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นับวันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์จนเกินขีดจ�ำกัดมากขึ้นเรื่อย ๆ
ภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากสภาพทางธรรมชาติไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย
และสิง่ ปลูกสร้างสามารถพบเห็นได้ทวั่ ไป อีกทัง้ ยังมีภยั คุกคามจากมลพิษ ภัยธรรมชาติ และการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมและไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง
กองทุนสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็นมาตรการทางการเงิน ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม
ด้วยการจุดประกาย ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน จนสามารถสร้างผลงานและความส�ำเร็จ
กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ  
ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนอันทรงคุณค่าเหล่านั้น ได้ท�ำการรวบรวมโดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรที่ด�ำเนินโครงการ สะท้อนให้เห็นถึง
ความส�ำเร็จในการฟื้นฟู และรักษาระบบนิเวศตั้งแต่ป่าต้นน�้ำ  ระบบเกษตรกรรม ระบบนิเวศเมือง
แหล่ ง น�้ ำ จื ด ในแผ่ น ดิ น เชื่ อ มโยงระบบนิ เวศชายฝั ่ ง ทะเล ซึ่ ง เป็ น บทเรี ย นที่ ล�้ ำ ค่ า ควรเผยแพร่
และขยายผลสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

3

สารบัญ
1. บทนำ�
2. แนะนำ�โครงการและผลงานเด่น
		กรณีภาคเหนือ
		 กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 กรณีภาคกลาง
		 กรณีภาคใต้

3. องค์ความรู้ บทเรียน และผลสำ�เร็จในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
		
		
		
		
		
		
		

การจัดการป่าไม้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการไฟป่าและหมอกควัน
การลดผลกระทบภัยธรรมชาติ
การจัดการลุ่มนํ้าอย่างมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สำ�คัญ
การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
การรักษานิเวศประวัติศาสตร์
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์นํ้า

4. องค์ความรู้ บทเรียน และผลสำ�เร็จของกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
		การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
		
		
		
		

การสื่อสารสร้างความตระหนัก
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ และเอกชน

5. บทสรุป
6. องค์กรดำ�เนินงานและผู้ให้ข้อมูล
4

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

5
11
15
29
43
47

51
53
58
62
64
68
72
78
82
84

89
91
96
100
105
109
111

115
125

ส่วนที่ 1
บทนำ�

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

5

6

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

จากความรู้ ความเข้าใจ สู่การอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการทั้งอุปโภค
และบริโภคในครัวเรือน และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท�ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น   เกิดปัญหาเดิมซ�้ำ  ๆ
และรุนแรงขึ้น อาทิ การบุกรุกและแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตรซึ่งใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง การเข้าไปใช้ประโยชน์
มากจนเกินก�ำลังผลิตของป่า เกิดการพังทลายของพื้นที่ริมตลิ่ง แหล่งน�้ำธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม ท�ำให้ถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ลดลง ส่งผลให้ชนิดพันธุ์บางชนิดสูญหายไป
หลายพื้นที่มีความตื่นตัวต่อปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงหันมาร่วมคิดและวางแผนเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา
ขณะที่ภาครัฐมีการออกนโยบายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเน้น
การสื่อสารเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ส�ำหรับกิจกรรมโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ด�ำเนินงานโดยองค์กร
ต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ส่งผลให้หลายพื้นที่ลงมืออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง
เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วน และขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนมากขึ้นตามล�ำดับ
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บันทึกองค์ความรู้
องค์ความรูแ้ ละความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม ซึง่ ด�ำเนินการในช่วงปี 2556-2563 จ�ำนวน 18 โครงการ ได้ถกู หยิบยก
ขึ้นมาถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลส�ำเร็จการด�ำเนินงาน โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย เพือ่ ถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ทกุ ภาคส่วน
ให้ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญและร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
กระบวนการรวบรวม บันทึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ และความส�ำเร็จจากการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เริม่ จากการศึกษาข้อมูล
โครงการ และผลการด�ำเนินงานจากโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบ น�ำไปต่อยอด ขยายผล รวมทั้งเกิดประโยชน์
ต่อผู้สนใจ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและครอบคลุมภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ
จากนัน้ ท�ำการศึกษารายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ส�ำรวจพื้นที่และเยี่ยมชมกิจกรรม จัดการประชุม
กลุ่มย่อยกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับประโยชน์ ด�ำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อถอดบทเรียนและ
องค์ความรู้ รวมทั้งร่วมกันตรวจทานข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับร่วมกัน แล้วท�ำการสรุป
ข้อมูล จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ บทเรียน และความส�ำเร็จที่มีคุณค่าเหล่านั้น

ข้อค้นพบ
การด�ำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มคี วามยัง่ ยืน
ผ่านกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบกลไก มาตรการ ในการป้องกัน รักษาพื้นที่ป่า แหล่งน�้ำ  และทรัพยากรในท้องถิ่น
โดยตระหนักว่าชุมชนท้องถิน่ โดยรอบยังต้องพึง่ พิงทรัพยากรจากป่าและธรรมชาติในการด�ำรงชีวติ อีกทัง้ มีการสือ่ สาร
ให้มีความเข้าใจให้ตรงกัน จะช่วยสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรได้มากขึ้น
องค์ความรูท้ คี่ น้ พบจากการติดตามความส�ำเร็จและความยัง่ ยืนของโครงการในแต่ละพืน้ ที่ พบว่ามีการให้ความส�ำคัญ
กับการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จากพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ บนเทือกเขาสูง สูล่ มุ่ น�ำ ้ ล�ำน�ำ้ สาขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
จุดประกาย
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สู่พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางและพื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเล  โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศและการลดผลกระทบต่อ
ผู้คนที่พึ่งพาทรัพยากรเหล่านั้น
หลายโครงการมุ่งเน้นการท�ำงานด้านสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน น�ำไปสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน บางโครงการเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ปัญหา
หมอกควันจากไฟป่า หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมโดยการส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ และวนเกษตร
บางโครงการเน้นไปที่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์น�้ำในพื้นที่ของตน เป็นต้น

…..เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสุขภาพ รายได้
และความกินดีอยู่ดี รวมถึงการสืบสานประวัติศาสตร์…
ขณะทีบ่ างโครงการเห็นความส�ำคัญในการน�ำประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ มาเชือ่ มโยงกับธรรมชาติเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ กีย่ วข้องตระหนัก
ถึงคุณค่าของสิง่ ทีต่ นมี น�ำไปสูก่ ารรักษาธรรมชาติและสืบสานประวัตศิ าสตร์ และหลายโครงการมีการใช้ภมู ปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
เพื่อเป็นฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้บันทึก ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลัง
ปัจจัยความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างและเสริมความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักในโครงการ ไม่วา่ จะเป็นชุมชนท้องถิน่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด�ำเนินงานของหลายโครงการ
น�ำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หรือการด�ำเนินงานในชุมชนเมือง ซึ่งมีกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าด้วยกันจนน�ำไปสู่การจัดการเมืองที่ค�ำนึงถึงผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ นอกจากเป็นการทบทวนความส�ำเร็จที่ผ่านมาของโครงการด้านการส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้น�ำเสนอกิจกรรมเด่นของแต่ละพื้นที่ด�ำเนินโครงการตลอดจนได้รวบรวม
ข้อจ�ำกัด ข้อพึงระวัง รวมทั้งความท้าทายและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ข้างหน้าและความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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กรณีภาคเหนือ
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์พื้นที่
ต้นน�้ำแม่ฮาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากร
ลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4) โครงการจัดการไฟป่าต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย
และบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5) โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
6) โครงการพัฒนากระบวนการ กลไกข้อตกลงร่วม
และการจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน�ำ 
้
ต.ปางหินฝน จ.เชียงใหม่
7) โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8) โครงการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบาย จ.ยโสธร
9) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�้ำ ป่า ต้นน�้ำพุง จ.เลย
10) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
11) โครงการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในล�ำห้วยทับทัน จ.สุรินทร์
12) โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้ จ.ร้อยเอ็ด
13) โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
14) โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
อาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์
กรณีภาคกลาง
15) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี
16) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน จ.กาญจนบุรี
กรณีภาคใต้
17) โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
จ.สุราษฎร์ธานี
18) โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลก
ที่ใกล้สูญพันธุ์ใน จ.ระนอง และ จ.พังงา
จุดประกาย
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กรณีภาคเหนือ
1

การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์พื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาว
อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาวได้ริเริ่มขึ้น
หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งถือเป็นต้นทุนเดิมที่มีการ
ด�ำเนินงานอยูแ่ ล้ว น�ำมาสูก่ ารพัฒนายกระดับเครือข่ายให้เกิดความยัง่ ยืน
มู ล นิ ธิ พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน และสถาบั น ชุ ม ชนเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ด�ำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาว ระหว่างปี 2556-2559
โดยมุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแบบครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร แกนน�ำชุมชน โดยมี
หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการเกษตร และสาธารณสุข ในต�ำบลสบเปิง
และต�ำบลป่ายาง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิตอย่างต่อเนือ่ ง ปฏิเสธการใช้
สารเคมีทุกชนิดในการเพาะปลูก และรู้จักแก้ปัญหาแบบองค์รวม เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
เครือข่ายและการพึ่งพิงตนเองของเกษตรกร อีกทั้งยังเกื้อกูลผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย

ผลงานเด่น
เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้กลไกนิเวศธรรมชาติอย่างสมดุลและการสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบการเกษตร ได้แก่ สร้างการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความหลากหลายในระบบนิเวศ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูนเิ วศการเกษตร และการพึง่ พาตนเองด้านปัจจัยการผลิต
ส่งต่อเรื่องของการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มให้กลับคืนถิ่น ด้วยแนวคิด
การสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นบนรากฐานของทรัพยากรที่มี และน�ำความรู้มาต่อยอดงานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ชารางจืด ข้าวกล้อง กล้วยฉาบ น�ำ้ เต้าหู้ ขนมทองเอกคินาโกะ ข้าวเกรียบว่าวงาแผ่นดิบ เป็นต้น
จุดประกาย
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สร้างความมั่นคงด้านการผลิต ผ่านกิจกรรมการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเอง และการเพาะขยายกล้าพันธุ์พืช
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้นั้นจะน�ำมาหมุนเวียนเพาะปลูกในรอบต่อไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์
อินทรีย์ระหว่างสมาชิก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พื้นบ้านอีกทางหนึ่ง
สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเกษตรอินทรีย์ โดยวางแผนปลูกพืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์
(ปลา ไก่ สุกร) ในทีด่ นิ ท�ำกินของตนเอง ให้สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทัง้ ปีเสมือนว่ามีตลาดอยู่ใกล้บ้าน ผลผลิต
ที่เก็บหาได้นั้นสามารถน�ำไปแลกเปลี่ยนกับเครือญาติและแบ่งปันเพื่อนบ้านใกล้เคียง
พัฒนารูปแบบวิถเี กษตรอินทรียท์ สี่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรม ยึดมัน่ หลักการความพอเพียงในการท�ำเกษตรอินทรีย์
เป็นส�ำคัญ คือ กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ส่วนที่เหลือน�ำไปแบ่งปันและขาย รวมไปถึงการแบ่งปัน
ความรู้ด้านการผลิตแบบอินทรีย์และการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตระหว่างเกษตรกรที่ท�ำแบบอินทรีย์
สร้างความใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรดิน น�้ำ  ป่า
ซึง่ เป็นปัจจัยการผลิตอาหารและแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน และยังคงวิธีการผลิตแบบอินทรีย์ ที่ช่วยฟื้นฟู
คุณภาพดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก เพื่อส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศสามารถอยู่ร่วมกันได้
ในระบบเกษตรแบบผสมผสาน

