเวณล�าห้วยทับทันและป่ากุดหวายโดยมีวิทยากรจากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์	 รวมทั้งจัดศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีมีการด�าเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่เกิดความส�าเร็จแล้วในจังหวัดอื่น	 ๆ	 ซึ่งกลุ่มเครือข่ายนี้มีความรู้	 ความเข้าใจจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ 
สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจได้
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แปลงอนุรักษ์ปูแสม ความร่วมมือฟื้นฟูทรัพยากรชุมชน

ชมุชนเหน็ถงึปัญหานีจ้งึได้ร่วมกนัจดัท�าแปลงอนรุกัษ์และขยายพนัธุป์เูป้ียวในพืน้ทีป่่าชายเลนโดยได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณเริ่มต้นจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเริ่มจากการส�ารวจและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการขยายพันธุ ์
ของปเูป้ียวและชมุชนทีม่คีวามพร้อมในการบรหิารจัดการแปลงอนรุกัษ์และขยายพนัธุปู์เป้ียว	เริม่ด�าเนนิการแปลงแรก
ในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านปากกะแดะ	 โดยกั้นพื้นท่ีในป่าชายเลนด้วยตาข่ายให้มีขนาดพื้นท่ี	 5	 ไร่	 หารือสมาชิก 
ในชมุชนเพือ่ก�าหนดกฎระเบยีบ	กตกิา	และต้ังคณะท�างาน	รวบรวมแม่ปูไข่นอกกระดองจากสมาชกิชมุชนน�ามาปล่อย
ในคอกและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนไม่จับหาปูในบริเวณแปลงอนุรักษ์	 ปัจจุบันมีแปลงขยายพันธุ์ปูเปี้ยวใน
พื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด	4	แปลง	รวมพื้นที่	32	ไร่

นอกจากฟ้ืนฟูจ�านวนปเูป้ียวโดยการปล่อยแม่ปไูข่นอกกระดองในแปลงอนรุกัษ์และขยายพนัธุปู์เป้ียวแล้ว	ยงัได้ทดลอง 
วธิกีารเพาะฟักไข่และการอนบุาลตวัอ่อนไว้ก่อนระยะหนึง่แล้วจึงปล่อยสูธ่รรมชาตต่ิอไป	อกีทัง้แปลงขยายพนัธุป์เูป้ียว
ทั้ง	 4	 แห่งนี้	 ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปที่สนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า 
ในป่าชายเลนอ่าวบ้านดอนอีกด้วย

	 ปูแสม	 หรือ	 ปูเปี ้ยว	 เป็นทรัพยากรสัตว์น�้าที่เป็น 
แหล่งอาหารและรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นท่ีอ่าว 
บ้านดอน	ในอดตีปเูป้ียวในพืน้ทีอ่่าวบ้านดอนมจี�านวนมาก	
มีชาวประมงจากชุมชนรอบอ่าวและนอกพื้นที่เข้ามาจับ 
หาปูจ�านวนมากท้ังตัวใหญ่และตัวเล็กจึงไม่เหลือแม่ปู 
ที่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้	 จึงท�าให้จ�านวนปูเปี้ยวลดลง
อย่างมาก	 จากที่เคยจับได้เฉล่ีย	 10	 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	
เหลือเพียง	5	กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	
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บ้านปลา ธนาคารปูไข่ ภูมิปัญญาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ชุมชนรอบอ่าวบ้านดอนประสบปัญหาดังกล่าว	 สมาชิกในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นท่ีเล็งเห็นปัญหาและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 บูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านในการท�าบ้านปลา 
ตามแนวชายฝ่ังอ่าวบ้านดอน	ซึง่ปกตแิล้วชมุชนจะท�าบ้านปลาเพือ่ดกัจบัปลาเพยีงอย่างเดยีว	จงึได้ปรบัเปลีย่นน�ามาใช้
ในการอนุรักษ์ปลาและสัตว์น�้าในช่วงฤดูวางไข่	 วิธีการท�าบ้านปลานั้นจะน�าไม้ไผ่ความยาวประมาณ	 30	 เมตร	 มาปัก 
เป็นลักษณะคล้ายกระชังและวางทุ่นแนวเขตให้เห็นชัดเจน	 เป็นการอนุบาลปลาและสัตว์น�้าวัยอ่อนชนิดอื่น	 ๆ	 มีการ 
ตั้งกฎ	 กติกา	 ร่วมกัน	 อาทิ	 ห้ามใช้เคร่ืองมือประมงที่มีการกระทุ้งในทะเลเพราะจะท�าให้เกิดคลื่นและเสียงกระแทก 
ที่เป็นอันตรายต่อปลาที่ก�าลังวางไข่และสัตว์น�้าวัยอ่อน	

นอกจากนี้	 กลุ่มอนุรักษ์และสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันจัดท�าธนาคารปูไข่เพื่อเพาะฟักตัวอ่อนก่อนจะปล่อยสู่ทะเล	 
เริ่มแรกได้จัดท�าในรูปแบบกระชังลอยน�้าในทะเลและติดตั้งปั๊มลมจากโซล่าเซลล์เพื่อให้อากาศตลอดเวลา	 แต่พบว่า 
วิธีดังกล่าวต้องใช้งบประมาณและจ�าเป็นต้องมีคนเฝ้าตลอดเวลา	 เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	 จึงได้ 
ปรับเปล่ียนมาเป ็นรูปแบบธนาคารปูไข ่ที่ ให ้สมาชิกในกลุ ่มประมงในพ้ืนท่ีอ ่าวบ ้านดอนน�าปูม ้า ท่ีจับได ้ 
มาใส่ไว้ในตะกร้าที่ผูกไว้บริเวณท้ายเรือของตัวเอง	 เพื่อให้แม่ปูละลายไข่ในน�้าก่อนน�าไปขายและสร้างการมีส่วนร่วม	 
เกิดความตระหนักของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง

	 กลุ ่มชุมชนรอบอ่าวบ้านดอน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
ท่ีอยู ่ติดฝั ่งทะเลท่ีส่วนมากมีอาชีพการประมง	 จับปลา 
และปูม้าเพือ่บรโิภคในครวัเรอืนและน�าไปขายเพือ่ด�ารงชพี	
เมื่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	 ท�าให้เกิดการท�า
ประมงที่มีการใช้เครื่องมือประมงแบบท�าลายล้าง	 เช่น	 
เรืออวนลาก	 เรืออวนล้อม	 เรือคราดหอย	 เป็นต้น	 เพื่อจับ
สัตว์น�้าครั้งละมาก	 ๆ	 ส่งผลให้สัตว์น�้ามีจ�านวนลดลง 
อย่างมาก	บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
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กำรมีผู้น�ำที่มีบทบำทในกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้	 	 ท�าให้เกิดการยอมรับ	 เมื่อผู้น�าให้ความส�าคัญท�าให้ชุมชน 
มีความเข้าใจและเชื่อมั่น	 เกิดความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นและร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูต่อไป	
เมื่อชุมชนเห็นถึงผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานจึงมีการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น	ๆ 	เพื่อร่วมกัน
อนุรักษ์ต่อไป
กำรสร้ำงต้นแบบที่ประสบควำมส�ำเร็จชัดเจน	 ที่เริ่มจากการลงมือท�าในชุมชนเดียวโดยร่วมกันจัดท�าวังปลา	 
มีการเรียนรู้	และปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น	ๆ	
ได้	 และเม่ือมีการเผยแพร่องค์ความรู้ความส�าเร็จจากพื้นที่ต้นแบบและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ท�าให้หมู่บ้านอ่ืน	 ๆ	 ในต�าบล	 มีความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในลุ่มน�้าจากการเห็นความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จัดท�าวังปลา	 เช่น	 ปลาท้องถิ่นที่เคยหายไปในระยะหนึ่ง 
กลับมาพบเห็นในพื้นที่เช่นเดิม	เป็นต้น

ข้อค้นพบ

การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น�้าท้องถิ่นเป็นการน�าองค์ความรู้เรื่องสัตว์น�้าที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้	 โดยอาศัย 
การมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน	จึงต้องให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้	ความเข้าใจเพื่อให้สมาชิก
ชุมชนได้ร่วมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 นอกจากนี้	 ยังเป็นกิจกรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
จงึเป็นกจิกรรมทีส่ร้างความเชือ่มัน่ให้กบัชุมชนในการต่อยอดไปสูก่ารอนรุกัษ์และจดัการทรพัยากรท้องถ่ินในประเดน็อืน่		 
โดยมีการปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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องค์ความรู้ บทเรียน และผลสําเร็จ
ของกระบวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 4
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ในพ้ืนที่อ�าเภอเวียงแหงเมื่อปี	 2544	 ท�าให้เกิดความตื่นตัวในปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชน 
จนเกิดเป็น	 “เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน”	 ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้น�าชุมชน	 และสมาชิกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมและข้อจ�ากดัในการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ในพื้นที่ตนเอง

การขับเคลื่อนการท�างานของเครือข่ายที่ผ่านมา	 ได้น�าไปสู่การปรับกระบวนการท�างานร่วมกันใหม่ระหว่างภาครัฐ	
เอกชน	ภาคประชาสงัคม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และชาวบ้าน	โดยเครอืข่ายเป็นตวัประสานขบัเคลือ่นการท�างาน
ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 เช่น	 กรณีพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่	 ต�าบลเมืองแหง	 ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 โดยได้ 
ด�าเนินการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดูแลรักษาพื้นท่ีป่า	 อาศัยกลไกของรัฐ 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการอนุรักษ์	 และร่วมกันจัดการ	 ฟื้นฟูให้ป่า 
มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

 เมื่อกระแสทุนนิยมเริ่มเข ้ามาในพื้นท่ี	 ท�าให้ผู ้คน 
ในชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีในการด�าเนินชีวิต	 โดยเปลี่ยน 
มาปลูกพืชเชิงเด่ียว	 อาทิ	 ข้าวโพดและกระเทียมมากขึ้น	 
ท�าให้เกิดการบุกรุกแผ้วถางป่า	 เพื่อขยายพ้ืนท่ีการเกษตร	
ส่งผลให้การท�าเกษตรกรรมของผู้คนในอ�าเภอเวียงแหง	
จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเปลี่ยนไป	 เกิดปัญหาพิพาทเรื่องป่าไม้
และการใช้ที่ดินในพ้ืนที่กันอย่างรุนแรงระหว่างชาวบ้าน 
กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 รวมถึงกรณีการพัฒนาโครงการ 
เหมืองถ่านหินลิกไนต์

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายทรัพยากรลุ่มนํ้าแม่แตง
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กลุ่มคนฮักอมก๋อย

การท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 
และภาคประชาชน	 อาทิ	 กิจกรรมท�าแนวกันไฟ	 ที่นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ ์
ของประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานภาคีส�าคัญทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ระดับท้องถิ่น	 ระดับอ�าเภอ	 และการเชื่อมโยงนโยบายระดับอ�าเภอและท้องถิ่นเข้ากับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	 และมีการสนับสนุนการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถ่ิน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการไฟป่าต่อไปในอนาคต		

	 อ�าเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป ็นพื้นที่ เสี่ยง 
ในการเกิดไฟป่าและมีข ้อจ�ากัดในการจัดการไฟป่า 
หลายด้าน	 ซึ่งมีกลุ ่มคนฮักอมก๋อยที่เกิดจากการรวม 
ตัวกันของกลุ ่มผู้น�าในพื้นที่	 ประกอบด้วยสมาชิกสภา	
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และภาคี 
ที่เกี่ยวข้องในระดับอ�าเภอ	 มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหา	 ประสานความร่วมมือระหว่างภาค 
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ	 

เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับอ�าเภอ 
การด�าเนินโครงการได้ให้ความส�าคัญต่อการสร้างความเข้าใจความส�าคัญของพื้นท่ีป่าต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า 
ให้แก่ชาวบ้าน
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เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน