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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การพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์และขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผลผลิตของตน
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มความเชื่อถือให้กับผู้บริโภค และเพิ่มปริมาณการขายได้
การติดต่อโดยตรงกับผู้แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท�ำให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตอย่างต่อเนื่องและเห็นผลในระยะยาว น�ำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต ด้านการแปรรูป กับผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม
เกษตรกรเรี ย นรู ้ ที่ จ ะลดและเลิ ก ใช้ ส ารเคมี โดยหาความรู ้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
เพื่อให้รู้จักและเข้าใจการท�ำเกษตรอินทรีย์ และมั่นคงในวิถีทางที่ก้าวเดิน
เครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย ์ บ ้ า นดอนเจี ย ง มี วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม ที่ เ น้ น ความเท่ า เที ย มและเสมอภาค
ในการท�ำงานร่วมกันจนเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เข้าใจในปัญหาและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
และการจัดการพื้นที่สีเขียว เมืองเก่าเชียงใหม่
การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหา
ด้านการจราจร มลพิษทางน�้ำ  และทางอากาศ รวมถึง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัย
การขาดแคลนพืน้ ทีส่ เี ขียว มลภาวะทางอากาศจากฝุน่ ควัน
และความสั่นสะเทือนจากการจราจร และการก่อสร้าง
ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมายังส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเก่า
เชียงใหม่อยูใ่ นภาวะวิกฤต ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
และขาดการเชื่อมโยงกับการวางแผนพัฒนาเมือง

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ได้ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างปี
2556-2558 โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีในการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
และพืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีช่ มุ ชนน�ำร่อง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพันอ้น บ้านปิง เชียงมัน่ พวกแต้ม และนันทาราม และถนนสาย
ต้นยางนา เขตเทศบาลต�ำบลยางเนิ้ง และน�ำองค์ความรู้หมอต้นไม้มาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟู ดูแลต้นไม้ มีกลุม่ เป้าหมายเป็นคณะท�ำงานอนุรกั ษ์ตน้ ไม้ใหญ่ทมี่ าจากหลากหลายภาคส่วน ใช้แนวคิด "นิเวศประวัตศิ าสตร์"
เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับกระบวนการสร้างความภูมใิ จและส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมแก่ชมุ ชน เครือข่าย และประชาชน ท�ำให้
เกิดคณะท�ำงานระดับชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และหมอต้นไม้และอาสาสมัครรุ่นใหม่เข้ามาหนุนเสริม
ด้านการดูแลรักษาต้นไม้ น�ำไปสู่การผลักดันข้อเสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองเชียงใหม่

ผลงานเด่น
การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวตามแนวคิดนิเวศประวัตศิ าสตร์ สร้างความภาคภูมใิ จให้คนในชุมชน เห็นความส�ำคัญ
ของพืน้ ทีน่ เิ วศเชิงประวัตศิ าสตร์ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ญ
ั ญา และวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวล้านนา โดยร่วมกันส�ำรวจสภาพและสุขภาพของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเก่าเพือ่ วางแผนการฟืน้ ฟูบำ� รุงรักษา
จุดประกาย
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อย่างมีสว่ นร่วม กรณีทตี่ อ้ งตัดต้นไม้ใหญ่จะมีผเู้ ชีย่ วชาญด�ำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และแต่งตัง้ คณะท�ำงานทีม่ าจากชุมชน ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชน เพือ่ ร่วมกันวางแผนและด�ำเนินงานจัดการ
ต้นไม้ใหญ่ของเมือง รวมถึงวางแผนงานและงบประมาณในการอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามรู้ ทักษะ และมีเครือ่ งมือ
ทีเ่ หมาะสม รวดเร็ว เพียงพอ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจบริการและโรงแรมในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ กรณีตัวอย่าง
โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ ทีม่ ตี น้ มะขามยักษ์ทใี่ ห้รม่ เงากับพืน้ ทีม่ าเป็นเวลากว่า 200 ปี เปรียบเสมือน “ใจบ้าน”
ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อล้านนา ผู้ประกอบการเคารพการอยู่ร่วมกับต้นไม้ใหญ่และส่งพนักงานไปอบรม
การเป็น “รุกขกร” เพือ่ กลับมาดูแลและอนุรกั ษ์ตน้ ไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี
เชือ่ มร้อยความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลือ่ นประเด็นการจัดการร่วมด้านสิง่ แวดล้อม ฟืน้ ฟูและส่งเสริมแนวคิด
นิเวศประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เกิดการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนา
ภายใต้บริบทพืน้ ทีว่ า่ งของเมืองทีย่ งั คงหลงเหลืออยู่ และสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมือง โดยอาศัยหลักการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอน
พัฒนาศักยภาพหมอต้นไม้หรือรุกขกร ผูซ้ งึ่ เข้าใจธรรมชาติและเมือง ส่งเสริมให้มบี ทบาทในการฟืน้ ฟูอนุรกั ษ์
ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว พัฒนาศักยภาพของหมอต้นไม้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ให้กับ
กลุม่ อาสาสมัครหมอต้นไม้ เยาวชนหมอต้นไม้อาสา มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ านต่อการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
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การสร้างความเข้าใจและตระหนัก โดยการส่งเสริมกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้คนในการช่วยดูแล
เป็นหู เป็นตา และสร้างกลไกให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ
การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศวัย เข้าร่วมอบรม “หมอต้นไม้” เพื่อน�ำความรู้ในเทคนิคและวิธีการ
ตัดแต่งไปใช้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและเขตเมือง
การประสานงานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เมืองเชียงใหม่ และก�ำหนดทิศทางของการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน
การเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เช่น ในกรณีของผู้ประกอบการโรงแรมแทมมารินและโรงแรม
อื่น ๆ ที่ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

จุดประกาย
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การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

เมือ่ กระแสทุนนิยมเริม่ เข้ามาในพืน้ ที่ ส่งผลให้อำ� เภอ
เวียงแหงมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะการใช้
ทีด่ นิ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่เนือ่ งจาก
ขาดแผนการจัดการในพื้นที่ท่ีชัดเจน ชุมชนยังไม่เข้าใจ
สิทธิในการใช้ประโยชน์่ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
การท�ำงานของเครือข่ายองค์กรชาวบ้านที่ไม่ต่อเนื่อง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน
ระหว่างปี 2557-2559 โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยก
ระดับองค์ความรูส้ กู่ ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อ�ำเภอเวียงแหง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู ป้องกัน
และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบนและคนในท้องถิ่น  

ผลงานเด่น
จากความขัดแย้งกลับสู่ความร่วมมือ ในอดีตมีข้อพิพาทเรื่องป่าไม้และที่ดินระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างรุนแรง อีกทั้งมีปัญหาโครงการเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ท�ำให้คนในพืน้ ที่มคี วามตืน่ ตัว เกิดเป็น “เครือข่าย
ทรัพยากรลุม่ น�ำ้ แม่แตงตอนบน” ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมและข้อจ�ำกัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ ปรับกระบวนการท�ำงานใหม่และหันมาสร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน  

จุดประกาย
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ทะเบียนประวัตกิ ารใช้ทดี่ นิ รายแปลง เป็นเครือ่ งมือแก้ปญ
ั หาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ รวมถึงการวางระบบการผลิต
ทางการเกษตร การจัดการน�ำ 
้ และการจัดการไฟป่า ท�ำให้เกษตรกรมีความมัน่ คงในทีด่ นิ ท�ำกิน มีการจัดการพืน้ ที่
การเกษตรทีย่ งั่ ยืนและสามารถเข้าถึงการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ  
การฟืน้ ฟูลำ� น�ำ้ แม่แตงเพือ่ หล่อเลีย้ งชุมชน เน้นให้ทกุ ครัวเรือนรูจ้ กั ใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า มีการต่อท่อส่งน�ำ้ จากป่า
ต้นน�ำ้ มากักเก็บเพือ่ ผลิตน�ำ้ ประปาให้ชมุ ชนใช้ประโยชน์กว่า 400 ครัวเรือน โดยก�ำหนดค่าน�ำ้ เป็นอัตราก้าวหน้า
ท�ำให้ผู้ใช้ตระหนักว่าน�้ำมีต้นทุนในการผลิตและจัดการ
กลไกความร่วมมือระดับต�ำบล โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมประสานในการท�ำงานร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ  รวมไปถึงการออกแบบการท�ำงานทีม่ คี วามหลากหลายเพือ่ ให้เกิดรูปธรรมในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาในระดับพืน้ ที่
ธรรมนูญท้องถิน่ ลุม่ น�ำ้ แม่แตงตอนบน สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
เพือ่ ให้เป็นกลไกส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้เกิดพลังในการสร้างแนวทาง
ใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดความยัง่ ยืนปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
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การจัดท�ำข้อมูลทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินรายแปลง เป็นกุญแจส�ำคัญที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง สร้างความ
มั่นคงในที่ดินและสิทธิท�ำกิน ท�ำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นข้อมูลสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม
การสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำไปสูก่ ารพัฒนาข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชน และได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
การสร้างทัศนคติของชุมชนต่อแนวทางการจัดการป่าต้นน�ำ 
้ โดยผูน้ ำ� ชุมชนและสมาชิกน�ำความเชือ่ และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้และเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานและแก้ไขปัญหา

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

4

การจัดการไฟป่าต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หลายชุมชนในต�ำบลสบเตี๊ยะเคยเข้าร่วม
การวิ จั ย การลดปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อมาได้ขยายการด�ำเนินงานไปยังพื้นที่อื่น
ซึง่ มีประสบการณ์การจัดการไฟป่าทีแ่ ตกต่าง
กัน หรือยังมีการใช้ไฟเพื่อหารายได้จากการ
เก็บหาของป่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�ำเนินโครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า
เพือ่ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ระหว่างปี 2557-2559 มุง่ สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ นการจัดการไฟป่าโดยการมีสว่ นร่วม
ของภาคีเครือข่าย และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีจัดการไฟแบบต่าง ๆ ถอดบทเรียนและ
องค์ความรู้จากการจัดการไฟป่าแบบมีส่วนร่วม เพื่อขยายผลและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนอื่นและน�ำเสนอเป็นนโยบาย
สาธารณะ โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง และสถานีควบคุม
ไฟป่าในการร่วมกันตัดสินใจและจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลงานเด่น
การบริหารจัดการเชื้อเพลิง อาศัยคณะกรรมการหมู่บ้านและสื่อสารผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ขออนุญาต
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลดปริมาณเชื้อเพลิงและความรุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการชิงเผา
ในพื้นที่ซึ่งมักเกิดไฟป่า โดยเฉพาะป่าเต็งรังที่พรรณไม้บางชนิดทนต่อไฟป่า สามารถแตกยอดแตกหน่อใหม่
ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ต้นน�้ำ  ใช้เครื่องเป่าลมช่วยทุ่นแรงในการท�ำแนวกันไฟ โดยรวมตัวกันท�ำแนวกันไฟ
รวมทั้งจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าระวังไฟป่า
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วิธกี ารชิงเผาทีเ่ หมาะกับป่าเต็งรัง เริม่ จากการก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีร่ ว่ มกันระหว่างตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่
ประเมินปริมาณเชื้อเพลิง ประชุมหารือก�ำหนดวันชิงเผาส�ำหรับหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านเชื้อเพลิง และคอย
ควบคุมไฟภายในแปลงชิงเผาโดยการท�ำแนวกันไฟ เพื่อกันไฟลามและดับให้สนิท
การสร้างฝายเพือ่ การจัดการน�ำ้ โดยสร้างฝายแม้วจากวัสดุธรรมชาติ บริเวณตอนบนของล�ำห้วย เพือ่ ชะลอน�ำ 
้
สร้างความชุ่มชื้น และดักตะกอน กรณีฝายชะลอน�้ำแบบกึ่งถาวร ที่ใช้หินก่อและคอนกรีตผสมดินหรือทราย
สร้างบริเวณตอนกลางของล�ำห้วย เพื่อดักตะกอนและเก็บกักน�้ำ ส่วนฝายชะลอน�้ำแบบถาวร เป็นฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก สร้างตอนปลายของล�ำห้วย เพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง
การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ปา่ ลุม่ น�ำ้ แม่สอย จากการทีช่ มุ ชนตัดไม้ฟนื ขายเป็นจ�ำนวนมากในอดีต ท�ำให้ปา่ เสือ่ มโทรม
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง เกิดความแห้งแล้ง น�้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ท�ำให้ชุมชนหันมาอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำอย่างจริงจัง คอยเฝ้าระวังไฟป่าและการบุกรุกป่า
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การน�ำศาสตร์หลายแขนงมาปรับใช้ในการจัดการไฟป่าหลายรูปแบบ ไม่ว่าการท�ำแนวกันไฟด้วยแนวถนน
หรือการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น ล�ำห้วย แนวเขตหิน เป็นต้น
การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้น�ำชุมชนและสมาชิกในชุมชน ท�ำให้เกิดความไว้วางใจและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของชุมชน และเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการเป็นผู้ดูแลป่าร่วมกัน
ความตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุกท�ำลายป่าต้นน�้ำ  ปัญหามลพิษทางอากาศและหมอกควัน และปัญหา
ด้านศักยภาพของชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาตัวแปรอื่น ๆ ในช่วง
การจัดการไฟป่า ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ลม ฝุ่นละออง เป็นต้น
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สภาพพื้ น ที่ อ� ำ เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา เป็ น ภู เขาสลั บ
ซับซ้อนที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ มีพื้นที่ป่าสนสองใบและ
สนสามใบผืนใหญ่ทสี่ ดุ ในไทย แต่ในอดีตทีผ่ า่ นมา พบว่า
พืน้ ทีป่ า่ สนลดจ�ำนวนลงจากการถูกบุกรุกแผ้วถางเพือ่ ใช้
เป็นทีท่ ำ� กิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการท่องเทีย่ ว ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศดิน น�้ำ  ป่า รวมทั้งวิถีชุมชนและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพื้นที่
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างปี 2559-2562 มุ่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการป้องกัน
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น สร้างกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่า รวมถึงพัฒนากลไก
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และด้ ว ยกระบวนการจั ด การร่ ว มที่ พั ฒ นาเป็ น "ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น "
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะน�ำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มแกนน�ำสตรี เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน ในพื้นที่ต�ำบลบ้านจันทร์ และต�ำบลแจ่มหลวง อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเด่น
การประสานงานและความร่วมมืออย่างเป็นระบบ ในระดับชุมชนได้น�ำหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ระดับต�ำบล
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งในการด�ำเนินงานขององค์กร
ในพื้นที่และพัฒนากลไกความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อน
การท�ำงานในระดับพื้นที่ อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้านให้เป็นรูปธรรม
จุดประกาย
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การบู ร ณาการภู มิ ป ั ญ ญาปกาเกอะญอกั บ หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น มุ ่ ง เน้ น กระบวนการพั ฒ นาและจั ด ท� ำ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของกลุ่มชน รู้จักและรักษ์ป่า สอนให้เห็นคุณค่าในวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ และน�ำมาใช้
ในการด�ำเนินชีวิตที่พึ่งพิงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กลไกการมีสว่ นร่วมในการจัดการป่าไม้ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชด�ำริตามศาสตร์
พระราชาและภูมิป ัญ ญาท้องถิ่น โดยมีก ลไกส�ำคัญคือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นภาคี
ที่ร่วมวางแผนการจัดระเบียบที่ดินออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อจ�ำแนกที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชน
ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใช้สอย ป่าชุมชน และท�ำประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีสว่ นร่วม โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานทั้งในระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด
การใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอน เพื่อสร้างความตระหนักและความส�ำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีให้กับเยาวชน เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
การลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับภาครัฐให้มากขึ้น ทั้งในระดับพื้นที่และระดับ
ผู้บริหาร ท�ำให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
การประสานงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ก�ำนัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการ ท�ำให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่เป็นแบบแผนและชัดเจน

จุดประกาย
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การพัฒนากระบวนการ กลไกข้อตกลงร่วม และการจัดการพืน้ ที่
เกษตรในเขตป่าต้นน�้ำ อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความไม่ชัดเจนด้านสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ในพื้นที่ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เช่น กรณีอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้การขับเคลื่อนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
มีข้อจ�ำกัด และมีช่องว่างในการท�ำงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ และถูกจ�ำกัดโดยกฎหมาย
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (ภาคเหนือ) ด�ำเนินโครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพือ่ แก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่าและการจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน�้ำ  ระหว่างปี 2560-2563 โดยมุ่งสนับสนุนให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำต�ำบลปางหินฝน สนับสนุนการจัดท�ำข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบการเกษตร การบริหารจัดการทีด่ นิ
และแหล่งน�้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการจัดการป่าต้นน�้ำที่ยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายคือ องค์กรชุมชนและ
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับหมูบ่ า้ น และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาท�ำให้เกิดกลไกการท�ำงานที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรในพื้นที่
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ผลงานเด่น
แม่แจ่มโมเดล รูปแบบการจัดการที่ดินและป่าไม้ ระบบเกษตรยั่งยืน กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โดยลดการใช้สารเคมี ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ  ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบคณะท�ำงานและภาคี
เครือข่าย นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการปลูกพืชอย่างครบวงจร ตั้งแต่พืชระยะสั้น กลาง ยาว ไปถึงการแปรรูป
และการตลาดโดยชุมชนบริหารจัดการกันเอง
ข้อมูลและแนวเขตการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รายแปลง โดยจัดตัง้ “ศูนย์ภมู สิ ารสนเทศเชิงภูมศิ าสตร์เพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ขึ้น มีการจัดท�ำแนวเขตรายแปลง ออกทะเบียนประวัติ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีข้อตกลงใช้ที่ดินร่วมกันว่าจะไม่ขาย ไม่ขยาย และไม่บุกรุกป่า
กลไกการจัดการทรัพยากรต�ำบลปางหินฝน   มีกลไกการท�ำงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล
และระดับชุมชน โดยชุมชนร่วมกันก�ำหนดกติกาการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่า และป้องกันการบุกรุกป่า
น�ำไปสู่ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำการเกษตร ในพื้นที่ต�ำบลปางหินฝน จากเดิมท�ำไร่หมุนเวียน บางส่วนเปลี่ยน
มาเป็นการท�ำเกษตรแบบผสมผสานในไร่หมุนเวียนเดิม และบางส่วนลดพื้นที่ไร่หมุนเวียน
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กลุ่มผู้น�ำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�ำงานเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น
การจัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลที่ดินของชุมชนในพื้นที่ เป็นสิ่งจุดประกาย กระตุ้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นความส�ำคัญ และน�ำไปสู่การจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การจัดท�ำข้อมูลแนวเขตทะเบียนประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้รับการรับรองข้อมูลโดยองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลปางหินฝน จ�ำนวน 9 หมู่บ้าน  
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าไม้ร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน  

จุดประกาย
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การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อ�ำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าใน
ล�ำดับต้น ๆ ของภาคเหนือ อีกทั้งยังมีข้อจ�ำกัดในด้าน
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ มาตรการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าที่ยังคงมุ่งเน้นให้ชุมชนงดการเผา
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ท�ำให้
การแก้ไขปัญหายังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า
หมอกควันอย่างมีสว่ นร่วม อ�ำเภออมก๋อย ระหว่างปี 2560-2563 มุง่ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในด้านการจัดการ
ไฟป่ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และระบบนิ เวศของพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ น พื้ น ที่ ต ้ น แบบหรื อ พื้ น ที่ เรี ย นรู ้
ด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงยกระดับนโยบายท้องถิน่
และเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์จงั หวัดให้สนับสนุนกระบวนการจัดการไฟป่า โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นชุมชนทีเ่ ป็นตัวแทน
ในการเฝ้าระวังพื้นที่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท�ำให้เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการไฟป่าและหมอกควันที่เหมาะสมกับพื้นที่ทุกสภาพป่า

ผลงานเด่น
จากปัญหาสู่ความตระหนักรู้ของชุมชน เดิมพื้นที่ป่าบางส่วนถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกข้าวไร่ ล่าสัตว์ป่า
และมีการใช้ไฟเผาเพื่อเก็บหาของป่า เกิดผลกระทบต่อแหล่งน�้ำ  ป่า และดิน ชุมชนจึงหันมาให้ความส�ำคัญกับ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
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การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาวปกาเกอะญอ แบ่งเป็นการจัดการป่าแบบดั้งเดิม โดยใช้ความเชื่อ
และกฎระเบียบที่สืบทอดกันมาในชุมชน และการจัดการป่าแบบสมัยใหม่ มีการบ�ำรุงรักษาต้นไม้ และฟื้นฟู
สภาพป่า เช่น การปลูกซ่อมเสริม การท�ำแนวกันไฟ การท�ำฝายชะลอน�้ำ เป็นต้น
กลุ่มคนฮักอมก๋อย เป็นการรวมตัวของผู้น�ำในพื้นที่ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับอ�ำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และติดตามการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพื้นที่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
การบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยชุมชน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ไฟที่จ�ำเป็นในพื้นที่การท�ำเกษตร
หมุ น เวี ย น ไฟที่ จ� ำ เป็ น ในพื้ น ที่ ป ่ า เต็ ง รั ง และการป้ อ งกั น ไฟในพื้ น ที่ ป ่ า อนุ รั ก ษ์ ด� ำ เนิ น งานโดยอาศั ย
ความรู้และประสบการณ์ของชุมชน การบูรณาการการท�ำงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวน
และปรับปรุงวิธีการจัดการในขั้นต่อไป ท�ำให้การท�ำงานสอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ
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ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง “การจัดการไฟป่าและหมอกควัน” ท�ำให้มีการท�ำงานที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ และเชื่อมโยงต่อแผนระดับจังหวัด  
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ “ข้อมูลแผนที่” เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการดูแลและจัดการทรัพยากรของชุมชน
ช่วยบรรเทาและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับชุมชน
กฎระเบียบและข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์และการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
รวมถึงการจัดการไฟป่า และการจัดการพื้นที่ท�ำกินที่ชัดเจน
การด�ำเนินงานน�ำร่องในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท�ำให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่า และเกิดการจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8

การจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบาย
จังหวัดยโสธร

ปัญหาการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ในการเกษตร ซึ่ ง ใช้ ก ารเผาเพื่ อ
ความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและเตรียม
พื้นที่ปลูก ท�ำให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบายตอนบนที่เป็น
ป่าต้นน�้ำ  อีกทัง้ มีการเข้าไปเก็บหาของป่า
ในป่ า บุ ่ ง ป่ า ทามมากเกิ น ไป ส่ ง ผลต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดการพื้นที่
ลุ่มน�้ำล�ำเซบาย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ระหว่างปี 2556-2559 เพื่อสร้างจิตส�ำนึก ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าและน�้ำอย่างยั่งยืนไปสู่คนรุ่นหลัง กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบายตอนบนและตอนกลาง โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในการอนุรกั ษ์สตั ว์นำ�้ ในท้องถิน่ โดยการท�ำวังปลา จัดท�ำฐานการเรียนรูใ้ นป่าบุง่
ป่าทามของชุมชน เกิดเป็นองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญากับการอนุรักษ์ลุ่มน�้ำล�ำเซบาย