การด�าเนินงานเครือข่ายจะจัดเวทีประชุมหารือและแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ ่มทุกเดือน	 เพื่อให้สมาชิกในกลุ ่ม 
ได้มาร่วมแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ต่อกจิกรรมการด�าเนนิงานของกลุม่	และจดัเวทปีระชมุเครอืข่ายองค์กรชมุชนทุก	3	เดอืน 
ที่มีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกกลุ่มรอบอ่าวบ้านดอน	 และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง	 เจ้าหน้าทีป่ระมง	 เจ้าหน้าทีป่่าไม้	 เป็นต้น	 เพือ่รายงานข้อมลูความก้าวหน้า	 ปัญหาและอปุสรรค	 และร่วมกนั 
วางแผนกจิกรรมราย	3	เดือน	แลกเปลีย่นแนวทางการบรหิารจัดการระหว่างกลุม่อนรุกัษ์แต่ละชุมชน	โดยจะเชิญวทิยากร
มาเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม	ซึ่งวาระการประชุมจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่จัดการประชุม	
เช่น	วาระการบริหารจัดการกองทุน	การอนุรักษ์ป่าชายเลน	กฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับชุมชน	เป็นต้น	

อีกเครือข่ายที่ส�าคัญคือ	 กลุ่มเยาวชน	 การสร้างการเรียนรู้ในการฟื้นฟู	 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
กลุ่มเยาวชนท้องถิ่นในอ่าวบ้านดอนเป็นอีกหนึ่งกลุ ่มเป้าหมายท่ีส�าคัญ	 ด้วยเยาวชนมีศักยภาพในการเรียนรู ้ 
และสามารถท�าความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 ได้เร็ว	 จึงได้ริเริ่มท�ากิจกรรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่สอดแทรก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่นอ่าวบ้านดอนและส�านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพือ่น�าไปสูก่ารเรยีนการสอนในห้องเรยีน	โดยมุง่เน้นให้เยาวชนได้เรยีนรูแ้ละปฏบิตันิอกห้องเรยีน	ให้เยาวชนได้ร่วมเป็น
ผู้น�าเสนอเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้สื่อสารและผู้น�าที่ดี	อีกทั้งขยายไปสู่ผู้ปกครอง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับลูกหลานของตนเอง

	 องค์กรชมุชนรอบอ่าวบ้านดอนใน	6	อ�าเภอ	ของจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี	 ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรชุมชนในรูปแบบ 
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละชุมชน
ที่อยู ่รอบและติดพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน	 อาทิ	 กลุ่มกองทุน 
ปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืประมงพืน้บ้าน	กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์
สัตว์น�้า	 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ที่ให้สมาชิกในชุมชน 
ท่ีสนใจเข้าร่วมในการพัฒนาวางแผนกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอื่น	ๆ	
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 เครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

	 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดกาญจนบุร	ี
ซ่ึงประกอบด้วย	 หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยองค์การบริหารส่วน
ต�าบลหนองโรงได้เชญิเครอืข่ายป่าชมุชนร่วมเป็น
วิทยากรในเวทีการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน 
ให้กบัเยาวชนในท้องถ่ิน	และสนบัสนนุการจดัท�า
ป้ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละป่าชุมชน		

ในส่วนของภาครฐั	ศนูย์วจิยัป่าไม้จงัหวดักาญจนบรีุได้ร่วมเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัเครอืข่ายป่าชมุชน	มเีจ้าหน้าทีป่่าไม้คอยให้
ความรูด้้านกฎหมายเกีย่วกบัการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอยูเ่สมอ	อกีท้ังสถาบันการศกึษา	อาจารย์	และนกัศกึษา 
เข้ามาท�าวิจัยในป่าชุมชนเกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืช	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และน�าไปเผยแพร่เป็นงานวิชาการ	 
การด�าเนินงานนี้ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน	 หมอสมุนไพรในท้องถิ่น	 และชุมชนก็ได้รับ 
ความรู้ต่าง	ๆ 	จากสถาบันการศึกษาเช่นกัน	และภาคธุรกิจเอกชน	ได้แก่	บริษัท	SCG	ได้เข้ามาสนับสนุนการด�าเนินงาน	
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกว่า	 10	 ปี	 นอกจากนี้ผู้ประกอบการรีสอร์ทและที่พักในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
และเฝ้าระวังป่า	อาทิ	การมีส่วนร่วมในการท�าแนวกันไฟอย่างสม�่าเสมอ	การสนับสนุนการท�าฝายชะลอน�้า	 เนื่องจาก 
ผูป้ระกอบการเหล่านีไ้ด้ใช้ประโยชน์จากป่าเช่นกนั	และมคีวามสนใจในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีอ่ยูแ่ล้ว	
เมื่อเครือข่ายเข้าไปให้องค์ความรู้เพิ่มจึงท�าให้เกิดความส�าเร็จ	 ตลอดจนมีการจัดประชุมหารือและรายงานผล 
การด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นประจ�า
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กำรสร้ำงควำมร่วมมือของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 โดยอาศัยกลไกเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตง
ตอนบน	ซึง่เป็นเครอืข่ายของภาคประชาชนเป็นพลงัหลกั	เชือ่มโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยมผีูบ้รหิาร
ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเปียงหลวง	ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายฯ	และสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	
รวมถงึประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ	ทัง้นี	้กลไกความร่วมมอืของเครอืข่ายได้น�าไปสูก่ารพฒันา
ข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน	 ซึ่งน�าไปสู่ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการและแก้ไขปัญหา 
เชิงนโยบาย
กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมสู่กำรก�ำหนดนโยบำย	 เห็นได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผน	 ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการกระจายการถือครอง 
ที่ดินของรัฐบาล	 และนโยบายการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง	 
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองตามรัฐธรรมนูญ	 ส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้อย่าง
ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	 น�าไปสู ่การผลักดันข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เอื้อต่อคนส่วนรวม 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่
สมำชิกในชุมชนเห็นควำมส�ำคัญของกลุ่มอนุรักษ์	 ที่ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนของตนเอง	
ท�าให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถ่ินมากขึ้น	 อาทิ	 กลุ่มกองทุนประมงพื้นบ้าน 
ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นกองทุนสะสมทรัพย์	 ซึ่งจากการด�าเนินงานที่ผ่านมาท�าให้สมาชิกในกลุ่มมีหนี้สินลดลง	 
ไม่เป็นหนี้นอกระบบ	และมีเงินหมุนเวียนตลอด	ท�าให้เกิดความยั่งยืนในกองทุนดังกล่าว

ข้อค้นพบ

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นการเสริมพลังและก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ในการป้องกันและการแก้ปัญหา	 ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของสมาชิก	 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดียิ่งข้ึน	 
ทั้งนี้	 การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว	 โดยองค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซ่ึงส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	 
ได้แก่
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การสื่อสารสร้างความตระหนัก

“หนังประโมทัย” สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 การสือ่สารผ่านชุดการแสดงท้องถิน่ท่ีท�าจาก	“หนงับกัตือ้
หรอืหนงัประโมทยั”	(หนงัตะลงุอสีาน)	เป็นศลิปะการแสดง
พื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงชีวิตผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน	
โดยปราชญ์พื้นบ้าน	หมอล�า	ในหมู่บ้าน	และคณะหมอล�า
กลุ่มเด็กที่บูรณาการเขียนบทหนังและเนื้อเพลงล�าผญา	
(บทกลอนหมอล�า	 ภาษาอีสาน)	 ถ่ายทอดเรื่องราวการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนและนิเวศเกษตร	 การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ในพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสเดิม	 การสร้างแหล่งอาหาร
ปลอดภัยด้วยการฟื้นฟูการท�าเกษตรผสมผสาน	 นาข้าว
อินทรีย์ทุ่งกุลา	ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง	

ปัจจุบันสมาชิกที่สืบทอดการแสดงหนังประโมทัยเร่ิมลดลง	 ผู้น�าชุมชนเห็นถึงความส�าคัญจึงต่อยอดศิลปะพื้นบ้านนี ้
ร่วมกบัการอนุรักษ์ป่าชมุชน	โดยเริม่จากกลุม่เยาวชนทีม่คีวามสนใจในศลิปะพืน้บ้าน	ซึง่กจิกรรมนีจ้ดัท�าขึน้โดยเยาวชน
ที่อยู่ในชุมชนรอบป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง	 และป่าดอนหนองโจน	 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 เยาวชนมีความต้องการเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่า	 โดยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ 
การฟื้นฟู	อนุรักษ์ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์	ผ่านกิจกรรมการแสดงละครเด็ก	การสร้างเรื่องราวผ่านการเชิดหนัง
ประโมทัย	 จากการด�าเนินกิจกรรมได้น�าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน	 ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพิง 
และใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางธรรมชาติ	 โดยเฉพาะพื้นที่ป่าซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่ที่ให้ความมั่นคงทางอาหาร 
และสร้างรายได้	 รวมถึงเกิดกลไกความร่วมมือของบุคคลทุกวัยท่ีเข้าร่วมเป็นคณะท�างาน	และการพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ใช้ส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกันและได้ต่อยอดขยายเครือข่ายการท�างานอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอและขยายสู่สังคม 
ในวงกว้าง
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 สื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์

ในการด�าเนินงานเครือข่ายฯ	 ได้เลือกเส้นทางท่องเท่ียวรอบเขตเมืองเก่า	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รู้จักประวัติศาสตร ์
ของเมืองเชียงใหม่ผ่านนิเวศประวัติศาสตร์	และกระตุ้นให้คนในพื้นที่ได้รู้จักเมืองเชียงใหม่	สร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่
ชุมชนมีอยู่	 นอกจากน้ี	 ยังมีการสื่อสารและการรณรงค์สร้างจิตส�านึกนิเวศประวัติศาสตร์เชียงใหม่ให้กับประชาชน 
ชาวเชียงใหม่และผู้คนภายนอก	 ได้แก่	 การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน	 โดยมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านบทความ	 ภาพถ่าย	 
และภาพเคลื่อนไหว	 เช่น	สารคดีวิทยุ	 FM100	หนังสือพิมพ์	 วารสาร	และสื่อโทรทัศน์	 เป็นต้น	การสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์	โดยมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การปลูกต้นไม้	วิดีทัศน์	เพจ	Facebook	เขียว	สวย	หอม	
Greenery,	 Beauty,	 Scent	 และหมอต้นไม้	 การสื่อสารแบบกลุ่ม	 ผ่านงานเสวนาดอยสุเทพ	 เวทีฮอม	 อบรมรุกขกร	 
และอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	 การสื่อสารผ่านกิจกรรมสาธารณะ	 เช่น	 กิจกรรมถนนบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่	 พิธีสืบชะตาต้นยางนา	 เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่	 เป็นต้น	 และการใช้สื่ออื่น	 ๆ	 เช่น	 
การจัดนิทรรศการต้นไม้	 รุกขชาติ	 มรดกของแผ่นดิน	 ใต้ร่มพระบารมี	 และการใช้สื่อบุคคลเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว 
และกระตุ้นจิตส�านึกรักเชียงใหม่	ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด	นักดนตรี	และวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

	 การสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เชงินเิวศประวตัศิาสตร์	โดยโครงการเขยีวชมเมอืงเชียงใหม่	
ได้จัดรถรางไฟฟ้าชื่อว่า	“มอม”	พาเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ควบคู ่กับการชม 
ต้นไม้ใหญ่	 โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้ในเส้นทาง 
วิง่รอบ	4	แจ่ง	(มมุเมอืง)	ประกอบด้วย	แจ่งหัวรนิ	แจ่งศรีภูมิ	
แจ่งกะต�า๊	และแจ่งกูเ่ฮอืง	และ	5	ประตเูมอืงเชยีงใหม่	ได้แก่	
ประตสูวนดอก	ประตชู้างเผอืก	ประตทู่าแพ	ประตเูชยีงใหม่	
และประตูสวนปรุง	 ซึ่งแต่ละแจ่งจะมีต ้นไม้ใหญ่ที่มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาปลูกอยู่ด้วย	
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สื่อเรียนรู้กลางป่า

	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพื้นที่ป ่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	 จังหวัดมหาสารคาม 
ใช้	 “สื่อเรียนรู้กลางป่า”	 เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนัก	 
โดยการส�ารวจและเกบ็ข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ	
จัดท�าป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	 จ�าแนกเป็นข้อมูล
พรรณไม้ที่พบในแปลง	 ชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
สตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงั	 และชนิดของเห็ด	 ซึ่งเป็นข้อมูล 