ผลงานเด่น
ป่าบุง่ ป่าทาม เขตทีร่ าบน�ำ้ ท่วมถึงทีส่ ำ� คัญของท้องถิน่ ติดล�ำน�ำ้ เป็นป่าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ทงั้ พืชและสัตว์
สมาชิกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี จึงเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นหลัง
ตระหนักว่าท้องถิน่ ตนเองมีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ เกิดเป็นโครงการเยาวชนอนุรกั ษ์ปา่ ทาม ท�ำฐาน
การเรียนรูป้ า่ ทามในพืน้ ทีป่ า่ ภูหมากยาง โดยมีผนู้ ำ� ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากรประจ�ำฐาน
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วังปลา แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น จากการจับปลาที่มากเกินไปและจับในช่วงปลาขยายพันธุ์ในฤดู
วางไข่ ท�ำให้ปลาบางชนิดลดลงและพบเห็นได้ยาก ชุมชนจึงริเริม่ ส�ำรวจและจัดท�ำวังปลาในต�ำบลนาแก โดยร่วม
หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบช่วงเวลาในการจับปลา รณรงค์ไม่ให้จับปลาบริเวณวังปลา
เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ปลาในระยะวางไข่และอนุบาลสัตว์นำ้� วัยอ่อน และบ�ำรุงรักษาวังปลาร่วมกัน
ความรู้ภูมิปัญญาคู่ป่าท้องถิ่น มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับป่าบุ่งป่าทาม วังปลา และวิธีการ
ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ทอี่ ยูร่ อบ ๆ ชุมชน จัดท�ำเป็นหนังสือเรือ่ ง “ป่าทามล�ำเซบาย” และ “ครูภมู ปิ ญ
ั ญา
ของชุมชนท้องถิน่ ลุม่ น�ำ้ ล�ำเซบาย” ทีก่ ล่าวถึงภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เกีย่ วกับลุม่ น�ำ้ ล�ำเซบายและป่าทามทีร่ วบรวมได้
จากนักวิชาการ ผูอ้ าวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน หมอสมุนไพรพืน้ บ้าน เพือ่ ถ่ายทอดให้ชมุ ชน คนรุน่ หลัง และสังคม
ในวงกว้างต่อไป
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การสร้างต้นแบบที่ดี เช่น การท�ำวังปลา เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ ได้
การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน และหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ท�ำให้มีโอกาส
ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาที่สั่งสมมา และเกิดความภาคภูมิใจ
การเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณะ เปิดโอกาสให้ผู้รู้ในชุมชนได้เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้
การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และน�ำความรู้ความสามารถไปต่อยอดเป็นวิทยากรท้องถิ่น

จุดประกาย
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า ต้นน�้ำพุง
จังหวัดเลย

การท�ำเกษตรกรรมเชิงเดีย่ วทีม่ งุ่ ผลิตเพือ่ ขาย ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่สร้างความเสียหาย
ต่ อ ระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ ต ้ น น�้ ำ พุ ง ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อการด�ำรงชีวติ ของชุมชนในอ�ำเภอด่านซ้าย ประกอบกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในพื้นที่

สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน น�้ำ ป่า ต้นน�้ำพุง ระหว่างปี 2558-2561 เพื่อส่งเสริมการท�ำระบบ
เกษตรกรรมที่ ส อดคล้ อ งต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศ ตลอดจนเสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ท�ำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
และลงมื อ ท� ำ ร่ ว มกั น มี บุ ค คลต้ น แบบในการอนุ รั ก ษ์ ดิ น น�้ ำ  ป่ า ที่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนยึ ด ถื อ เป็ น ตั ว อย่ า ง
ในการด�ำเนินงาน

ผลงานเด่น
ฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่า รักษาน�ำ้ และป้องกันดินชะล้างพังทลาย บริเวณรอบป่าชุมชนในอ�ำเภอด่านซ้าย ส่วนใหญ่
เป็นพืน้ ทีท่ ำ� เกษตรพืชเชิงเดีย่ ว มีการไถเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกตลอดทัง้ ปี ท�ำให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายลงไปทับถม
บริเวณร่องเขาในพื้นที่ป่าชุมชน ชุมชนจึงร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ต้นน�้ำบริเวณป่าสะนาแปและป่าซ�ำเตย โดยใช้
ไผ่หก ไผ่บง และไผ่กิมซุง ซึ่งเป็นพืชน�ำในการยึดเกาะหน้าดิน แล้วปลูกไม้ท้องถิ่นที่มีรากหยั่งลึกตาม เพื่อฟื้นฟู
ป่าให้กลับมาคล้ายระบบนิเวศดั้งเดิมให้มากที่สุด
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ป่าดงหอ ภูมิปัญญากับการอนุรักษ์นิเวศป่าไม้ ชุมชนท�ำการคัดเลือกพื้นที่ป่าที่มีที่ตั้งเหมาะสม ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ป่าดอน มีต้นไม้ใหญ่ ไว้เป็นป่าทางวัฒนธรรมตามความเชื่อท้องถิ่น มีกฎเกณฑ์การเข้าไปใช้ประโยชน์
ที่เข้มงวดซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากกวนจ�้ำ  (กวน คือผู้รู้เรื่องในการท�ำพิธี ส่วน จ�้ำ  คือร่างทรง) ร่วมกับ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้พื้นบ้าน ท�ำให้สามารถรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าในท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี
น�ำป่ามาไว้ในบ้าน กับการเกษตรทีอ่ นุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ด้วยแปลงเกษตรแบบผสมสานและวนเกษตร เพือ่ ฟื้นฟู
คุณภาพดินที่เสื่อมลงจากการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเวลานาน ผ่านการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผล แทรกใน
พื้นที่หรือตามหัวไร่ปลายนา ขุดสระและจัดการระบบน�้ำในสวนเกษตร และพัฒนาแปลงเกษตรกรรมต้นแบบ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ไผ่และดีกั้ง แหล่งอาหารพื้นบ้าน ป้องกันการพังทลายของดิน เกษตรกรปลูกไผ่และไม้ยืนต้นตามริมตลิ่ง
ล�ำน�้ำพุงเพื่อช่วยยึดเกาะดิน และต่อมาได้ปลูกต้นดีกั้งและต้นอีรอกที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านและเป็นที่นิยม
ในตลาด ซึ่งนอกจากสร้างรายได้แล้วยังช่วยปกคลุมหน้าดินและลดการพังทลายของดิน  

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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การมีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์และการแบ่งปันผลผลิตจากป่าชุมชน น�ำมาใช้สอยในครัวเรือน ไม่เก็บเกิน
ก�ำลังผลิต ของป่าชุมชน
การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี เกิดเป็นนวัตกรรม “ตะบันน�้ำ” ใช้ในการผันน�้ำ
จากที่ต�่ำไปยังที่สูงเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรของชุมชน
การมีกลุ่มผู้น�ำที่เข้มแข็งและมีการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใส่ใจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูล�ำน�้ำพุง
และป่าชุมชน น�ำไปสู่การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่มาจากแกนน�ำในหลายระดับ
การมีรายได้จากพืชอาหารและอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชพืน้ บ้าน โดยการปลูกสมุนไพรและพืชกินได้ ทีช่ ว่ ยยึดหน้าดิน
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

จุดประกาย
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพืน้ ทีป่ า่ ใหญ่โคกจิก-ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม
ผืนป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก เป็นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์
ขนาดใหญ่ มีเนือ้ ทีเ่ กือบ 4 พันไร่ ถือเป็นแหล่งอาหาร
ทีส่ ำ� คัญของชุมชนโดยรอบ แต่การเข้าไปใช้ประโยชน์
เก็บหาของป่าบางชนิดมากเกินไป ท�ำให้เสี่ยงต่อ
การสู ญ เสี ย ชนิดพันธุ์ส�ำคัญของพื้นที่ ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลง จึ ง ต้ อ งเสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ก่ ชุ ม ชน
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าผืนนี้

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และฟื ้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ป ่ า ใหญ่ โ คกจิ ก -ตาลอก ระหว่ า งปี 2558-2561 เพื่ อ ศึ ก ษา
ส�ำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทรัพยากรชีวภาพ วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในต�ำบล
เม็กด�ำและหนองบัว อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท�ำให้ชุมชนเล็งเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ป่า
และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ มีแปลงส�ำรวจและศึกษามูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่า
อีกทั้งจัดท�ำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ผลงานเด่น
ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก จัดตั้งขึ้นที่โรงเรียนบ้านเม็กด�ำ  เมื่อปี 2561
โดยความร่วมมือจากทีมวิชาการของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ครู ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ท้องถิ่น ร่วมกันสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนในระบบการศึกษา ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง
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จากการเข้าเรียนรู้ในป่า สู่การจัดการและอนุรักษ์พรรณพืช สมุนไพร และสัตว์ในพื้นที่ป่า บูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน  
การส�ำรวจเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ท�ำการส�ำรวจพรรณไม้ ส�ำรวจสัตว์
โดยการวางแปลงตามหลักวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้น�ำท้องถิ่น ร่วมกันส�ำรวจและเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่
ในแปลง พบพืชและสัตว์ 14 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร เห็ด สมุนไพร มัน ผลไม้ เครื่องเทศ เชื้อเพลิง หัตถกรรม
ปลา สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก แมลงและแมง มีการน�ำข้อมูลไป
จัดท�ำป้ายติดตั้งในบริเวณป่าและบันทึกไว้ พร้อมใช้ข้อมูลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่า ให้องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเม็กด�ำและหนองบัว น�ำไปใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
จากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในต�ำบลเม็กด�ำและหนองบัว โดยในปี 2559 มีมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่ารวม
2.4 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มีมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่ารวม 4.2 ล้านบาท และมูลค่าด้านปริมาณไม้
1.5 พันล้านบาท สะท้อนถึงมูลค่าในด้านของผลผลิตในรูปของของป่าและปริมาณไม้ที่จะยิ่งมีมากขึ้น
ในอนาคตจากระบบนิเวศของป่าที่สมบูรณ์ขึ้น  
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•
•

34

การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับชุมชนเป้าหมาย ใช้ข้อมูลวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของระบบนิเวศป่า การศึกษาและส�ำรวจอย่างมีส่วนร่วมสู่การจัดการที่เหมาะสม
การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนและต�ำบลในการพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากป่า จากเดิมที่มี
เพียงชุมชนบริเวณรอบป่าเท่านั้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และยึดถือกฎระเบียบ ท�ำให้ได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้น
จากชุมชนอื่น
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การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในล�ำห้วยทับทัน
จังหวัดสุรินทร์

ล�ำห้วยทับทันไหลผ่านใจกลางต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอ
ศรีณรงค์ จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
ล�ำห้วยแห่งนีเ้ คยมีพชื และสัตว์ทสี่ มบูรณ์ ต่อมาถูกบุกรุก
จนตื้นเขิน มีการจับปลาในฤดูวางไข่ ท�ำให้ปลาที่เป็น
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นหายไป อีกทั้งป่ากุดหวายที่เชื่อมต่อ
กั บ ล� ำ ห้ ว ยทั บ ทั น ถู ก ท� ำ ลาย จากการบุ ก รุ ก เข้ า ไป
ล่ า สั ต ว์ ป ่ า จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งป้ อ งกั น และอนุ รั ก ษ์ ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในล�ำห้วยทับทัน โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนท้องถิ่นต�ำบลศรีสุข ระหว่างปี 2560-2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความเข้มแข็งในการอนุรกั ษ์ลำ� ห้วยทับทัน อีกทัง้ ร่วมหาแนวทางฟืน้ ฟูพนื้ ทีร่ มิ ตลิง่ ป่าชุมชน และสัตว์นำ�้ ท้องถิน่
ให้กลับมาดังเดิม ร่วมกับชุมชนสองฝั่งล�ำห้วยทับทันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการด�ำเนินงานระยะ 2 ปีนี้
ท�ำให้มแี นวเขตพืน้ ทีช่ ดั เจนสามารถป้องกันการบุกรุกเพิม่ เติม ชุมชนสองฝัง่ ล�ำห้วยมีความเข้าใจในการอนุรกั ษ์ลำ� น�ำ้
และป่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสนใจเข้าร่วมการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ

ผลงานเด่น
การจัดท�ำแนวเขตทีช่ ดั เจน องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ ผูน้ ำ� ชุมชน เจ้าของทีด่ นิ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกันและส�ำรวจทีด่ นิ ท�ำกินทีต่ ดิ กับล�ำห้วย จัดท�ำเป็นแผนทีแ่ ละแนวเขตทีช่ ดั เจน และเห็นชอบร่วมกัน
ให้ปักแนวเขตพื้นที่ทั้งสองข้างล�ำห้วย ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับ
ล�ำห้วย ซึ่งได้ช่วยกันปลูกต้นไผ่และหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดหน้าดิน
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วังปลา ภูมิปัญญาเชื่อมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำท้องถิ่น จากการใช้ยาเบื่อจากรากต้นหางไหล ส่งผลต่อ
ระบบนิเวศและท�ำให้ปลาท้องถิ่นบางชนิดสูญหายไป เช่น ปลาค้าว เป็นต้น โครงการจึงจัดเวทีท�ำความเข้าใจ
เรื่องการจับสัตว์น�้ำ  ส�ำรวจจุดจัดท�ำวังปลา จ�ำนวน 30 จุด โดยใช้ไม้ไผ่ เพื่อให้ปลาสามารถเข้าไปหลบภัย
โดยมีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล
ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง รวมความรู ้ เรื่ อ งสั ต ว์ น�้ ำ และพรรณไม้ ท ้ อ งถิ่ น จากการส� ำ รวจและรวบรวมข้ อ มู ล
ชนิดพรรณไม้ สัตว์ปา่ ในพืน้ ทีป่ า่ กุดหวายและล�ำห้วยทับทัน โดยสมาชิกในชุมชน เยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต� ำ บลศรี สุ ข และอาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร์
รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ท�ำให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของล�ำห้วยทับทันและป่ากุดหวาย
ส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ก�ำหนดกฎระเบียบคุ้มครองล�ำห้วยและป่าไม้ในท้องถิ่น ร่วมกันท�ำวังปลาในล�ำห้วยทับทัน และก�ำหนด
เขตและจัดท�ำป้ายแสดงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  จัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต�ำบลศรีสุข โดยก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิด พร้อมจัดท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมืองดจับสัตว์น�้ำในบริเวณเขตพื้นที่ที่ก�ำหนด
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การมีนักวิชาการมาให้ความรู้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่ ท�ำให้เกิด
ความร่วมมือในการท�ำงาน
การมีผู้น�ำที่เข้มแข็งในการท�ำงาน สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ชุมชน
มีความเข้าใจและเชื่อมั่น เกิดความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น
การที่ ล� ำ ห้ ว ยมี ร ะบบนิ เวศดี ขึ้ น และปลาท้ อ งถิ่ น กลั บ มาอี ก ครั้ ง ชุ ม ชนเห็ น ถึ ง ผลส� ำ เร็ จ นี้ จึ ง มี ก ารต่ อ ยอด
องค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ล�ำห้วยทับทัน
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การส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้
จังหวัดร้อยเอ็ด

ป่าชุมชนดอนหนองโจน อ�ำเภอปทุมรัตต์ ป่าโคกใหญ่
ค� ำ ปลากั้ ง อ� ำ เภอโพนทอง และป่ า ดงหนองเอี ย ด
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวติ ของชุมชนบริเวณโดยรอบมาตัง้ แต่อดีต
แต่การเพิม่ ประชากรได้ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการใช้
ทีด่ นิ พบปัญหาการเผาเพือ่ บุกเบิกพืน้ ทีร่ อบป่าเพือ่ ปลูก
ข้าวและพืชเศรษฐกิจ มีการน�ำขยะไปทิ้งในป่า ซึ่งส่งผล
ต่อระบบนิเวศในพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ด�ำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างปี 2560-2562 โดยบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ 3 อ�ำเภอที่ด�ำเนินการ
ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท�ำให้เกิดการบูรณาการจากป่าชุมชนมาจัดท�ำป่าแห่งการเรียนรู้ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงสื่อสาร
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นผ่านหนังประโมทัยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
และนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องราวของป่าชุมชน

ผลงานเด่น
ป่ า แห่ ง การเรีย นรู้ใ นชุม ชน จากการร่วมส�ำรวจป่าโดยปราชญ์ชาวบ้านได้น�ำความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน
มาจัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมฐานเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีป้ายสื่อความหมายระบบนิเวศ
ป่าและน�้ำ  โดยเส้นทางจะมีลักษณะเดินมาบรรจบกัน น�ำเสนอระบบนิเวศป่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการอนุรักษ์ป่า ซึ่งทุกวันนี้ชุมชนยังมีความเชื่อในเรื่องปู่โจนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยรักษาและดูแลป่าแห่งนี้  
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หนั ง ประโมทั ย เรื่ อ งเล่ า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน การแสดงหนั ง ประโมทั ย
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนถึงชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ต่อมาสมาชิกที่สืบทอดการแสดงเริ่มมีจ�ำนวน
ลดลง ผู้น�ำชุมชนเห็นถึงความส�ำคัญจึงต่อยอดศิลปะพื้นบ้านนี้ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน เรื่องทุ่งกุลาร้องไห้
โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจ เริ่มแรกได้จัดแสดงให้กับกลุ่มผู้ปกครองและได้รับการตอบรับที่ดี
จึงได้น�ำการแสดงชุดนี้ไปเผยแพร่ในชุมชนและให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
กีฏวิทยาพื้นบ้านกับการอนุรักษ์ป่าและการเกษตร จากการวางแปลงส�ำรวจและติดตามแมลงระยะยาว
พบว่าในแต่ละฤดูกาลมีแมลงไม่นอ้ ยกว่า 318 ชนิด จึงได้นำ� มาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลและหนังสือ “แมลงแห่งชีวติ
วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน” นอกจากนั้นยังได้ส�ำรวจและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากป่า
และแมลงใน 3 ชุมชน พบว่ามีมูลค่าเฉพาะแมลงรวม 2.2 ล้านบาท แล้วต่อยอดด้วยการส�ำรวจแมลงในนาข้าว
ซึ่งพบแมลงบางชนิดในแปลงนาเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ท�ำให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�ำคัญของแมลง
ในระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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การมีครู ผู้น�ำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุนและผลักดันเยาวชนการท�ำกิจกรรมศึกษาความรู้ป่าชุมชน
ท�ำให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการสร้างความตระหนักให้กับบุคคลภายนอก
การลงมือปฏิบตั จิ ริง ร่วมส�ำรวจความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศป่าและนาข้าวได้รบั ความสนใจอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อีกทั้งได้เห็นว่าป่าชุมชนของตนเองมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
การอบรมท� ำ ความเข้ า ใจร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนในวงกว้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ รั บ ความสนใจ
และความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน เกิดกลุ่มและอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าจาก 3 ต�ำบล  
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การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
การเพิ่มขึ้นของประชากรและการย้ายถิ่นฐาน ท�ำให้
ความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าภูถ�้ำภูกระแตเพิ่มขึ้น
ขณะที่ ป ่ า ชุ ม ชนสาธารณประโยชน์ ยั ง ขาดการดู แ ล
ประกอบกับเขตพื้นที่อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
มีภาวะฝนแล้งซ�้ำซากประสบปัญหาภัยแล้ง และมีการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะดินเสื่อม
คุณภาพ และมีปัญหาดินเค็ม ไม่สามารถเพาะปลูกพืช
ให้มีคุณภาพได้

สมาคมเพื่อนภู ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ  ป่า
อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี 2560-2563 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในอ�ำเภอแวงน้อย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน�้ำ  รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนให้ทั่วถึง
ท�ำให้ผู้น�ำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และสมาชิกชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ส่งผลให้
มี แ นวเขตป่ า ไม้ แ ละที่ ดิ น ท� ำ กิ น ที่ ชั ด เจน ไม่ มี ก ารบุ ก รุ ก เพื่ อ ครอบครอง เกิ ด ความตระหนั ก ในปั ญ หาของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง

ผลงานเด่น
แนวเขตป่าชัดเจน สู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า การจัดท�ำแนวเขตป่าให้ชัดเจนร่วมกับชุมชน เป็นกิจกรรมแรก ๆ
ที่ด�ำเนินการ โดยตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานป่าไม้ ร่วมเดินส�ำรวจตาม
แนวเขตพืน้ ทีป่ า่ แล้วน�ำแผนทีจ่ ากการส�ำรวจน�ำเสนอในทีป่ ระชุมประชาคมหมูบ่ า้ นและต�ำบลเพือ่ ให้การรับรอง
ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นด�ำเนินการต่อไป และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงเขตป่าชุมชน
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การตั้ง “ทีมส�ำรวจ” ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม จัดการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์และการจัดท�ำแผนที่ให้แก่ผู้น�ำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล ตัวแทนคณะ
กรรมการหมูบ่ า้ น และกลุม่ สตรี เกิดเป็นกลุม่ ปฏิบตั กิ ารส�ำรวจระดับต�ำบล แล้วคัดเลือกทีมส�ำรวจ ประกอบด้วย
หัวหน้าทีม ผู้บันทึกข้อมูล ผู้บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ ผู้วาดแผนที่ และผู้เก็บภาพ เพื่อร่วมส�ำรวจแนวเขต
และจัดท�ำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  
คันคูใหญ่ล้อมนา แก้ปัญหาดินเค็ม แนวคิดการท�ำคันนาจากเล็กให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นได้
หลายชนิด เพื่อประโยชน์ในการเก็บน�้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน ช่วยลดความเค็มลงได้ ท�ำให้ปลูกพืช
ได้หลายอย่าง เกษตรกรในเขตพื้นที่ทยอยท�ำคันคูใหญ่เพิ่มเติม มีบ่อเลี้ยงปลา และปลูกต้นไม้ อาทิ มะพร้าว
กล้วย ยางนา ประดู่ สะเดา ผักสวนครัว ท�ำให้ได้ประโยชน์มากขึ้น
วิทยุชุมชน 96.75 MHZ สถานีวิทยุคนรักษ์ป่า ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมส�ำรวจแนวเขตป่าและที่ดินท�ำกิน
ผ่านหอกระจายข่าวของแต่ละชุมชน ย�้ำให้ผู้ที่มีแนวเขตที่ดินท�ำกินติดพื้นที่ป่ารับทราบและเข้าร่วมการส�ำรวจ
ต่อมาตั้งเป็นสื่อวิทยุชุมชน ‘สถานีวิทยุคนรักษ์ป่า’ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
การบริหารจัดการป่าไม้และแหล่งน�ำ 
้ ความรูด้ า้ นการส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนไปเผยแพร่
และเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในท้องถิ่น
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การส�ำรวจแนวเขตพื้นที่ป่าและที่ดินท�ำกินท�ำให้สมาชิกในชุมชนได้ลงไปปฏิบัติและเห็นสภาพพื้นที่จริงร่วมกัน
ท�ำให้ผู้น�ำในแต่ละชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และอยากมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชุมชนรอบหมู่บ้าน
จึงท�ำให้มีการร่วมกันท�ำแนวกันไฟและปลูกป่าเสริมตลอดปี
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ สร้างความไว้ใจ
และเชื่อมั่นในการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
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การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
จังหวัดสุรินทร์

การเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
ทีม่ ากขึน้ และขาดการดูแลรักษา ส่งผลให้ปา่ เริม่ เสือ่ มโทรม
อีกทัง้ มีการลักลอบตัดไม้ บุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ เป็นทีท่ ำ� กิน
มีการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนในพื้นที่เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่ว มกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดี จังหวัดสุรินทร์ ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนาดี
ในปี 2561-2563 เพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่า พร้อมสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ป่า
ชุ ม ชนอาลอ-โดนแบน 4 ชุ ม ชน ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชน และภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น อีกทั้งได้พัฒนาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้เยาวชนในท้องถิ่นและบุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานที่ป่าแห่งนี้