จากการส�ารวจป่าและการใช้ประโยชน์จากป่า	รวมทั้งได้จัดท�าป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัติความเป็นมาของป่า	 
แผนที่	 และแปลงตัวอย่างในการส�ารวจความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ในพื้นท่ีป่า	 เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์รับรู้ 
และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้		

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

		 การจัดการพื้นท่ีชุ่มน�้าอ่าวบ้านดอนซึ่งมีชุมชนที่อยู่ 
โดยรอบหรอืตดิพืน้ทีอ่่าวบ้านดอนจ�านวนมาก	การรณรงค์	
เผยแพร่	 และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ 
อ่าวบ้านดอนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยมีการจัดท�าแผ่นพับ	
ประชาสมัพนัธ์ให้กบักลุม่เป้าหมายในชมุชน	สถาบนัการศกึษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และจดันทิรรศการในวนัส�าคญั
ต่าง	ๆ	นิทรรศการเครื่องมือประมงพืน้บ้าน	วถิชีาวประมง
พืน้บ้าน	ข้อมลูมลูค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากอ่าวบ้านดอน 

เพ่ือให้เยาวชนและบุคคลที่สนใจได้เรียนรู้	 โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีร่วมน�าเสนอและเป็น
วิทยากรให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน
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กำรใช้ศลิปะพืน้บ้ำนส่ือสำรเพือ่กำรอนรุกัษ์ป่ำ	ศลิปะการแสดงพืน้บ้านทีส่ะท้อนถงึการด�าเนนิชวีติทีผ่สมผสาน
กับวัฒนธรรมพื้นบ้านเริ่มสูญหายไป	 ผู้น�าชุมชนเห็นถึงความส�าคัญจึงต่อยอดศิลปะพื้นบ้านนี้ร่วมกับการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชุมชน	โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในศิลปะพื้นบ้าน	ท�าให้
เยาวชนท้องถิ่นได้เข้าร่วมศึกษาองค์ความรู้ในป่าชุมชนในพื้นที่จริง	มีครู	ผู้น�าชุมชน	และผู้ปกครอง	ร่วมผลักดัน 
และสนับสนนุการท�ากจิกรรม	ท�าให้เกดิความสนใจและกระตอืรอืร้นในการส่งต่อความรู	้และสร้างความตระหนกั
ให้กับชุมชนอื่น	ๆ	และบุคคลภายนอก
กำรพัฒนำสื่อเรียนรู้กลำงป่ำเพื่อสื่อสำรสร้ำงควำมตระหนัก	 ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจป่าและการใช้ประโยชน์
จากป่า	รวมทัง้ได้จดัท�าป้ายแสดงรายละเอยีดข้อมลูประวตัคิวามเป็นมาของป่า	แผนที	่และแปลงตวัอย่างในการ
ส�ารวจความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่ป่า	 เพื่อให้ผู ้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์รับรู ้และเกิดความตระหนัก 
ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรเหล่าน้ี	นอกจากนี	้สมาชกิในชมุชนเองกม็กีารสือ่สารกบัชมุชนอืน่	ๆ 	ทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์
ในป่าให้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่า	เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
กำรสำนเครือข่ำยร่วมด�ำเนินงำน	 มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกเครือข่ายรับทราบ 
อย่างต่อเนื่อง	 เผยแพร่องค์ความรู้	 สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน 
อย่างสม�่าเสมอ	 เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นก�าลังส�าคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน		

ข้อค้นพบ

การสื่อสารสร้างความตระหนักน�าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน	 มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สื่อสารและเรียนรู ้
ร่วมกันและได้ต่อยอดขยายเครือข่ายการท�างานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอและขยายสู่สังคมในวงกว้าง	 ร่วมกับการ 
สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่า	 โดยถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการฟื้นฟู	 อนุรักษ์ป่าชุมชน	 
และทรัพยากรชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์	 อีกท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ด้วย	 โดยมีการ 
ปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่

	 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่	 ต�าบลเมืองแหง	 อ�าเภอเวียงแหง	
จังหวัดเชียงใหม่	 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว	 
มีเนื้อที่เกือบ	 1	 พันไร่	 สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดชัน	 ลักษณะ
ของป่าเป็นป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณและป่าดิบช้ืน 
ในบรเิวณหบุเขา	ชุมชนได้ด�าเนนิการจดัตัง้และข้ึนทะเบียน 
ป่าชุมชน	 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดูแล	 รักษา 
และอนุรักษ์พื้นท่ีป่า	 เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน	

กิจกรรมของชุมชน	ได้แก่	การส�ารวจพื้นที่เพื่อวางแผนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	การมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน	 การลาดตระเวน	 จัดท�าแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่า	 และการจัดท�าระบบประปาภูเขา	 โดยอาศัยกลไกของรัฐ 
และการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน	 ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับหมู่บ้านอื่นทั้งในระดับต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัด		 
มกีารรกัษา	“ตาน�า้”	หรอื	“น�า้ผดุ”	จากใต้ดนิทีม่นี�า้ไหลสม�า่เสมอ	ในอนาคตชมุชนต้องการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ	เป็นแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาติ	รวมถงึการพฒันาเป็นแหล่งสมนุไพรของชมุชน	จงึได้มกีารพัฒนาเส้นทางเดนิศกึษา
ธรรมชาต	ิ	โดยรวบรวมกล้วยไม้ป่าทีพ่บในป่าเต็งรัง	น�ามาตกแต่งไว้บนต้นไม้ตามแนวเส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาต	ิพร้อม
ทั้งยังจัดกิจกรรมการปลูกกล้วยป่าบริเวณพ้ืนที่ตาน�้าเพื่อคงความชุ่มช้ืนให้กับผืนป่า	พร้อมท้ังรวบรวมองค์ความรู ้
เกี่ยวกับสมุนไพรที่พบในป่าแห่งนี้ไว้เพื่อการจัดท�าฐานข้อมูลในอนาคต

ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้		มีการจัดท�าแผนที่และข้อมูลสนับสนุนการจัดการ
พื้นที่	 เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชหลากชนิดและผสมผสานเข้ากับการเล้ียงสัตว์	 ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร	 
และรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน�้า
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 “ป่าแห่งการเรียนรู้” ในชุมชน

	 การพัฒนา	“ป่าแห่งการเรียนรู้”	ในชุมชน	เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยมีพื้นที่ให้ลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างความสนใจให้กับเยาวชนอย่างมาก	 ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชน 
ได้ด�าเนินการส�ารวจป่าโดยมีวิทยากรทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบ้านน�าองค์ความรูเ้กีย่วกบัป่าชมุชนทีม่อียู	่มาจดัท�าเป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้	 ส่วนป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง	 มีฐานการเรียนรู้และป้ายสื่อ 
ความหมายระบบนิเวศป่าและน�้า	 โดยเส้นทางจะมีลักษณะเดินมาบรรจบกัน	 ส่วนป่าดอนหนองโจน	 มีฐานการเรียนรู้ 
น�าเสนอระบบนิเวศป่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการกับการอนุรักษ์ป่า	 เช่น	ที่มาของชื่อหนองโจนถูกตั้งขึ้น
เน่ืองจากป่าแห่งนี้เคยเป็นที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวของโจรท่ีขโมยวัวควายของชาวบ้าน	 ท�าให้คนในละแวกนั้นไม่กล้า
เข้าไปตัดไม้หรือเก็บหาของป่า	ป่าจึงอุดมสมบูรณ์จนมาทุกวันนี้	

การส�ารวจความหลากหลายของแมลงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน	ท�าให้มีข้อมูลแมลงในแต่ละฤดูกาล	
และแมลงบางชนิดพบในแปลงนา		นับเป็นการศึกษากีฏวิทยาพื้นบ้านกับการอนุรักษ์ป่าและการเกษตร	เพื่อให้สมาชิก
ชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงพื้นบ้านและเห็นความส�าคัญของแมลงในระบบนิเวศ		
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งความรู้ในป่าชุมชน

	 ป่าชมุชนในจงัหวดักาญจนบรุพีืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัด้านชนดิพรรณไม้	ลกัษณะพืน้ที	่ซึง่ควรค่าแก่การให้เยาวชน
หรอืสมาชกิในชมุชนทีส่นใจเรียนรูส้ภาพพืน้ที่ป่าในท้องถิน่ได้เข้ามาศกึษาในพืน้ทีจ่รงิ	เมือ่ด�าเนนิโครงการฯ	เครือข่าย
ป่าชุมชนจึงร่วมกันหารือเพ่ือจัดท�าเส้นทางท่องเท่ียวศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่าชุมชน	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 บ้านพุเตย	 
อ�าเภอไทรโยค	และป่าชมุชนบ้านเขานางสางหวั	อ�าเภอเลาขวัญ	โดยมปีราชญ์ชาวบ้านและหมอสมนุไพร	เป็นวทิยากร
น�าศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวในธรรมชาติป่าชุมชน	 มีป้ายสื่อสารข้อมูลชนิดพรรณไม้	 ป้ายค�าขวัญสร้างความตระหนัก 
ในการหวงแหนทรัพยากรป่า	และมีกฎ	ระเบียบ	การเข้ามาใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน	

ป่าชุมชนบ้านพุเตย	 มีเน้ือท่ี	 328	 ไร่	 เป็นป่าที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน	 
มคีวามหลากหลายของพรรณไม้และสตัว์ป่าโดยเฉพาะพรรณไม้ในป่าดบิชืน้	ซึง่ชมุชนเรยีกชือ่ป่าแห่งนีต้ามพนัธุไ์ม้เด่น
ทีข่ึน้ในพืน้ทีแ่ละลกัษณะภูมปิระเทศ	คอืพทุีม่ต้ีนเตยขึน้อยูอ่ย่างหนาแน่น	พรรณไม้ทีพ่บมีทัง้สิน้	141	ชนดิ	จาก	107	สกลุ 
60	 วงศ์	 และพรรณไม้ที่มีอิทธิพลในสังคมป่าคือ	 เปล้าเลือด	 ก่อแพะ	 ก่อน�้า	 พลวง	 เตยใหญ่	 เต่าร้าง	 เป็นต้น	 ส่วน 
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์พบ	67	ชนิด	โดยจ�าแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	2	ชนิด	สัตว์เลื้อยคลาน	7	ชนิด	
สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	4	ชนิด	และนก	54	ชนิด	โดยนกปรอดเหลืองหัวจุก	เป็นนกที่สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่	

ในการออกแบบแหล่งเรยีนรู	้ ได้ใช้วฒันธรรม	ประเพณ	ีและภมูปัิญญาท้องถิน่	ผสมผสานกบัการจดัการป่าชมุชนแบบใหม่	ๆ 
โดยใช้ศักยภาพชมุชนร่วมกนัลงมอืด�าเนนิการ	มกีารเสรมิสร้างทักษะในการแจกแจงและวเิคราะห์ปัญหา	การค้นหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	มุ่งเน้นการจัดการท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน	มีการแบ่งเขตพื้นท่ีในป่าชุมชน 
เป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ป่าและฟ้ืนฟพูรรณไม้ท้องถิน่หายาก	 รวมถงึพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์เพ่ือการศกึษาเรียนรู้ 
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 ฐานข้อมูลแหล่งรวมความรู้เรื่องสัตว์นํ้าและพรรณไม้ท้องถิ่น

	 	 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
เป็นแหล่งความรู้ส�าคัญที่มาจากการเก็บรวมรวบข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	 เพื่อน�าไปใช้
ต ่อยอดทั้ งด ้านวิชาการและการคุ ้มครอง	 อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน	 ล�าห้วยทับทันเป็นล�าน�้า 
ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ของสตัว์น�า้สงูโดยเฉพาะปลาท้องถิน่	
และป่ากุดหวายท่ีเป็นป่าเบญจพรรณก็มีความหลากหลาย
ทางพรรณไม้และสัตว์ป่า	