ผลงานเด่น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและฐานเรียนรู้ในป่า ซึ่งมีทั้งพรรณไม้และสมุนไพรพื้นบ้านที่หลากหลาย ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ มีการรวบรวมองค์ความรู้ส�ำคัญในระบบนิเวศป่า โดยผู้น�ำชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้านน�ำส�ำรวจพื้นที่ป่า จัดท�ำเป็นฐานเรียนรู้ระบบนิเวศป่า จิตวิญญาณการรักษาป่า หยูกยาป่า
พื้นบ้าน และสายน�้ำแห่งชีวิต โดยมีผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน หมอยาพื้นบ้าน และสมาชิกในชุมชนเป็นวิทยากร
ประจ�ำฐาน
จุดประกาย
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“ความเชื่อและจิตวิญญาณป่า” ชุมชนต�ำบลนาดีมีความเชื่อในศาลตายายและผีปู่ตาที่เป็นบรรพบุรุษ
ช่ วยปกป้องคุ้มครองรัก ษาป่า และสามารถบันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านธรรมชาติ
และความเจ็บป่วย เชื่อว่าหากผู้ใดที่เข้าป่าอาลอ-โดนแบนแล้วประพฤติตนไม่เหมาะสม ผีปู่ตาก็จะลงโทษ
ผู้นั้น ซึ่งท�ำให้เกิดการก�ำหนดกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากป่าตามมา
ยุวชนคนรักษ์ป่า เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ด้านวิธีการศึกษาและส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชนิดไม้และสัตว์ในป่าชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ต่อมาได้ตั้งกลุ่มยุวชนรักษ์ป่าเพื่อร่วมส�ำรวจ
ข้อมูลความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ สมุนไพร สัตว์ป่า แมลง และสัตว์น�้ำ น�ำมาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูล  
เครือข่ายการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดีเป็นพี่เลี้ยงร่วมสนับสนุนการจัดการ
ป่าชุมชนไปยังท้องถิ่นอื่น ๆ มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในป่าอาลอ-โดนแบนในช่วงที่ผ่านมา เป็นที่มาของการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป่าและแหล่งน�้ำ 
“คณะพิทกั ษ์ปา่ ” ที่คอยลาดตระเวนและเฝ้าระวังป่า โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่อาจจะเกิดไฟป่า

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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การน�ำความรู้มาพัฒนาจัดท�ำศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วม
การพัฒนาทักษะแกนน�ำชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้
ท�ำให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
การตั้งกฎระเบียบ กติกา และบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า ท�ำให้คณะกรรมการ
ป่าชุมชนมีเครื่องมือในการด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

กรณีภาคกลาง
15

การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี
การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านในระบบเกษตรอินทรีย์
เป็ น การต่ อ ยอดงานอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมข้ า วพื้ น บ้ า น
ของมูลนิธิข้าวขวัญ เพื่อขยายแนวคิดการท�ำนาอินทรีย์
อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ ป รั บ เปลี่ ย นมาใช้ พั น ธุ ์ ข ้ า วพื้ น บ้ า น
และการเปลี่ยนระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างครบวงจร

มูลนิธิข้าวขวัญ ได้ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่น�ำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี 2558-2560 มุ่งพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี 4 อ� ำ เภอ ได้ ร ่ ว มกั น ฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เวศเกษตรและ
เพิ่ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพของพั น ธุ ์ ข ้ า วพื้ น บ้ า น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ภาคี ภ าคประชาชนและภาครั ฐ พร้ อ มการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนแม่ บ ทในการปกป้ อ งพั น ธุ ก รรมข้ า ว
ให้กับเกษตรกร โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงท�ำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
น�ำไปสู่การท�ำเกษตรวิถีอินทรีย์ วิถีฟื้นฟู และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลงานเด่น
วิถีท�ำนาอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดและเลิกใช้สารเคมีในการท�ำนา เพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้น
โดยมีการบ�ำรุงดิน เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ใช้เครือหางไหลในการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ใช้จุลินทรีย์
จาวปลวกช่วยย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา จากเดิมท�ำนาปีละ 3 ครั้ง ลดเหลือท�ำนาแบบประณีต 1 ครัง้ ต่อปี

จุดประกาย
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ข้าวพันธุด์ แี ละเหมาะกับบริบทพืน้ ที่ เกษตรกรเรียนรูว้ ธิ คี ดั เลือกพันธุข์ า้ ว เริม่ จากเอาพันธุข์ า้ วลูกผสมทีร่ วบรวม
กว่า 280 สายพันธุ์ ไปทดลองปลูกในพื้นที่ตนเอง โดยเลือกสายพันธุ์ที่ชอบ ท�ำให้ได้พันธุ์ข้าวขาวตาเคลือบนิ่ม
1 ใน 3 สายพันธุ์ส�ำคัญที่โครงการและเกษตรกรได้ร่วมกันทดลอง เปรียบเทียบทั้งวิธีการผลิต ผลผลิต
และให้โรงสีในจังหวัดร่วมคัดเลือกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
การสืบสานและฟื้นวิถีชาวนาดั้งเดิม ให้ความเคารพบรรพบุรุษ รักษาพิธีแรกไถ ท�ำขวัญข้าว แพ้ท้องข้าว
แสดงเต้นก�ำร�ำเคียว และรักษาพันธุกรรมข้าวให้เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ริเริ่มสร้าง
ตลาดข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงมากขึ้น
การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ฝน ตั้งแต่ทักษะการสังเกต การจดบันทึก และการสรุปบทเรียน ในแต่ละกิจกรรม
เพื่อให้เข้าใจข้อมูลร่วมกันอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และผลผลิตสู่สาธารณะ
สร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและภาคีต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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การเรียนรู้วิถีดั้งเดิมจากพันธุ์ข้าว มีส่วนส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหา
ในการผลิต
การปรับปรุงและคัดพันธุ์ข้าว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�ำนาแบบอินทรีย์หรือปรับตัวได้เฉพาะท้องถิ่น
ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทนต่อโรคและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อันเป็นการลดความเสี่ยงของเกษตรกร
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในแต่ละอ�ำเภอ ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างกัน ช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
ในระบบเกษตรอินทรีย์

จุดประกาย
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การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

ปั ญ หาการลั ก ลอบตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ า การบุ ก รุ ก
พื้ น ที่ ป ่ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
เนื่องมาจากแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน ประชาชน
ไม่ เข้ า ใจกฎหมายและนโยบายของภาครั ฐ แม้ มี
เครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชน จั ง หวั ด กาญจนบุ รี แต่ ยั ง ขาด
การวางแผนและขาดความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน
ในแต่ละอ�ำเภอ
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ระหว่างปี 2560-2563 มุ่งสร้างจิตส�ำนึกให้ชุมชน
สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญและเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผลเครือข่ายจัดการป่าชุมชนที่ครอบคลุมระดับ
หมู่บ้าน ต�ำบล และอ�ำเภอ ในพื้นที่ป่าชุมชน 50 แห่ง ในอ�ำเภอพนมทวน ไทรโยค เลาขวัญ หนองปรือ บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์ ห้วยกระเจา ท่าม่วง ทองผาภูมิ และด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ท�ำให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน
ได้รับองค์ความรู้และยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าชุมชนระหว่างอ�ำเภออีกด้วย  

ผลงานเด่น
การจัดการพื้นที่และรักษาป่าโดยชุมชน ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ�ำเภอพนมทวน ร่วมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการป่ า ชุ ม ชน มี ชุ ด ลาดตระเวน กลุ ่ ม ราษฎรอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ป ่ า (รสทป.) ผู ้ ที่ เ ลี้ ย งวั ว
และคนในชุ ม ชนช่ ว ยกั น สอดส่ อ งดู แ ลป่ า มี ป ้ า ยแนวเขตป่ า ชุ ม ชน ตั้ ง กฎกติ ก าและโซนพื้ น ที่ ที่ ส ามารถ
ใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันเครือข่ายป่าชุมชนบ้านสหกรณ์นิคม อ�ำเภอทองผาภูมิ แบ่งป่าชุมชนออกเป็น
โซนป่าใช้ประโยชน์ และโซนอนุรักษ์ป่าดงดิบซึ่งมีการค้นพบชนิดสัตว์เฉพาะถิ่นที่ต้องการอนุรักษ์ไว้
จุดประกาย
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การเรียนรู้วิธีปลูก “ไผ่” ในป่าชุมชน ไผ่เป็นพืชที่ชุมชนมีความต้องการใช้ประโยชน์มาก จึงมีการปลูกฟื้นฟูไผ่
ซึง่ เข้าไปรดน�ำ้ กล้าไผ่บอ่ ยครัง้ ในแต่ละวัน ต่อมาชุมชนประยุกต์ใช้ขวดน�ำ้ ตัดก้นแล้วฝังในดินข้างต้นไผ่และรดน�ำ้
ลงในขวด แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้นาน จึงประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีน�ำมาฝังลงดินลึก 1 ฟุต ข้างต้นไผ่ที่ปลูก
ช่วยให้สามารถรดน�้ำลึกไปถึงรากและยังเก็บน�้ำไว้ได้ด้วย
“เตี้ยโต้น�้ำ” ฝายชะลอน�้ำภูมิปัญญาชุมชน ส�ำหรับบางพื้นที่มีความลาดชันมาก ได้ดัดแปลงฝายให้มีลักษณะ
ข้างหน้าเตี้ยและข้างหลังสูง มีความสูง 3 ระดับเป็นขั้นบันไดให้รองรับการกระแทกของน�้ำที่ไหลเชี่ยว
จึงเรียกว่า ‘เตี้ยโต้น�้ำ’ โดยสร้างฝายต่อเนื่องตั้งแต่ยอดเขาลงมาตลอดล�ำน�้ำ  โดยใช้ไม้ไผ่และหินที่มีในพื้นที่
เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งความรู้ในป่าชุมชน มีการจัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชน
บ้านพุเตย อ�ำเภอไทรโยค และป่าชุมชนบ้านเขานางสางหัว อ�ำเภอเลาขวัญ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน หมอสมุนไพร
เป็นวิทยากร มีป้ายสื่อสารข้อมูลพรรณไม้ ป้ายค�ำขวัญ และกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ป่า
การขยายความร่วมมือผ่านกลุ่มต่าง ๆ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน
เป็นประจ�ำ  เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน มีการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังผู้บุกรุกป่าชุมชน
เช่น กลุ่มหมาเฝ้าป่าของเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหลังเขาร่วมกับกรมป่าไม้ การจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน
รุ่นเยาว์ และผลักดันให้กลุ่มเยาวชนดนตรีไทยบ้านห้วยสะพานมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น
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เครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็ง มีข้อมูลชัดเจน มีการบริหารงานที่ดี มีแผนด�ำเนินกิจกรรมล่วงหน้า 1 ปี ท�ำให้
ภาคีเครือข่ายเข้าใจและเชื่อมั่นในการเข้าไปสนับสนุนการด�ำเนินงานของป่าชุมชนแต่ละแห่ง
สมาชิกในชุมชนสนใจชนิดพันธุไ์ ม้และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนตนเอง สนใจการอนุรกั ษ์และป้องกัน
ป่าชุมชน
ชุมชนช่วยกันตรวจตราและเฝ้าระวังป่า หากพบเหตุผิดปรกติ หรือการบุกรุกพื้นที่ป่าจะแจ้งแก่คณะกรรมการ
ป่าชุมชน

จุดประกาย
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กรณีภาคใต้
17

การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่รับน�้ำ
จากแม่ น�้ ำ ล� ำ คลองต่ า ง ๆ มี ต ะกอนจากปากแม่ น�้ ำ
ไหลลงสูอ่ า่ วท�ำให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่ชุมชนรอบอ่าวใช้ประโยชน์เพื่อด�ำรงชีวิต
และได้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ ขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ฟื ้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมในอ่าวบ้านดอน แต่การด�ำเนินงานยังขาด
การบูรณาการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ได้ด�ำเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
ระหว่างปี 2556-2559 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจกรรมที่มีอยู่เดิมขยายครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
รอบอ่าวบ้านดอน และให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับ
องค์กรชุมชน รวมถึงร่วมหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ เกิดการขยายการด�ำเนินงานไปยังชุมชนอื่น ๆ
อีกทัง้ สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มากขึน้ มีการจัดตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์
ในแต่ละชุมชน ท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น�้ำในอ่าวบ้านดอนเริ่มกลับคืนมา หลังการอนุรักษ์ของชุมชนอย่างจริงจัง

ผลงานเด่น
แปลงอนุรักษ์ปูเปี้ยว (ปูแสม) สัตว์น�้ำที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงรอบอ่าวบ้านดอน เมื่อมีการจับมากขึ้น
จึงไม่เหลือแม่พันธุ์ปู ท�ำให้จ�ำนวนปูเปี้ยวลดลงชัดเจน ชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดท�ำแปลงอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ปูเปี้ยว รวม 4 แปลง โดยใช้ตาข่ายล้อมคอกพื้นที่ป่าชายเลนแปลงละ 5-10 ไร่ รวบรวมแม่ปูไข่นอกกระดอง
จากสมาชิกชุมชนน�ำมาปล่อยในคอก โดยมีคณะท�ำงานคอยดูแลและไม่ให้จับหาปูในบริเวณแปลงอนุรักษ์  
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บ้านปลา ธนาคารปูไข่ ภูมิปัญญาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การท�ำบ้านปลาจะน�ำไม้ไผ่ยาวประมาณ
30 เมตร มาปักเป็นลักษณะคล้ายกระชังและวางทุ่นแนวเขตให้เห็นชัดเจน เป็นการอนุบาลปลาและสัตว์น�้ำ
วัยอ่อน ขณะที่ธนาคารปูไข่ท�ำขึ้นเพื่อเพาะฟักตัวอ่อนก่อนจะปล่อยสู่ทะเล โดยน�ำปูม้าไข่ฝาที่จับได้มาใส่
ไว้ในตะกร้าที่ผูกไว้บริเวณท้ายเรือ เพื่อให้แม่ปูละลายไข่ในน�้ำ
การฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน ด้วยการปลูกฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนอย่างต่อเนือ่ ง ร่วมกับโรงเรียนในพืน้ ที่ ผูป้ กครอง และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีปราชญ์ชุมชนและผู้น�ำท้องถิ่นคอยอธิบายเกี่ยวกับป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่พบเห็นระหว่าง
การท� ำ กิ จ กรรม มี ค ณะท� ำ งานและคนในชุ ม ชนร่ ว มเฝ้ า ระวั ง การบุ ก รุ ก ป่ า ชายเลน และร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน
กองทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือประมงต่อยอดสูก่ องทุนชุมชนทีย่ งั่ ยืน เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงสามารถกู้ยืมเงิน
เพื่อน�ำไปเป็นทุนในการเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีคณะกรรมการและกฎระเบียบ
การจั ด การกองทุ น ฯ โดยสมาชิ ก ต้ อ งร่ ว มสมทบเงิ น ออมทรั พ ย์ ทุ ก เดื อ น และได้ รั บ เงิ น ปั น ผลสิ้ น ปี
อีกทั้งน�ำผลก�ำไรไปเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ท�ำให้สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของในกองทุนร่วมกัน  

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•

48

กลุ่มอนุรักษ์ที่ด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการฟื้นฟู
ทรัพยากรในอ่าวบ้านดอนมากขึ้น
พี่เลี้ยงโครงการฯ ร่วมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการที่ร่วมด�ำเนินงานมีความเข้มแข็ง ใส่ใจ ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกทราบ
อย่างต่อเนื่อง
การก�ำหนดประชุมทุกเดือนทัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์ในชุมชนและแลกเปลีย่ นการด�ำเนินงานระหว่างกลุม่ อนุรกั ษ์ตา่ งชุมชน
ท�ำให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น อีกทั้งสนใจเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชนของตนเอง
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การฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์
จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา

พลับพลึงธารเป็นพืชเฉพาะถิ่น ที่สามารถพบเห็น
ได้ในบริเวณจังหวัดระนองตอนล่างและจังหวัดพังงา
ตอนบน ซึ่งในปัจจุบันพบน้อยมาก จัดเป็นพืชหายาก
ใกล้สูญพันธุ์ของโลก เนื่องจากมีภัยคุกคามจากการ
ขุดลอกคูคลองในบริเวณทีเ่ ป็นถิน่ อาศัยของพลับพลึงธาร
การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น และการขุ ด หั ว ของ
พลับพลึงธารเพื่อการค้า
มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม ได้ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง
และพังงา ระหว่างปี 2560-2563 เพื่อฟื้นฟูพลับพลึงธารให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยการอนุรักษ์ไว้ในสภาพป่า
(In situ) การฟื้นฟูระบบนิเวศล�ำคลองให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ การติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศที่จะส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สมาชิกในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อ�ำเภอกะเปอร์
และสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง และอ�ำเภอคุระบุรี และตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  

ผลงานเด่น
การขยายพันธุ์ตามวิถีชุมชน พลับพลึงธารอาศัยอยู่ในแหล่งน�้ำจืดมีน�้ำไหลตลอดปี ดินตะกอนท้องน�้ำเป็น
ดินร่วนปนทราย ล�ำคลองเปิดกว้างและแสงแดดส่องถึง ในการขยายพันธุน์ อกจากการปล่อยให้เมล็ดพลับพลึงธาร
หลุดลอยตามน�้ำ  จมลงหน้าดินใต้ท้องน�้ำ  เกิดการงอกของเมล็ดขึ้นมาใหม่และแทงรากหยั่งลงดินจนต้นเติบโต
ตามธรรมชาติแล้ว ยังมีการน�ำเมล็ดพลับพลึงธารที่เก็บได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ไม่มี
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แมลงกัดกินมาแช่น�้ำยาป้องกันเชื้อรา ผสมดินปลูกที่มีขุยมะพร้าวเล็กน้อยใส่ในตะกร้าไม้ไผ่ ฝังกลบตะกร้าและ
รดน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ ก็จะเติบโตขึ้นได้
การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของพลับพลึงธาร ให้ทุกคนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และภูมิใจ
ในทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น หยุดกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคาม และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรพลับพลึงธาร
โดยการขยายพันธุ์และน�ำไปปลูกคืนสู่ถิ่นอาศัยเดิม
กฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการ กรณีของชุมชนบ้านไร่ใน ใช้กลไกคณะกรรมการเครือข่ายฟื้นฟู
พลับพลึงธารและล�ำคลอง โดยร่วมกันก�ำหนดกฎระเบียบส�ำหรับการท่องเที่ยว ห้ามการขุดหาหัวพลับพลึง
เพื่อการค้า และห้ามน�ำขยะเข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินริมคลอง ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ปลูกพืชคลุมดินและป้องกันการชะล้างหน้าดิน  
การจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ชื่อ “วิชาพลับพลึงธาร” บรรจุในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 40 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความตระหนัก และเห็นความส�ำคัญของพลับพลึงธาร โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการส�ำรวจและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดได้

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
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การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้จากการสังเกตและทดลองท�ำจริง ท�ำให้เกิดการฟื้นฟูพลับพลึงธาร
ที่ยั่งยืน
กลุ่มคนรุ่นใหม่และชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในสถานการณ์การถูกคุกคามของพลับพลึงธาร เกิดความรัก
และหวงแหนน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมฟื้นฟู รวมถึงน�ำความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลอนุรักษ์พลับพลึงธารในระยะยาว
ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารบ้านไร่ใน มีการฟื้นฟูระบบนิเวศและปลูกพลับพลึงธารเพิ่มขึ้นทุกปี ยืนหยัดต่อสู้ไม่ให้มี
การขยายขุดลอกคลองมาถึงคลองเรือ จนสามารถปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของพลับพลึงธาร
ผืนสุดท้ายในจังหวัดระนองไว้ได้
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ส่วนที่ 3

องค์ความรู้ บทเรียน และผลสำ�เร็จ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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การจัดการป่าไม้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
“ป่าดงหอ” ภูมิปัญญาวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์นิเวศป่าไม้
ป่าดงหอ หรือป่าดอนหอ เป็นป่าทางวัฒนธรรม
ตามความเชื่ อ ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ใช้ แ นวคิ ด ทาง
ด้ า นวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ มาบู ร ณาการกั บ
การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศป่ า ไม้ แ ละความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน โดยชุมชนคัดเลือก
พื้นที่ป่าจากชัยภูมิที่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่
ป่าดอน ที่มีต้นไม้ใหญ่จ�ำนวนมาก
ชุมชนได้สร้างศาลเจ้าทีจ่ ำ� นวน 3-4 ศาล ไว้ในป่าดงหอซึง่ แต่ละศาลเจ้าทีจ่ ะมีลกั ษณะ ขนาด และความหมายแตกต่างกัน
ตามความเชื่อ อาทิ ศาลที่มีขนาดใหญ่สุดจะเป็นตัวแทนพระธาตุศรีสองรักที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญคู่บ้านคู่เมืองของ
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ศาลขนาดใหญ่รองลงมา เรียกว่า ศาลเจ้าพ่อแสมที่เป็นตัวแทนของผีปู่ตา เป็นต้น
และมีกวนจ�้ำ  (กวน คือ ผู้รู้เรื่องในการท�ำพิธี ส่วน จ�้ำ  คือ ร่างทรง) ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นผู้น�ำ
ทางจิตวิญญาณประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ ซึ่งเชื่อว่าป่าดงหอแห่งนี้เป็นสถานที่พ�ำนัก
ของผีปู่ตาที่ช่วยคุ้มครองป่าของชุมชน ป่าดงหอมีข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่เข้มงวด โดยก่อน
จะเข้าไปในอาณาเขตป่าดงหอจะต้องได้รบั การอนุญาตจากกวนจ�ำ้ แล้วเท่านัน้ ส่งผลให้สามารถรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่าในท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี ต้นไม้ที่มีอายุมากในพื้นที่จึงช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น
และเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นทรัพย์สินของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแล
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ความเชื่อทางจิตวิญญาณสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน
ป่ า ชุ ม ชนอาลอ-โดนแบน หมู ่ ที่ 10 ต� ำ บลนาดี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เดิมพื้นที่ป่าทามแห่งนี้
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีไม้มีค่าขึ้นมากมาย
เช่น ยางนา ตะเคียนทอง แดง ประดู่ กระบาก ฯลฯ
ต่ อ มาได้ เ กิ ด การลั ก ลอบตั ด ไม้ ใ นป่ า ชุ ม ชนเป็ น
จ�ำนวนมาก เพื่อท�ำบ้านเรือนไปขายยังต�ำบลอื่น ๆ
รวมถึงเพื่อส่งขายเป็นไม้หมอนรางรถไฟ และเป็นไม้ฟืน
ส�ำหรับรถไฟ เมื่อป่าเริ่มหมดก็มีราษฎรเข้าไปยึดถือ
ครอบครองที่ดินเพื่อท�ำไร่อ้อยและไร่ปอ จนพื้นที่ป่าโล่งเตียน ต่อมาอดีตก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านได้เกิดความตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า จึ ง ได้ ร ่ ว มกั น ประชุ ม และรณรงค์ ใ ห้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนร่ ว มกั น
อนุรักษ์ป่า โดยเดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ในระยะแรกเริ่มมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
แต่ก็พยายามระดมความคิดและห้ามปรามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า โดยยกเลิกการท�ำไร่อ้อย
ไร่ปอในบริเวณที่บุกรุกและปล่อยให้ต้นไม้เดิมได้ฟื้นฟูขึ้นมาตามธรรมชาติ  
อีกทั้งด้วย “ความเชื่อทางจิตวิญญาณ” ชุมชนมีความเชื่อว่าหากผู้ใดเข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณป่าอาลอ-โดนแบน
แห่งนี้ แล้วประพฤติตนไม่เหมาะสมผีปู่ตาก็จะลงโทษผู้นั้น ท�ำให้เวลาเข้ามาใช้ประโยชน์ชุมชนจึงเก็บหาเท่าที่จ�ำเป็น
และให้ ค วามเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาเหล่านี้ ซึ่ง การสร้างศาลตายายจึงเป็นกุศ โลบายหนึ่งของชุมชนในการดูแ ล
และรักษาป่าโดยการใช้ระบบความเชือ่ ความศรัทธา ให้เกิดการก�ำหนดข้อห้ามต่าง ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงถึงความผูกผันระหว่าง
คนในชุมชนและจิตวิญญาณทางธรรมชาติ
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สืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
พื้นที่ต�ำบลแจ่มหลวง ต�ำบลแม่แดด และต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพพื้นที่
เป็นป่าและภูเขาสูงชันล้อมรอบ พืน้ ทีป่ า่ สนวัดจันทร์ตงั้ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ แม่แจ่ม ซึง่ เป็นต้นน�ำ้ ของน�ำ้ แม่แจ่ม
ที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงชุมชน ชาวปกาเกอะญอเรียกผืนดินแห่งนี้ว่า “มือเจะคี” แปลว่าต้นน�้ำแม่แจ่ม รวมทั้งเป็น
ที่ท�ำกินที่อยู่อาศัยของ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอะญอ ม้ง และลีซู วิถีชีวิตของชุมชนมีแบบแผนจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ดังสุภาษิตปกาเกอะญอกล่าวว่า “ออทีเกอตอที ออก่อเกอตอก่อ” หมายถึง
อยู ่ กั บ น�้ ำ ต้ อ งรั ก ษาน�้ ำ  กิ น อยู ่ กั บ ป่ า ต้ อ งรั ก ษาป่ า อี ก ทั้ ง มี พิ ธี ก รรมหลายอย่ า งที่ เชื่ อ มโยงทรั พ ยากรธรรมชาติ
เช่น พิธีเลี้ยงผีป่า ผีเจ้าที่ ผีน�้ำ  ผีหมู่บ้าน เป็นต้น รวมถึงการน�ำเอารกหรือสายสะดือเด็กแรกเกิดไปผูกกับต้นไม้ใหญ่
ในป่ า เดปอหรื อ ป่ า สายสะดื อ เพื่ อ ให้ ต ้ น ไม้ คุ ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด มาและเมื่ อ เด็ ก เติ บ โตขึ้ น ก็ จ ะดู แ ลต้ น ไม้ ต ้ น นั้ น
และผืนป่าเดปอ ดังนั้น ชุมชนจึงให้ความส�ำคัญเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังน�ำภูมปิ ญ
ั ญาเกีย่ วกับเพลงพืน้ บ้านปกาเกอะญอ
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “บทธา” ซึ่ ง เป็ น บทเพลงที่ บ ่ ง บอก
ความเป็ น มา ความเป็ น อยู ่ ข องปกาเกอะญอ เป็ น การ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญา เป็ น บทเพลงที่ ห ล่ อ หลอม
ชีวิต ประสบการณ์ ค�ำสอน จากความทรงจ�ำของคนรุ่นเก่า
สื บ ทอดโดยการขั บ ขานในพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ โดยชาว
ปกาเกอะญอจะใช้ “บทธา” ที่ ส ะท้ อ นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งผลให้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ตัวตนของลูกหลานชนเผ่า รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ
“บทธา” เลือนหายจากสังคมปกาเกอะญอ ดังนั้น จึงมีการรื้อฟื้น “บทธา” ให้กลับมามีบทบาทในการอนุรักษ์วิถีชีวิต
วัฒนธรรม รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วย