ประชาชนและชมุชนท้องถิน่ในต�าบลศรสีขุ	และองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุเลง็เห็นถงึความส�าคัญการจัดเกบ็ข้อมลู 
ในล�าห้วยทับทันและป่ากุดหวายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในท้องถิ่น	จึงท�าการส�ารวจเก็บข้อมูลชนิดพรรณไม้	สัตว์ป่าในพื้นที่
ป่ากุดหวาย	 สัตว์น�้าในล�าห้วยทับทัน	 อย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 สมาชิกในชุมชน	 และเยาวชน 
ในต�าบล	 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 และปราชญ์ 
ชาวบ้าน	 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพรรณไม้	สัตว์ป่า	สัตว์น�้า	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	
และการจัดท�าฐานข้อมูลพืชและสัตว์	 และจัดกิจกรรมน�านักเรียนเดินศึกษาชนิดพรรณไม้ในป่ากุดหวาย	 เพื่อน�าข้อมูล
จากการส�ารวจไปจัดท�าเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของล�าห้วยทับทันและป่ากุดหวายส�าหรับน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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กำรส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำหรอืแหล่งทรพัยำกรของชมุชน	โดยกลุม่เยาวชนได้ลงมอืปฏบัิติ
จริงในพืน้ทีป่า่และได้ร่วมติดตามการเกบ็ข้อมูลอยา่งตอ่เนื่อง	และตระหนักถงึความส�าคญัของปา่ชุมชนในพื้นที่
ของตนเอง	จึงเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กำรผสมผสำนองค์ควำมรูท้้องถ่ินกับองค์ควำมรูท้ำงวชิำกำร	ในการพฒันาแหล่งเรยีนรูช้มุชน	โดยการสนบัสนนุ
จากนักวิชาการภายนอกและครูจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้และใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้	 โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชน 
และนักเรียนในสถานศึกษาที่ต ้องมีการบูรณาการแหล่งเรียนรู ้ชุมชนเข้าสู ่หลักสูตรการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา	 เพื่อให้มีการน�านักเรียนเข้ามาเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	อีกทั้งมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ

ข้อค้นพบ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มักต่อยอดมาจากกิจกรรมการส�ารวจพื้นท่ีป่า	 ความหลากหลายของแมลง	 สัตว์น�้า	 และชนิด 
พนัธุไ์ม้	จนเกิดเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ทีท่�าให้ชุมชนเกดิกระบวนการเรียนรูก้ารจดัการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทุกภาคส่วน	 เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 
ซ่ึงส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	 และรักษาคุณภาพน�้าในชุมชน	 รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อการท�าเกษตรบริเวณ 
โดยรอบ	องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

บูรณาการภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับหลักสูตรท้องถิ่น

	 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตป่ิาไม้โดยชุมชนปกาเกอะญอ	ในพืน้ท่ีอ�าเภอ 
กัลยาณิวัฒนา	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้จัดท�าหลักสูตรสิง่แวดล้อมท้องถิน่	 
เพือ่ปลกูฝังให้เดก็และเยาวชนในพืน้ทีม่คีวามรูท้ั้งทางวิชาการ	 วิชาชีพ	 
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชน	 สอนให้เห็นคุณค่าในวิถีชีวิต 
ของปกาเกอะญอ	และน�ามาใช้ในการด�าเนนิชีวติได้	 โดยโรงเรยีนในพืน้ที่
โครงการได้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการหลักสูตรแกนกลางเข้ากับ
หลักสูตรท้องถิ่น	ส�าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับประถม
ศึกษาปีที่	 6	 นกัเรยีนจะได้เข้าร่วมกจิกรรมชมรมสิง่แวดล้อม	 ส่วนในระดับ

มธัยมศกึษาปีท่ี	 1-3	 นักเรยีนจะได้เรยีนในหลกัสตูรวชิาท้องถ่ินศกึษา	 โดยตลอดระยะเวลา	1	ภาคการศกึษาจะต้องเรยีน 
ให้ครบ	40	สปัดาห์	(2	คาบต่อสปัดาห์)	ในด้านการวัดผลสมัฤทธิจ์ะวดัจากใบงานและสังเกตจากพฤตกิรรมเดก็	วธิกีารสอนคอื 
มีการเรียนเขียน	อ่าน	พูดภาษาปกาเกอะญอเป็นเรื่องหลัก	แล้วสอนเชื่อมโยงกับภาษาไทยและอังกฤษ	 โดยบูรณาการ 
ระหว่างหลกัสตูรแกนกลางของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	กบัหลกัสตูรท้องถิน่	และให้ปราชญ์ชุมชน 
มาสอนคตคิวามเชือ่	 ภมูปัิญญา	 องค์ความรู้ในการจดัการป่า	 รกัษาป่า	 รกัษาน�า้	 การปลกูฝังเดก็รุน่ใหม่ให้เรยีนรูค้ณุค่า 
ของภูมิปัญญาปกาเกอะญอ	 ก่อนที่จะสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นปู่รุ่นย่า	 นอกจากนี้	 โรงเรียนยังได้มีการปรับหลักสูตร 
อยูต่ลอดเวลา	เพือ่ให้เท่าทันกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมพร้อม	ๆ 	กบัปลูกฝังอตัลักษณ์ความเป็นปกาเกอะญอไปพร้อม	ๆ 	กนั	

การเรียนการสอนหลกัสตูรบรูณาการผสมผสานหลกัสตูรแกนกลางของ	 สพฐ.	 ควบคูก่บัหลกัสตูรท้องถิน่จงึเป็นแนวทาง 
ทีส่ร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน	 โดยความรู้หลักสูตรแกนกลางเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีเยาวชนจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถ 
เรียนต่อได้ในระดับสงู	 ส่วนหลกัสตูรท้องถิน่เป็นการน�าความรู	้ ภมูปัิญญา	และผูรู้ท้้องถ่ินเข้ามามส่ีวนร่วมในการถ่ายทอด	 
วถิชีวีติทีห่ล่อเล้ียงชาวปกาเกอะญอมาตัง้แต่บรรพบรุษุ	 ซ่ึงการให้ผูเ้ฒ่าในหมูบ้่านมส่ีวนร่วมในการอบรมภาษา	 จดักิจกรรม 
ให้นกัเรยีนพดูคยุกบัผูอ้าวุโสในครอบครวัถงึบทธา	 นทิาน	ต�านาน	 แล้วมาเล่าแลกเปลีย่นกัน	 ซึง่นอกจากจะเรยีนรูน้ทิาน	 
และความเป็นมาประวติัศาสตร์ของกลุ่มชนแล้ว	 ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัให้แน่นแฟ้น	 และเสริมให้ 
การเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินไม่เพียงส่งผลดีต่อนักเรียนและเยาวชน	 แต่ยัง 
ส่งผลดต่ีอสมาชกิชมุชนในการมส่ีวนร่วมถ่ายทอดภมูปัิญญา	เหน็คณุค่าของตนเองท่ีได้มส่ีวนสบืสานและส่งต่อวฒันธรรม
และองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังต่อไป
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ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

		 ศนูย์เรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	
จัดตัง้ข้ึนในพืน้ท่ีโรงเรยีนบ้านเมก็ด�า	 ปี	 2561	 โดยได้รบัความร่วมมอื 
จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ครู	 ผู้น�า
ชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	และหน่วยงานท้องถิ่นในต�าบลเม็กด�าและ 
หนองบัว	 ร่วมกันแสวงหาและสร้างองค์ความรูเ้พือ่ถ่ายทอดสูเ่ยาวชน 
ในระบบการศกึษาให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งคุณค่าของป่า	 ร่วมเรยีนรูด้้วยตนเอง 
ลงมอืปฏบัิตจิรงิจากการเข้าเรยีนรูใ้นป่า	 จัดท�าโครงงานจากการส�ารวจ 
และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่า	น�าไปสู่การ

จัดการและอนุรักษ์พืชสมุนไพร	 และสัตว์ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอกตามมา	 นักเรียนได้น�าข้อมูลมาจัดท�าเป็น 
สมุดภาพข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและสัตว์	สื่อสารส�าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้	ส่งเสริมการรับรู้ปลูกฝังให้เยาวชน
และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ	 พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน	 
โดยเพิ่มเป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของการจัดการเรียนการสอน	 โดยใช้ชุดกิจกรรมและ 
โครงงานวทิยาศาสตร์สอดแทรกความรูด้้านความหลากหลายทางชวีภาพในรายวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	 ให้เกดิการสอน 
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั	ิและมเีนือ้หาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	(สพฐ.)		

นอกจากน้ี	นำยประหยดั โมกศร	ีครวูทิยฐานะครชู�านาญการพเิศษ	ได้ออกแบบกิจกรรรมการเรยีนรูต้ามบรบิทของชมุชน	
และความต้องการของท้องถิน่	 โดยสร้างเป็นรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์	 ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ใช้ชือ่สาระการเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาติในท้องถิน่	มาใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอนโดยมกีารสร้างนวตักรรมประกอบ
การเรียนการสอน	ที่ครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้	ตัวชี้วัด	และความต้องการของท้องถิ่น	จัดท�าสารานุกรม
และสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ด้านความหลากหลายของทรพัยากรชวีภาพในพืน้ทีป่่าใหญ่โคกจกิ-ตาลอก	จ�านวน	3	 เล่ม	 ได้แก่ 
พรรณไม้	 สัตว์	 และเหด็	พร้อมทัง้ออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นแบบโครงงานวทิยาศาสตร์	 ซ่ึงเป็นการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้ชมุชนเป็นฐานจากศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจกิ-ตาลอก	และกิจกรรมค่ายเยาวชนพทัิกษ์ป่า 
ซ่ึงเป็นการเรียนรูด้้วยการลงมอืปฏบิติัจรงิผ่านการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพในป่า	ท�าให้นกัเรยีนได้มปีฏิสมัพนัธ์ 
กับสื่อธรรมชาติ	เกิดกระบวนการทางสังคมที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแห่งนี้ต่อไป		
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จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ท้องถ่ิน	 ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	 สถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถประเมินความส�าเร็จ 
จากผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายและครูผู้สอน	 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนส�าเร็จตามหลักสูตรสถานศึกษา	 มีเครือข่าย 
ทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน	นักเรียนเกิดความรู้	มีความสุขในการเรียนรู้	มีความสามารถในการท�างานร่วม
กับผู้อื่น	 นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้	 มีจิตส�านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตัวเองได้	 
สามารถรวมกลุ่มต้ังกลุ่มจิตอาสา	 “เยาวชนพิทักษ์ป่า”	 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้	 และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูคงความอุดมสมบูรณ์

หลักสูตรท้องถิ่น “วิชาพลับพลึงธาร”

	 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินของโรงเรียนกะเปอร์วิทยา	 
เริม่จากการน�านกัเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอยูเ่สมอ	 จนเกดิ 
แนวคิดการน�าเนื้อหาของกิจกรรมไปขยายผลการเรียนรู ้ 
ในโรงเรียน	 โดยจัดการเรียนการสอนช่ือ	 “วิชาพลับพลึงธาร” 
บรรจุในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	
จ�านวน	 40	 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้	
ความเข้าใจ	ความตระหนกั	และเหน็ความส�าคญัของพลบัพลงึธาร 

ทัง้นี	้ ได้ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการส�ารวจ	ตรวจสอบ	 สืบค้นข้อมูล	 และหาแนวทางแก้ปัญหา	 ตลอดจนสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้	 	 ผ่านสาระการเรียนรู้	 จ�านวน	4	หน่วย	ประกอบด้วย	หน่วยที่	 1	 ความรู้ความเข้าใจในพลับพลึงธาร	
หน่วยที่	2	วงจรชีวิตและการขยายพันธุ์พลับพลึงธาร	หน่วยที่	3	วงจรชีวิตและการขยายพันธุ์พลับพลึงธาร	และหน่วยที่	4	
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองพลับพลึงธาร	 มีการวัดผลโดยให้เด็กนักเรียนต้องอธิบายการจ�าแนกประเภทลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร์ของพลบัพลงึธารได้	 บอกความส�าคัญและประโยชน์ของพลบัพลงึธารท่ีมต่ีอท้องถ่ินได้	 วเิคราะห์และอธบิาย 
ปัญหาและวกิฤตขิองพลบัพลงึธารได้	 เสนอแนะแนวทางอนรุกัษ์พลบัพลึงธารในท้องถิน่ได้	และบอกการขยายพนัธุแ์บบอาศัย 
เพศและแบบไม่อาศัยเพศของพลับพลึงธารได้	 	 ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันของอาจารย์ 
ผูร้บัผิดชอบรายวชิากบัฝ่ายวชิาการ	 รวมถงึการสนับสนนุจากผูบ้รหิารสถานศกึษา	 ส่วนการพฒันาแหล่งเรียนรู้พลบัพลงึธาร 
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน	ต้องสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนด้วย
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กระบวนกำรพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่	กล่าวได้ว่ามาจากการวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน	
มีทั้งปัญหาที่เป็นระดับความต้องการและปัญหาความจ�าเป็น	 โดยน�าข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน 
มาวิเคราะห์	ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่น
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหลักสูตรแกนกลำงกับหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักและความส�าคัญ 
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 วัฒนธรรม	 ประเพณีให้กับเยาวชนได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต	 อีกทั้งยังเป็น 
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	 เช่น	 การบูรณาการภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับหลักสูตรท้องถ่ิน	 
และการอนุรักษ์และคุ้มครองพลับพลึงธาร	
กำรจัดท�ำนวัตกรรมท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้	 โดยใช้ชุดกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์สอดแทรกความรู้ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 ให้เกิดการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	
และมเีน้ือหาทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานของ	สพฐ.	ท�าให้นกัเรียนเกดิความรู	้มทัีกษะการแสวงหาความรู	้มจีติส�านกึ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองได้		

ข้อค้นพบ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	 โดยใช้แหล่งเรียนรู้และน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน	 มีการบูรณาการ 
ระหว่างหลักสูตรแกนกลางของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 กับหลักสูตรท้องถิ่น	 อาทิ	 
ข้อมูลท้องถิ่น	ภูมิปัญญา	องค์ความรู้ในการจัดการป่า	รักษาป่า	รักษาน�้า	และการอนุรักษ์พลับพลึงธาร	เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ท้องถิ่นตนเอง	 เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการท�างาน	 รวมทั้ง 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน	 เป็นหลักสูตรที่สามารถ 
พฒันาได้ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป	มกีารปรบัใช้องค์ความรูแ้ละรปูแบบการด�าเนนิงาน 
ซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

คณะทํางานด้านทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่บริเวณรอบป่าภูถํ้า ภูกระแต
		 จากการอบรม	 “ทีมส�ารวจ”	 ร่วมขับเคลื่อนการส�ารวจแนวเขต	 
เพือ่แก้ปัญหาทีด่นิท�ากนิในบรเิวณรอบป่าภูถ�า้	ภกูระแต	อ�าเภอแวงน้อย 
จงัหวดัขอนแก่น	ท�าให้เพิม่ความรูค้วามเข้าใจและทกัษะในการน�าเครือ่งมอื 
ทางภมูศิาสตร์มาใช้ในการปฏบิตังิานด้านการบรหิารฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ
ดิน	 น�้า	 ป่า	 โดยการมีส่วนร่วม	 นอกจากนี้	 ได้มีการหารือร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 โดยนายอ�าเภอได้จัดตัง้	 “คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ�าเภอแวงน้อย” 

กลไกระดับตําบลแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่แตงตอนบน

	 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่ 
ลุม่น�า้แม่แตงตอนบนของเครือข่ายฯ	มกีารสร้างกลไกระดบัต�าบล	โดยมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นตวัเชือ่มประสานขบัเคลือ่นการท�างาน
เครอืข่ายไปพร้อม	ๆ 	กนั	ยดึแนวทางการจดัการร่วมกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	
ทัง้หน่วยงานภาครฐั	 องค์กรพฒันาเอกชน	 ภาคประชาสงัคม	 สถาบนั 
การศกึษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคประชาชน	และองค์กรชมุชน 
ในการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมในการจดัการและแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ที่		

มีสมาคมเพ่ือนภูท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ	 และมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันด�าเนินกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน	 น�้า	 ป่า	 อ�าเภอแวงน้อย	 แก้ไขปัญหาท้ังด้านทรัพยากรป่าไม ้
และแหล่งน�้าในระดับพื้นที่และเชื่อมต่อให้เป็นต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้	 กระบวนการจัดท�าฐานข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกขยายพื้นท่ี	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงแผนที่ 
แนวเขตที่ดินป่าไม้ที่ชัดเจน	ทางอุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง	อุทยานแห่งชาติผาแดง	หน่วยงานทหารในพื้นที่	เครือข่าย
ทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และชุมชน	 ได้มีการท�าประชาคม	 รับรองข้อมูล	 สร้าง 
กฎระเบียบกติกาชุมชน	และลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินร่วมกัน
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แนวเขตและกฎระเบียบชัดเจน ป้องกันการบุกรุกลําห้วยทับทัน
		 ล�าห้วยทับทันท่ีไหลผ่านใจกลางต�าบลศรสีขุ	 อ�าเภอศรณีรงค์	 จังหวดัสรุนิทร์ 
ถกูบกุรกุท�าลายท�าให้ตลิง่ล�าห้วยพงัทลายและมสีภาพตืน้เขนิ	องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลศรสีขุ	ผูน้�าชุมชน	เจ้าของท่ีดนิ	และหน่วยงานในท้องถ่ินท่ีเกีย่วข้อง	
ได้ประชมุร่วมกันเพือ่สร้างความรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งแนวเขตทีด่นิสาธารณะ 
และส�ารวจท่ีดนิท�ากนิร่วมกบัเจ้าของท่ีดนิท่ีตดิกบัล�าห้วย	จดัท�าเป็นแผนทีข่อบเขต 
ของพ้ืนท่ีล�าห้วยทับทันให้ชัดเจน	 ด�าเนินการปักแนวเขตพื้นท่ีล�าห้วยทับทัน
ทั้งสองข้างล�าห้วยร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น	

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกันระหว่ำงชุมชนและเจ้ำหน้ำท่ี	 การท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถอยูร่่วมกับป่า	 โดยลดการบุกรกุ 
พืน้ทีป่่า	และมคีวามเข้าใจกนัทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและระดบัผูบ้รหิาร	จากการทีไ่ด้ลงพืน้ทีต่ดิต่อสือ่สารกนัสร้างความเข้าใจ	
และรบัรูถ้งึปัญหาทีเ่กดิขึน้	เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการสร้างกลไกจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วม	
กำรพฒันำกลไกขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำน	โดยจดัตัง้คณะกรรมการอ�านวยการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานทัง้ในระดบั
อ�าเภอและระดบัจงัหวดั	ซึง่ในระหว่างด�าเนนิโครงการได้มกีารจดัประชมุอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	รวมถงึการจดัท�า 
แนวเขตท่ีดินท�ากินเพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้แนวเขตท่ีชัดเจน	 เมื่อจะด�าเนินกิจกรรมใดและต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน	การมฐีานข้อมลูทีถ่กูต้องชดัเจนท�าให้หน่วยงานรบัรูถ้งึปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขไปในทศิทาง
เดียวกัน	จึงเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ

ข้อค้นพบ
กฎระเบยีบเป็นส่ิงส�าคัญของการอยูร่่วมกนัในสงัคม	 เพือ่ให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุและป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาขึน้ในชมุชน 
โดยการก�าหนดกฎ	ระเบียบ	ควรค�านงึถงึกลไกการมส่ีวนร่วมของสมาชิกในชมุชนให้เห็นชอบตรงกัน	 ร่วมกันคดิ	 ร่วมกันวเิคราะห์ 
หารือให้เกดิกฎระเบยีบทีเ่ป็นกลางกบัทกุฝ่าย	และทกุคนเห็นชอบ	ถือเป็นกลไกส�าคญัทีช่่วยจงูใจเริม่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
อันจะน�าไปสู่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 มีการปรับใช ้
องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่

ระยะทางรวม	5	กิโลเมตร	เพื่อลดและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าริมตลิ่ง	อีกทั้งได้ส่งเสริมให้สมาชิกที่อยู่ติดล�าห้วยทับทัน
ปลกูต้นไผ่และหญ้าแฝกเพ่ือช่วยยดึหน้าดินและป้องกนัการพงัทลายของดนิบรเิวณสองฝ่ังรมิตลิง่ล�าห้วยทับทัน	และเป็นการ
ฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนเพิ่มขึ้น	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี
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การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ และเอกชน

เชื่อมร้อยความร่วมมือจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง

	 เครือข่ายเชียงใหม่เขียว	 สวย	 หอม	 เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจาก 
การรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ภาคธรุกจิเอกชนและหน่วยงานภาครฐัท่ีมกีารท�างานด้านสิง่แวดล้อม
ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง	 มีพันธกิจหลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเก่าเชียงใหม่	 
โดยเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วม	 ประสาน	 เช่ือมโยง	 สนับสนุน 
และรณรงค์ให้ร่วมกันดูแล	 ฟื ้นฟู	 และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 
เชียงใหม่	 ภายใต้แนวคิด	 “เขียว”	 ด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่น้อย 

ที่มีอยู่	วางแผนปลูกเพิ่มดูแลอย่างต่อเนื่อง	“สวย”	โดยการออกแบบพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น	สอดคล้อง
กับความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในหุบเขา	 และ	 “หอม”	 จากการเป็นเมืองสะอาด	 สงบ	 ร่มรื่น	 ปลอดภัย	 ประชาชน 
มีความสุขทั้งกายใจ	

การขับเคล่ือนกิจกรรมการด�าเนนิงานของเครอืข่ายฯ	ได้แก่	ฟ้ืนฟูและส่งเสรมิแนวคดินเิวศประวตัศิาสตร์เมอืงเชยีงใหม่	
การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวภายใต้บรบิทพืน้ทีว่่างของเมืองทีย่งัคงหลงเหลอือยู	่อาท	ิวดั	ชมุชน	สถานศกึษา	พืน้ทีส่าธารณะ	
รวมถงึพืน้ทีข่องเอกชน	ห้างร้านและโรงแรม	โดยอาศยัต้นทนุด้านประวติัศาสตร์	และไม้ใหญ่ในเมอืงมาผนวกเป็นแนวคดิ
นิเวศประวัติศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน	 และผลักดันการฟื้นฟูการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว	 ควบคู่ไปกับ 
การก�าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่		
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ความร่วมมือจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นนํ้า
	 จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของสิทธิในการจัดการทรัพยากรดิน	 
น�้าป่า	 ในพ้ืนท่ีต้นน�้าต�าบลปางหินฝน	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงต้ังอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม	 กอปรกับการขยายตัวของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ซึ่งมีราคาที่สูงขึ้น	 ท�าให้เกิดการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น	 แต่เมือ่ต้อง 
ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร	 หนี้สินครัวเรือนสะสม 
ต่อเนื่อง	 โดยพบว่าการปลูกข้าวโพดไม่สามารถควบคุมต้นทุนและราคา 
ผลผลิตได้	 จึงมีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก 

พ้ืนทีป่่า	และการจดัการพืน้ทีเ่กษตรในเขตป่าต้นน�า้	มกีารจัดประชุมประชาคมเพือ่จัดตัง้คณะกรรมการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้านและต�าบล	 ท�าหน้าที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	 เพ่ือให้เกิดการท�างานร่วมกันของกลไก 
ระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	โดยใช้ชือ่ว่า	“เครอืข่ายทรพัยากรต�าบลปางหนิฝน”	ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการทรพัยากร
ในพ้ืนทีร่่วมกนั

สนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน

	 การจัดการป่าไม้ในจังหวัดกาญจนบุรี	 ขับเคลื่อนโดย	 คณะกรรมการ 
ป่าชุมชน	ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าและรอบพื้นที่ป่า	องค์การบริหารส่วนต�าบล	
เยาวชนในท้องถ่ิน	รวมถึงศนูย์วจัิยป่าไม้จงัหวดักาญจนบุรเีข้าร่วมเป็นพีเ่ลีย้ง
ให้กับเครือข่ายป่าชุมชน	 ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามาสนับสนุน 
การด�าเนินงานโครงการ	 การศึกษาวิจัยสภาพป่าร่วมกับชุมชน	 ผู้ประกอบ
การรีสอร์ท	 ที่พักในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวังป่า	 
ท�าแนวกนัไฟ	สนบัสนนุการท�าฝายชะลอน�า้	เนือ่งจากผูป้ระกอบการเหล่านี้

กไ็ด้รบัประโยชน์จากป่า	ในแง่ของทศันยีภาพทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่ว	และมคีวามสนใจในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่อยู่แล้ว	 เมื่อทางเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เพิ่มจึงท�าให้เกิดความร่วมมือ	 ตลอดจนมีการจัดประชุมหารือ 
และรายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า



จุดประกาย 
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

113

สร้างความร่วมมือ ฟื้นฟูพลับพลึงธาร

	 พลับพลึงธารเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีความส�าคัญของโลกและมีสถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์	 เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง	 การร่วมกันปกป้อง	 ดูแล	 และรักษาพืช
ชนิดน้ีไว้จึงเป็นความจ�าเป็นท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 อาทิ	
หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน 
สิง่แวดล้อม	ภาคเอกชน	สถาบนัการศกึษา	ภาคประชาสงัคม	เครอืข่าย	ทสม.	
และประชาชนในพื้นที่	 นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนากฎระเบียบและกลไก 
การบริหารจัดการ	 ในส่วนของชุมชนบ้านไร่ใน	 ใช้กลไกคณะกรรมการ 

เครือข่ายฟื้นฟูพลับพลึงธารและล�าคลองที่อยู่อาศัย	 ขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 โดยร่วมกันก�าหนดกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ส�าหรับการท่องเท่ียว	 ท่ีห้ามการขุดหาหัวพลับพลึง 
เพ่ือการค้า	 และห้ามน�าขยะเข้ามาในพื้นที่	 รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนที่มีที่ดินการเกษตรอยู่ติด 
ริมคลอง	 ให้ท�าการเกษตรแบบอินทรีย์	 ปลูกพืชคลุมดินอย่างเช่นหญ้าแฝกตามตลิ่ง	 เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน	 
และช่วยกรองมลพิษที่ปะปนมากับน�้า

 

นอกจากน้ี	 การด�าเนินการขับเคลื่อน	 “แม่แจ่มโมเดล”	 แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
สิทธิที่ดินของชาวบ้าน	รวมไปถึงการจัดระบบแนวเขตและการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้	โดยมีความร่วมมือจาก
ภาคหีลายฝ่าย	ทัง้องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	องค์กรพัฒนาเอกชน	หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง	ภาคประชาสังคม	ภาควิชาการ	และภาคธุรกิจร่วมวางแผนออกแบบกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ	ควบคู่ไปกับ
การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 ซึ่งภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทส�าคัญในการรับซื้อผลผลิตซึ่งเกิดจากการปรับ
เปลีย่นรปูแบบการท�าการเกษตรของสมาชกิชมุชน	จากการท�าการเกษตรเชงิเดีย่วสูก่ารท�าวนเกษตร	เมือ่สมาชกิชมุชน
มคีวามมัน่ใจถงึผลตอบแทนจากการปรบัเปลีย่น	จะเกิดการเปลีย่นแปลงการผลติซึง่ส่งผลดต่ีอสภาพแวดล้อม	เศรษฐกจิ
และสังคมในชุมชน		
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กำรสำนเครือข่ำย	 ชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะท�างานระดับชุมชนเพื่อท�าหน้าที่อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากร
ชมุชน	และสร้างเครอืข่ายขยายวงกว้างมากขึน้	ผ่านการสือ่สารประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจติส�านกึ	รวมถงึ
การจัดเวทีประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกิจกรรมการด�าเนินงานของกลุ่ม	 และเวทีประชุมเครือข่าย
องค์กรชุมชน	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกกลุ่มต่าง	ๆ 	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสรุปความก้าวหน้า	ปัญหา
และอุปสรรค	 และร่วมกันวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการระหว่าง
กลุ่มอนุรักษ์แต่ละชุมชน
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนัก	 โดยการส่งเสริมกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วมของผู้คน 
ในการช่วยดูแล	 เป็นหูเป็นตา	 และสร้างกลไกให้ทุกคนรู ้สึกเป็นเจ้าของ	 ซึ่งท�าให้ประชาชนเห็นคุณค่า 
และช่วยกันดูแลรักษาต้นทุนส�าคัญที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 ประวัติศาสตร์	 ภูมิปัญญา	 และวัฒนธรรม 
ของชุมชน	 ทั้งนี้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 ได้ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู ้	 ตลอดจนชุมชนได้รับ 
การสนับสนุนในด้านต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม

ข้อค้นพบ

การพัฒนาความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 	 ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม
ให้เข้าร่วมอยูใ่นกระบวนการพัฒนาในทกุขัน้ตอน	มุ่งสร้างความรูค้วามเข้าใจ	ให้ชมุชนเกดิความตระหนกัถึงความส�าคญั
และเกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน	ประกอบกบัการใช้องค์ความรูใ้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 โดยองค์ความรู ้
และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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ส่วนที่ 5
บทสรุป
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ภาพรวมการดําเนินงาน 
 
 โครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
สิง่แวดล้อมตัง้แต่ปี	 2556	 เป็นต้นมา	กระจายอยู่ท่ัวประเทศ	 ครอบคลุมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีหลากหลาย 
จากเทือกเขาสูงในภาคเหนือสู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง	ที่ราบสูงและลุ่มน�้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จนถึงพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลในภาคใต้	 วัตถุประสงค์ของโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้	ดังเช่นกรณีการจัดการดิน	น�้า	ป่า	อ�าเภอแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น	ด�าเนนิงานโดยสมาคม
เพื่อนภู	 กรณีการจัดการป่าสน	 อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	 จังหวัดเชียงใหม่	 ด�าเนินงานโดยสมาคมปกาเกอะญอ	 
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 กรณีป่าชุมชนอาลอ-โดนแบนด�าเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาดี	 
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุรินทร์	 หรือกรณีป่าต้นน�้าน�้าพุง	 จังหวัดเลย	 ซ่ึงด�าเนินงานโดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ ์
และพัฒนาเทือกเขาเพชรบรูณ์		กรณเีครอืข่ายป่าชมุชน	จงัหวดักาญจนบุรี	ด�าเนนิงานโดยสถาบันพฒันาองค์กรชมุชน	
(องค์การมหาชน)	และสภาองค์กรชุมชน	ต�าบลหนองโรง

นอกจากน้ันยงัมโีครงการทีเ่น้นการจดัการลุม่น�า้อย่างมส่ีวนร่วม	 เช่น	กรณลีุม่น�า้ล�าเซบาย	จงัหวัดยโสธร	ซึง่ด�าเนนิงาน 
โดยสมาคมภมูนิเิวศพฒันาอย่างยัง่ยนื	 กรณห้ีวยทบัทนั	ซึง่ด�าเนนิงานโดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสุีข	 อ�าเภอศรณีรงค์ 
จงัหวดัสรุนิทร์	และกรณขีองอ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชียงใหม่	 ซ่ึงด�าเนนิงานโดยคณะสังคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
รวมถงึการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั	ดงัเช่น	กรณป่ีาต้นน�า้	ต�าบลปางหนิฝน	อ�าเภอแม่แจ่ม	จงัหวดัเชยีงใหม่	
ซ่ึงด�าเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ภาคเหนือ)	 และเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ต�าบลปางหินฝน	 และกรณีการจัดการไฟป่า	 อ�าเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่	 ด�าเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	(ภาคเหนือ)	และกลุ่มคนฮักอมก๋อย	
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หลายโครงการเมื่อได้มีการดําเนินงานไปแล้ว 
พบว่ามีผลกระทบเชิงบวกเกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ เช่น การลดผลกระทบภัยธรรมชาติ 
กรณีป่าต้นนํ้านํ้าพุง จังหวัดเลย และกรณีห้วยทับทัน 
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและลุ่มนํ้า เป็นต้น 

บางโครงการมุ ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กรณีเกษตรอินทรีย์ต้นน�้าแม่ฮาว	 
จังหวัดเชียงใหม่	 ด�าเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนและสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน	 กรณีป่าต้นน�า้พุง 
จังหวัดเลย	 กรณีป่าต้นน�้า	 ต�าบลปางหินฝน	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ในขณะที่บางโครงการมีวัตถุประสงค ์
เฉพาะ	เช่น	การฟื้นฟูและอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�าคัญ	ดังกรณีอนุรักษ์พลับพลึงธาร	จังหวัดระนอง-พังงา	ด�าเนินงานโดย
มูลนิธิอีสต์	ฟอรั่ม	และกรณีเกษตรอินทรีย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	ด�าเนินงานโดยมูลนิธิข้าวขวัญ	เป็นต้น	หรือการอนุรักษ์ 
พ้ืนที่สีเขียวในเมือง	 กรณีเมืองเก่า	 จังหวัดเชียงใหม่	 ด�าเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือและเครือข่ายเชียงใหม	่ 
เขียว	สวย	หอม	เป็นต้น
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ลักษณะเด่นในการดําเนินงาน
 
 ภาพรวมทุกโครงการมีลักษณะการด�าเนินงานในรูปแบบของภาคีเครือข่าย	 ที่รวบรวมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างหลากหลาย	ประกอบด้วย	ชุมชนท้องถิ่น	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานศึกษา	
ภาคธุรกิจเอกชน	 และองค์กรภาคประชาสังคม	 มาร่วมวางแผน	 ตัดสินใจและด�าเนินงานร่วมกัน	 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ในการด�าเนินงาน	 นอกจากชุมชนท้องถิ่นแล้ว	 ยังประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์	 โดยเฉพาะโครงการที่มีการด�าเนินงาน 
ในภาคเหนือ	 เช่น	 กรณีป่าต้นน�้าแม่แตงตอนบน	 กรณีการจัดการไฟป่า	 อ�าเภออมก๋อย	 และกรณีป่าต้นน�้า	 
ต�าบลปางหินฝน	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ที่ด�าเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ภาคเหนือ)	 
หรอืกรณกีารจดัการป่าสน	อ�าเภอกลัยาณวิฒันา	จงัหวดัเชยีงใหม่	ทีด่�าเนนิการโดยสมาคมปกาเกอะญอเพือ่การพฒันา
สังคมและส่ิงแวดล้อม	 และการด�าเนินงานกับเยาวชน	 เช่น	 กรณีป่าแห่งการเรียนรู้	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงด�าเนินงาน 
โดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท	 เครือข่ายป่าชุมชน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เครือข่ายการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่	 
และเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวบ้านดอน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น	

นอกจากน้ันยงัมีการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ	ความตระหนกัในความส�าคัญของทรพัยากรธรรมชาต	ิ 
ซึ่งส่งผลถึงความหวงแหนและน�าไปอยู่การจดัการอย่างยั่งยืน	เชน่	การพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	กรณีป่าแห่ง
การเรียนรู้	จังหวัดร้อยเอ็ด	กรณีห้วยทับทัน	จังหวัดสุรินทร์	กรณีเครือข่ายป่าชุมชน	จังหวัดกาญจนบุรี	กรณีป่าต้นน�้า
แม่แตงตอนบน	 จังหวัดเชียงใหม่	 หรือการสร้างฐานเรียนรู ้ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ป่าบุ ่งป่าทาม	 
กรณีลุ่มน�้าล�าเซบาย	จังหวัดยโสธร	เป็นต้น	

บางโครงการมกีารพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่	 ซึง่เป็นการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างองค์กรผูพ้ฒันาโครงการ	 ชมุชนท้องถิน่ 
และสถานศึกษาในพ้ืนที่ด�าเนินงานโครงการ	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู ้เรียนได้รู ้จักสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น	 
เห็นคุณค่าในสิ่งที่มี	 และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่สั่งสมกันมา	 ซึ่งโครงการที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น	 ได้แก่	 กรณีการจัดการป่าสน	 อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	 จังหวัดเชียงใหม่	 กรณีป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	 
จังหวัดมหาสารคาม		และกรณีอนุรักษ์พลับพลึงธาร	จังหวัดระนอง-พังงา	เป็นต้น
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การพัฒนากลไกและความร่วมมือในการท�างานเป็นอีกประเด็นที่มีความโดดเด่น	 โดยการท�างานในพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	 
ให้ความส�าคญัต่อเรื่องนี้	มีการตั้งคณะท�างานหรือคณะกรรมการ	พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการท�างาน	
อย่างกรณีคณะท�างานด้านทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีบริเวณรอบป่าภูถ�้า	 ภูกระแต	 ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการส�ารวจ 
แนวเขตป่า	 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ�าเภอแวงน้อย	 คณะท�างาน 
ระดับต�าบลแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่ลุ ่มน�้าแม่แตงตอนบน	 เป็นต้น	 พร้อมมีการก�าหนดกฎระเบียบ 
กติกาชุมชน	 และลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินร่วมกัน	 โดยใช้ข้อมูล 
และแผนที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและจัดการพื้นที่	โดยในระยะหลังมานี้	พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีบทบาทส�าคัญในการริเริ่มและพัฒนาศักยภาพของกลไกชุมชน	 และประสานให้ภาคเอกชนที่ได้รับประโยชน ์
จากทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

...การดําเนินงานส่วนใหญ่มีเครือข่ายความร่วมมือ 
พัฒนากลไกในรูปแบบคณะทํางานระดับชุมชน 
พร้อมเครื่องมือในการส่งเสริมและกํากับดูแล 
มีการสร้างแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่น 
เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ไปยังคนรุ่นต่อไป...
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ปัจจัยที่สู่ความสําเร็จ 
 
 ความส�าเร็จในการด�าเนินงานที่เห็นได้ชัดเจน	 ได้แก่	 วิธีการส่ือสารสร้างความตระหนักที่มีการออกแบบให้ 
เหมาะสมกับผู้รับสาร	 และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถส่งสารออกไปในวงกว้าง	 เช่น	 กรณีป่าแห่งการเรียนรู้	
จังหวัดร้อยเอ็ด	 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท	ที่ใช้ทั้งการแสดงพื้นบ้านและการถ่ายภาพในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย	
และกรณีป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 ที่ใช้ศูนย์การเรียนรู้และชุดนิทรรศการในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน	 และกรณีอ่าวบ้านดอน	 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยมูลนิธิป่า-ทะเลเพ่ือชีวิต	 ใช้กองทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือประมงพื้นบ้านและกลุ่มอนุรักษ ์
ในชุมชนเป็นตัวเชื่อมร้อยความร่วมมือ	เป็นต้น

นอกจากนั้นการพัฒนากฎระเบียบกลไกการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น	 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินโครงการ
ประสบความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่ายิ่ง	 เมื่อกฎระเบียบและกลไกดังกล่าว	 ถูกพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมในการคิด 
และตัดสินใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 และมีการยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 ดังกรณีการจัดการ 
อ่าวบ้านดอน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 หรือกรณีการจัดการลุ ่มน�้าอย่างมีส่วนร่วมห้วยทับทัน	 อ�าเภอศรีณรงค์	 
จังหวัดสุรินทร์	และกรณีการจัดการป่าสน	อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นต้น

ปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ	คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	การพัฒนาความร่วมมือชุมชน	รัฐ	เอกชน	
เป็นจุดเด่นที่ท�าให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 ดังกรณีเครือข่ายป่าชุมชน	 
จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่มีการด�าเนินงานร่วมกับภาครัฐในการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้	 
กรณีเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่	 ที่มีการด�าเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน	 ผู้ประกอบการท่องเท่ียวในการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวในเมือง	 กรณีการจัดการดิน	 น�้า	 ป่า	 อ�าเภอแวงน้อย	 จังหวัดขอนแก่น	 
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ความยั่งยืนและทิศทางในอนาคต
 
 จากการทีโ่ครงการต่าง	ๆ 	ได้มกีารส่งเสรมิบทบาทชมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ	ร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	มกีารสร้างความรูค้วามตระหนกัให้กบัคนในพืน้ที	่การพฒันากลไกการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 การสานเครือข่ายระหว่างชุมชน	 ระดับต�าบล	 รวมถึงระดับลุ่มน�้า	 รวมถึงการก�าหนดกฎกติกา
และข้อบัญญัติท้องถ่ินในบางพื้นที่	 ย่อมส่งผลท�าให้เกิดการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 โดยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนที่จากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น	 ๆ	 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ได้มีการ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลไว้ชัดเจน	ท�าให้ง่ายต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการในระยะต่อไป		ซึ่งควรค�านึงถึงประเด็น
เหล่านี้

ที่ได้รับการสนับสนุนความรู้จากภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 และกรณีป่าต้นน�้า	 
ต�าบลปางหินฝน	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ที่มีการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ามารับซื้อผลผลิตของชุมชน 
ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต	เป็นต้น

…เห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
ซึ่งแตกต่างตามบริบทแต่ละโครงการ  อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
ล้วนเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับผู้พัฒนาโครงการใหม่ 
สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตน...
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กำรปรบัแผนกำรท�ำงำนในบำงพืน้ที	่ซึง่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 และข้อจ�ากัดอื่น	 ๆ	 ของโครงการ	 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ ์
ให้มากขึ้น	โดยไม่ควรเร่งรีบด�าเนินงานให้แล้วเสร็จมากจนเกินไป	อาจท�าให้ละเลยกระบวนการ
ท�างานที่ดี		
กำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่	 ซึ่งรับรู้สภาพปัญหา	 
มีงบประมาณและบุคลากรท่ีจะช่วยสานต่อให้การด�าเนินงานมีความต่อเนื่อง	 โดยพิจารณา 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรขยำยฐำนกำรด�ำเนนิงำนในโครงกำรไปยงักลุม่ต่ำง ๆ  อย่ำงครอบคลมุ	โดยให้ความส�าคญั 
กบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูส้งูอายใุห้มากข้ึน	รเิริม่และพฒันากิจกรรมทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย	 
เน้นการดึงศักยภาพและทุนทางสังคมของผู้น�าหรือผู้อาวุโสในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กำรเช่ือมโยงระหว่ำงประเด็นทรพัยำกรธรรมชำตริวมถงึประเดน็สิง่แวดล้อมอืน่	การเชือ่มโยง 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย	โดยมีการประเมินในรูปตัวเงิน
ที่ชัดเจน	รวมถึงการเชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพ	
กำรยกระดับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติโดยชุมชนในประเด็นอื่น ๆ	 ตามความพร้อม 
ของชุมชนและบริบทของพื้นที่	 เช่น	 สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 
การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นต้น			
กำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตโิดยใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ 	ในการส�ารวจ
และติดตามเฝ้าระวังทรัพยากรในท้องถิ่น	 การจัดท�าแผนท่ีในรูปดิจิตอล	 ซ่ึงหากชุมชน 
ยังขาดความพร้อม	ควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบ 4P	 (Public-private-people	 partnership)	 ระหว่างภาครัฐ 
ทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่มบีทบาทในจดัท�าแผน	มงีบประมาณ	
และกฎระเบียบในการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเชิงประเด็น	 ภาคเอกชนที่มีทักษะ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ภาคประชาชนที่มีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพยากร 
ในท้องถิ่นและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
รวมถึงการสนับสนุนจากภาควิชาการในด้านเทคนิคและองค์ความรู้
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ส่วนที่ 6
องค์กรดำาเนินงาน
และผู้ให้ข้อมูล
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1. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮำว
 อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 มูลนิธิพัฒนำศักยภำพชุมชน และสถำบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 
	 โทรศัพท์	:	089-954-7039	อีเมล	:	phumpakin@hotmail.com 
 ผู้ให้ข้อมูล :	 นางสาวณัฎฐณิชา	 ภูมิภาคิน	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 นายอนันต์	 สมจักร์	 นายเอกพจน์	 ทรายค�า	 นายบุญศรี	 ชัยแก้ว	 
	 นางพร	เทพนิทร์	และนางวนัีส	สมจักร์	กลุม่วสิาหกิจชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรีย์	บ้านดอนเจยีง	ต�าบลสบเปิง	อ�าเภอแม่แตง	จังหวดัเชียงใหม่

2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวเมืองเก่ำเชียงใหม่ 
 ตำมแนวคิดนิเวศประวัติศำสตร์อย่ำงมีส่วนร่วม

 มูลนิธิพัฒนำภำคเหนือ และ เครือข่ำยเชียงใหม่ เขียว สวย หอม
	 โทรศัพท์	:	053-810-624,	085-715-5886	โทรสาร	:	053-810-624	อีเมล	:	cmgreencity@gmail.com

 ผู้ให้ข้อมลู :	นางสาวลักขณา	ศรีหงส์	 เจ้าหน้าทีโ่ครงการ	นายธรีะ	หว่องวฑัฒโน	Operation	Manager	Tamarind	Village	Hotel 
		 นายอาณัติ	คลังวิเชียร	สมาชิกชุมชนต�าบลพระสิงห์	เครือข่ายเชียงใหม่	เขียว	สวย	หอม	และสมาชิกชุมชนหมื่นสาร	

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทรัพยำกรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน เพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน�้ำแม่แตงตอนบน 
 อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ภำคเหนือ) 
	 โทรศัพท์:	053-810-623,	094-863-2837	โทรสาร:	053-810-623		อเีมล:	sdf_cm@yahoo.com,	nuchiangdao@gmail.com

 ผูใ้ห้ข้อมลู: นางสาวนุจิรัตน์	 ปิวค�า	 เจ้าหน้าทีโ่ครงการ	นางเฉลมิชยั	 โปธา	ผูใ้หญ่บ้านป่าไผ่	และสมาชกิชมุชนบ้านป่าไผ่	ต�าบลเมอืงแหง 
		 นายวรกานต์	กาเรือง	ผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชนต�าบลเมืองแหง	นายพลทัต	ชิเม่อเกอร์	และ	ร.ต.กมล	ปู่หลู่	เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
	 ต�าบลเมืองแหง	และเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน

4. โครงกำรวิจัยกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และถอดบทเรียนจำกกำรจัดกำรไฟป่ำเพื่อแก้ไขปัญหำหมอกควัน
 โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้ำนแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์	:	089-838-1452

 ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.	 ดร.ศุทธินี	 ดนตรี	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 นายธนภัทร	 ไชยสุ	 อุทยานแห่งชาติออบหลวง	 นายจุลศักดิ์	 ทองจ�ารูญ	 
	 หน่วยพิทักษ์ป่าน�้าตกแม่เตี๊ยะ	 นายนุชิต	 จันทาพูน	 สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง	 นายสมบัติ	 ทองแหง	 นายกเทศมนตรีต�าบล 
	 สบเตีย๊ะ	นายวรวทิย์	จติต์อาร	ีก�านนัต�าบลสบเตีย๊ะ	และผูใ้หญ่บ้าน	ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน	ต�าบลสบเตีย๊ะ
 

ภาคเหนือ
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5. โครงกำรชุมชนปกำเกอะญอจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้ อ�ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่

 สมำคมปกำเกอะญอเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม 
	 โทรศัพท์	:	084-378-5531,	053-350-073	โทรสาร	:	053-350-073	
	 อีเมล	:	promphols@gmail.com,	pased244@gmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล :	 นายพร้อมพล	 สัมพันธโน	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 และนายกสมาคม	 และนางไพรินทร์	 พานทอง	 เจ้าหน้าที ่
	 สมาคมปกาเกอะญอเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 นายวรศักดิ์	 พานทอง	 นายอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	 ผู ้แทน 
	 หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 กรรมการหมู่บ้าน	 และสมาชิกชุมชน 
	 อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา	จังหวัดเชียงใหม่

6. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรและกลไกข้อตกลงร่วม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และกำรจัดกำรพื้นที่เกษตร
 ในเขตป่ำต้นน�้ำ ต�ำบลปำงหินฝน

 มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ภำคเหนือ)  
	 โทรศัพท์	:	053	810	623,	081	716	5246		โทรสาร	:	053	810	623	ต่อ	4		E-mail	:	sdf_cm@yahoo.com

 ผู ้ให้ข้อมูล : นายเดโช	 ไชยทัพ	 ผู ้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ภาคเหนือ)	 นางสาวบุญตา	 สืบประดิษฐ์	 
	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 นายเซา	 แสงจันทร์นาวาโชค	 ผู้ใหญ่บ้านบ้านพุย	 นายอินจัน	 ศักด์ิโชติธิติกุล	 ผู้ใหญ่บ้านบ้านเฮาะ	 
	 นายสมชาย	 ยั่งสันติวงศ์	 ผู้ใหญ่บ้านปางหินฝน	 นายก้าน	 โชติชวนันท์	 และ	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางหินฝน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
	 บ้านพุย	ต�าบลปางหินฝน	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่

7. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรชุมชนเพื่อบริหำรจัดกำรไฟป่ำ หมอกควันอย่ำงมีส่วนร่วม
 ในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ภำคเหนือ) 
	 โทรศัพท์	:	053-810-623,	099-714-6376	โทรสาร	:	053-810-623	ต่อ	4	อีเมล:	sdf_cm@yahoo.com

 ผู้ให้ข้อมูล :	 นายนิรันดร์	 น�้าภูดิน	 เจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวจารุณี	 พุ่มพวง	 และนายกีรติ	 วงศ์ไวศยวรรณ	 ส�านักงาน 
	 สิง่แวดล้อมภาคที	่ 1	 (เชยีงใหม่)	 นายชนัชยั	 แสนใจอ	ิ นายธนากร	หล้าเป็ง	 นายแชด	ี ผ่องพนิจิศร	ี และนายอภริกัษ์	 ภศูกัดิว์ฒันา 
		 กลุ่มคนฮักอมก๋อย
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8. โครงกำรเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบำยในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 สมำคมภูมินิเวศพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
	 โทรศัพท์:	081-579-3102	อีเมล:	Wisut_ukhong@yahoo.com

 ผู้ให้ข้อมูล:	 นายวิสูตร	 อยู่คง	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 นางสาวนิตยา	 แม้นพิมพ์	 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาแก	 นายอุดม	 อพยพ	 
	 นายประสิทธิ์	สุตนา	นายมา	วงเวียน	นายบุญเลี้ยง	จันทรส	และนางบัวทอง	ขุนแก้ว	เครือข่ายอนุรักษ์ป่าทามบ้านม่วง	ต�าบลนาแก	 
	 อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	จังหวัดยโสธร

9. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรชุมชนเพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น�้ำ ป่ำ ต้นน�้ำพุง

 สมำคมเพื่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำเทือกเขำเพชรบูรณ์ 
	 โทรศัพท์	:	085-269-4264	อีเมล	:	dewjee9@gmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล :	นายจีระศกัดิ	์ตรเีดช	เจ้าหน้าทีโ่ครงการ นายลบั	แสงแก้ว	นายทองรกั	แสงแก้ว	นายฉลาด	ศรคี�าภา	นายสวัุฒ	แสงราช 
		 นายสรวัชร์	 แสงราช	 นายสุมิตร	 แสงราช	 นายบุญเสียง	 สุขศรี	 นายเฉลิม	 แก้วแย้ม	 และนายสมบัติ	 แสงราช	 สมาชิกชุมชน 
	 บ้านน�้าพุง	ต�าบลโป่ง	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย

10. โครงกำรเสริมสร้ำงพลังชุมชนเพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำใหญ่โคกจิก-ตำลอก 
 อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม

 สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
	 โทรศัพท์	:	082-306-9986,	043-754-407	โทรสาร	:	043-754-407	อีเมล	:	weeraatah@hotmail.com

 ผู้ให้ข้อมลู :	ดร.วีระ	ทองเนตร	เจ้าหน้าทีโ่ครงการ นายบญุถิน่	สมอดุร	ส�านกังานเกษตรอ�าเภอพยคัฆภมูพิิสยั	นายกาส	ียกน้อยวงษ์ 
		 และนายประหยัด	 โมกศรี	 โรงเรียนบ้านเม็กด�า	 นายสมชาย	 สวัสด์ิไธสง	 ผู้ใหญ่บ้านโคกจันหอม	 นายอิสระ	 ยอดเจริญ	 
	 และนางทองไส	ภูสะเทือน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคกจันทร์หอม	หมู่	12	ต�าบลเม็กด�า	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม

11. โครงกำรฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำตใินล�ำห้วยทบัทัน โดยกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน และชมุชนท้องถิน่ต�ำบลศรสีขุ

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
	 โทรศัพท์	:	044-069-722,	098-036-0774	โทรสาร	:	044-069-722	ต่อ	116	อีเมล	:	srisooksrinarong_local@hotmail.com

 ผูใ้ห้ข้อมลู : นางสาววลัญช์ปพร	 ผิวหอม ผูป้ระสานงานโครงการ	 นายบุญร่วม	 อินทสุข	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	 
	 นายสมบัติ	 สีนวน	 และนายเรืองฤทธิ์	 เทียนแก้ว	 รองนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	 นายวีระศักดิ์	 มณฑา	 ที่ปรึกษานายก	 
	 นางพราวพิรุณ	 ยาจิตต์	 หัวหน้าส�านักปลัด	 นางสาวกาญจนา	 พิศเพ็ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 
	 นางสาวธญัญ์วรตัน์	จันทร์แดง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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12. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพป่ำแห่งกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีส่วนร่วม

 มูลนิธิเพื่อเยำวชนชนบท 
	 โทรศัพท์	:	087-853-5572	อีเมล	:	arun_voon26@hotmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล :	นางสาวอรัญ	นามจันดา	เจ้าหน้าที่โครงการ	นางสาวณัฏนิช	แก้ววงศา	และนางสาวพัณณิกา	วงศ์อามาตย์	เทศบาล 
	 ต�าบลดงแดง	นายนิรันดร์	สาหับ	และนายศุภรักษ์	จันทร์แจ้ง	กรรมการป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง	นายสวาท	พลเยี่ยม	รองประธาน 
	 สภาเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง	นางทิพรัตน์	นาคะ	และนายสว่าง	สุขแสง	คณะกรรมการป่าดอนหนองโจน

13. โครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรดิน น�้ำ ป่ำอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 สมำคมเพื่อนภู 
	 โทรศัพท์	:	085-745-2981	โทรสาร	:	043-499-120	อีเมล:	phufriend@gmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล : นายพิชาญ	 ทิพวงษ์	 เจ้าหน้าที่โครงการและนายกสมาคมเพื่อนภู	 นายชัยวัฒน์	 ทองน้อย	 นายกองค์การบริหาร 
	 ส่วนต�าบลแวงน้อย	 นายทองปักษ์	 มาพงษ์	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลละหานนา	 นายพิชัย	 พิทย์วงษ์	 ผู้ใหญ่บ้านป่าเป้ง	 
	 หมู่	8	นายโสพิม	แก้วอุดร	ผู้ใหญ่บ้านนาจาน	หมู่	10	และสมาชิกชุมชนต�าบลแวงน้อย	อ�าเภอแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น

14. โครงกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชุมชนอำลอ-โดนแบน 
 โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนำดี 

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำดี อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
	 โทรศัพท์	:	044-558-993,	084-354-7215	โทรสาร	:	044-558-993	อเีมล:	nadeelocal@hotmail.com,	thukjai99@gmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล :	 นายสัมพันธ์	 เจนถูกใจ เจ้ำหน้ำที่โครงกำร	 นายไกรศรี	 มณีอ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราสาท	 
	 นางเพ็ญทวี	 ก่อแก้ว	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอาลอ	 นายธนภัทร	 นมัสไธสง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 
	 วิทยาเขตสุรินทร ์	 นางปาริฉัตร	 สุกแสง	 ศูนย ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองสุรินทร	์ 
	 นายจ�านง	บูรณ์เจริญ	ผู้ใหญ่บ้านอาลอ	และสมาชิกชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน	ต�าบลนาดี	อ�าเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์
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15. โครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนในระบบเกษตรอินทรีย์
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : พื้นที่น�ำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 มูลนิธิข้ำวขวัญ 
	 โทรศัพท์	:	035-597-193,	061-492-2662	โทรสาร	:	035-597-193		อีเมล	:	khao-kwan@hotmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล : นายเดชา	 ศิริภัทร	 ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ	 และนายพรชัย	 ชูเลิศ	 เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิข้าวขวัญ	 ผู้แทนเกษตรกร 
	 ต�าบลสนามคลี	 อ�าเภอเมือง	 เกษตรกรต�าบลเจดีย์	 เกษตรกรต�าบลจระเข้สามพัน	 และเกษตรกรต�าบลกระจัน	 อ�าเภออู่ทอง	 
	 เกษตรกรต�าบลวังน�้าซับและเกษตรกรต�าบลบ้านกร่าง	 อ�าเภอศรีประจันต์	 เกษตรกรต�าบลเขาดิน	 อ�าเภอเดิมบางนางบวช	 
	 และเกษตรกรต�าบลวังลึก	อ�าเภอสามชุก

16. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยป่ำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี 
 ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) และสภำองค์กรชุมชนต�ำบลหนองโรง จังหวัดกำญจนบุรี 
	 โทรศัพท์	:	081-943-2618	อีเมล	:	panto-1961@hotmail.com

 ผู้ให้ข้อมลู :	นางสมพร	ปานโต	 เจ้าหน้าทีโ่ครงการ	นายประทปี	 เอกฉันท์	ผูอ้�านวยการศนูย์ป่าไม้กาญจนบรุ	ีนายพพัิฒน์	แก้วจิตคงทอง 
		 ประธานป่าชุมชนบ้านพุเตย	 นายเฉลิมพล	 สันติธรรมสุทธ์ิ	 รองประธานป่าชุมชนต�าบลสหกรณ์นิคม	 นายบุญมา	 พันธุ์แสน	 
	 กรรมการป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี	และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี	

ภาคกลาง

17. โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้สู่กำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่ำวบ้ำนดอนอย่ำงยั่งยืน

 มูลนิธิป่ำ-ทะเลเพื่อชีวิต  
	 โทรศัพท์	:	077-437-038,	081-397-7442	โทรสาร	:	077-437-038	อีเมล	:	freedom2551@gmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล :	 ดร.ประวีณ	 จุลภักดี	 ประธานมูลนิธิฯ	 และนางปิยนุช	 พรหมจันทร์	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 นายสมโภช	 บูรณากุล	 
	 นางอภิชยา	 บูรณากุล	 นางราศรี	 บูรณากุล	 นางจินตนา	 หม่ืนศรี	 นางปิ่นแก้ว	 พรหมณรงค์	 และนางวิไลวรรณ	 พรหมณรงค์	 
	 กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเหนือน�้า	อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้
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18. โครงกำรฟื้นฟูพลับพลึงธำรพืชอำศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงำ

 มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม 
	 โทรศัพท์	:	086-837-3846	อีเมล	:	eastforumfoundation2015@gmail.com,	K_sajee@hotmail.com

 ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวศจี	 กองสุวรรณ	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 นางสาวเยาว์	 ยุทธชนะ	 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	 15	 (ภูเก็ต)	 
	 นายนกุลู	ทองสขุ	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าคลองนาคา	นางสาวผณติา	ศรฟ้ีา	ครโูรงเรยีนกะเปอร์วทิยา	นายสนุทร	ศรหีะรญั	รองนายก 
	 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาคา	นายเทิดธรรม	 รามแก้ว	 ก�านันต�าบลนาคา	นายอัมรินทร์	 ประสมพล	ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ 
	 พลับพลึงธารระนอง-พังงา	และกรรมการชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ใน



 

จัดท�ำโดย
กองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ 2 ชั้นที่ 16 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 265 6600  E-mail: envfund.sarabun@onep.go.th 

Facebook: กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ., Website: http://envfund.onep.go.th/

กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม