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

55

สืบสานศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาภัยแล้ง สู่ต้นแบบทางรอด
ชุมชนรอบป่าภูถ�้ำภูกระแตได้รับความรู้ในการบริหาร
จั ด การน�้ ำ  การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส�ำ รวจพื้ น ที่ การใช้ แ ผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม และมีการร่วมส�ำรวจแหล่งน�้ำร่วมกัน
และได้ช่วยกันจัดท�ำแนวเขตป่า ดูแลรักษาป่าให้มีสภาพ
สมบู ร ณ์ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความแห้ ง แล้ ง ในช่ ว งหน้ า แล้ ง
หรือเกิดน�้ำท่วมน�้ำหลากในฤดูฝน ท�ำให้มีน�้ำใช้เพียงพอ
ส�ำหรับการอุปโภค-บริโภค และการท�ำเกษตรจนสามารถ
ปลดหนีส้ นิ ได้ ได้รบั การยอมรับให้เป็นชุมชนต้นแบบบริหาร
จัดการน�้ำ 
กรณีนายค�ำมี ปุ้งโพธิ์ เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้รู้เรื่องการปลูกผักหวานป่า และเป็นเกษตรกร
ตัวอย่างที่สามารถปลดหนี้สร้างรายได้จากการท�ำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมีการปรับพื้นที่ และสร้างแหล่ง
เก็บน�ำ้ ในแปลง พร้อมทัง้ ค่อย ๆ ลดจากการปลูกพืชเชิงเดีย่ วมาเป็นการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ทมี่ ผี ลผลิตทางการเกษตร
ที่หลากหลายและสามารถสร้างรายได้อย่างดี ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ดีคือ “ผักหวาน”
เพราะสามารถเก็บจ�ำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ราคาจ�ำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 400 บาท หากแยกขายเป็นถุง ราคาถุงละ
50 บาท นับเป็นความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน ส่วนนายเข็ม เดชศรี เกษตรกรตัวอย่างที่มี
การจัดสรรพื้นที่การท�ำเกษตรแบบมีระเบียบแบบแผน โดยไม่ได้เน้นท�ำนาเหมือนสมาชิกชุมชนคนอื่น ๆ มีการแบ่ง
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ปลูกผัก เลี้ยงโค ไก่ บ่อเลี้ยงปลา และกบ ส่วนของพืชและปลาเป็นการสร้างรายได้ประจ�ำวัน
แก่ครอบครัว ส่วนโคเนื้อสร้างเป็นรายได้เป็นเงินเก็บรายปี รายได้จากการท�ำเกษตรสามารถส่งเสียลูกให้เรียนจบ
อี ก ทั้ ง เป็ น มรดกส่ ง ต่ อ ให้ กั บ ลู ก หลานได้ ท� ำ มาหากิ น บนพื้ น ที่ ตั ว เอง ได้ อ ยู ่ กั บ ครอบครั ว อย่ า งพร้ อ มหน้ า กั น
และมีรายได้เป็นเงินเก็บจากการขายผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพราะมีน�้ำส�ำหรับท�ำการเกษตรตลอดปี
จึงอาจกล่าวได้ว่าน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้สามารถด�ำรงอยู่ได้  
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ข้อค้นพบ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการจัดการป่าไม้โดยการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญา ความเชือ่ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ร่วมกับการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท�ำให้ในหลายพื้นที่มีวิถีและแนวทางในการจัดการ
ป่าไม้ จัดการแหล่งน�้ำของชุมชนจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดเป็นข้อก�ำหนด กฎกติกาต่าง ๆ ในการเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสืบต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังต่อไป ส�ำหรับการปรับใช้องค์ความรู้
และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
แนวคิดทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ทั้งการคัดเลือกพื้นที่เพื่อท�ำเป็นป่าดงหอ
ศาลปู่ตา และศาลตายายที่ชุมชนมีความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครอง รักษาป่า คนในชุมชนและสัตว์และ
สามารถบันดาลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทัง้ ด้านธรรมชาติ ความเจ็บป่วย จึงเป็นกุศโลบายหนึง่ ของชุมชน
ในการดูแลและรักษาป่าโดยการใช้ระบบความเชื่อ ความศรัทธาให้เกิดการก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าไปใช้
ประโยชน์ที่เข้มงวด ข้อห้ามต่าง ๆ ท�ำให้ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์
และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน และท�ำให้สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไว้ได้
เป็นอย่างดี มีพรรณไม้ที่อายุมากจึงเป็นพื้นที่กระจายเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นและเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์
และเป็นทรัพย์สินของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแล
การสื่อสารและส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
และคนกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่ตอ้ งเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นโยบายพัฒนา
ชาวเขาให้ เ ป็ น คนไทยหรื อ นโยบายผสมกลมกลื น ในเชิ ง ปฏิ บั ติ ส ่ ง ผลให้ อ งค์ ค วามรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ความมีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ตัวตนของลูกหลาน รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเลือนหายจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
การใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การจัดการไฟป่าและหมอกควัน
วิเคราะห์และจัดการไฟตามความจำ�เป็นของพื้นที่
การบริ ห ารจั ด การไฟป่ า และหมอกควั น ในพื้ น ที่
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์พื้นที่
และบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
ได้ แ ก่ ไฟที่ จ� ำ เป็ น ในพื้ น ที่ ก ารท� ำ เกษตรหมุ น เวี ย น
ไฟที่จ�ำเป็นในพื้นที่ป่าเต็งรัง และไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ซึ่งเป็นพื้นที่สุญญากาศ คือ ต้องป้องกันไม่ให้มีไฟป่า
เกิดขึ้น โดยมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยค�ำนึงถึง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุ่นละอองระดับจังหวัดร่วมด้วย
กรณีการจัดการไฟในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าต้นน�้ำของชุมชนบ้านยางเปียง บ้านยางครก และบ้านยางเปียงใต้
ต�ำบลยางเปียง มีการท�ำแนวกันไฟกว้าง 8 เมตร หรือตามความเหมาะสมกับพื้นที่และสภาพป่า หากเป็นพื้นที่ป่า
ที่อยู่ติดเป็นผืนเดียวกันจะเน้นการวางแผนการจัดท�ำแนวกันไฟร่วมกัน มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด ค�ำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพอากาศในแต่ละปี และการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง
“การจัดการไฟป่าและหมอกควัน” เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนการจัดการไฟป่าโดยชุมชนบ้านยางเปียงใต้ ใช้รูปแบบลดการเผาในพื้นที่เกษตรแบบไร่หมุนเวียน โดยชุมชน
จะท�ำนาปีละ 1 ครั้ง คือ ปลูกข้าวอาศัยน�้ำฝน หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะน�ำโคที่ไปเลี้ยงในป่าออกมาปล่อย
ในไร่นาเพื่อกินเศษซากพืชและตอซังข้าวเพื่อลดการเผา ในส่วนชุมชนที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่ท�ำกินในพื้นที่ราบ
จะใช้เครือ่ งทุน่ แรงและเครือ่ งจักรในการเศษซากพืชและตอซังข้าว เพือ่ ย่นระยะเวลาในการท�ำงาน ผลจากการป้องกัน
ไฟป่าในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย ท�ำให้ไม่พบปัญหาฝุ่น PM2.5 และผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจในพื้นที่ลดลง
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การจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเผา
พื้นที่ป่าไม้ในต�ำบลสบเตี๊ยะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง มีเนื้อที่กว่า 187,000
ไร่ กว่าร้อยละ 70 เป็นป่าเต็งรังที่ง่ายต่อการถูกไฟไหม้
เมื่ อ มี จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ น ้ อ ยก็ ท� ำ ให้ ก ารดู แ ลไม่ ทั่ ว ถึ ง
หน่ว ยจัดการไฟป่าแต่ล ะแห่งจึงก�ำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิ ด ไฟป่ า และพื้ น ที่ จั ด การเชื้ อ เพลิ ง โดยชุ ม ชน
โดยอาศัยการท�ำงานร่วมกับชุมชน ส�ำหรับป่าดิบแล้ง
มีการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า
ส� ำ หรั บ ป่ า เต็ ง รั ง หากปล่ อ ยให้ ใ บไม้ ทั บ ถมกั น มากก็ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟไหม้ รุ น แรงได้ จึ ง มี ก ารจั ด การเชื้ อ เพลิ ง
ด้วยวิธีชิงเผาที่เหมาะกับป่าเต็งรังที่ทนต่อไฟป่า ขั้นตอนการชิงเผา ประกอบด้วยการก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ร่วมกัน
ระหว่างตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าทีส่ ถานีควบคุมไฟป่าโดยจับพิกดั ต�ำแหน่งแปลงทีจ่ ะด�ำเนินการ จากนัน้ ประเมินปริมาณ
เชื้ อ เพลิ ง โดยมี ป ริ ม าณใบไม้ ที่ ร ่ ว งลงแล้ ว มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 แล้ ว ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนทั้ ง ต� ำ บล
โดยก�ำหนดวันชิงเผาส�ำหรับหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านเชื้อเพลิง และควบคุมไฟภายในแปลงชิงเผา โดยการท�ำ
แนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟลามและเฝ้าระวังให้ไฟดับให้สนิท แม้การชิงเผาเป็นวิธีการที่สวนทางกับมาตรการห้ามเผา
ของจังหวัด แต่ชุมชนเห็นว่าหากจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเป็นผลดีกว่า เนื่องจากพอถึงช่วงฤดูไฟป่า
ก็ จ ะเสี ย หายและสร้างผลกระทบไม่มากนัก การเตรียมพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูก ชุมชนจะร่ว มกันก�ำหนดวันเผา
ในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนและจัดท�ำแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าไปในป่า
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“แม่แจ่มโมเดล” ปรับเปลี่ยนพืชปลูก ลดความเสี่ยงการเกิดไฟ
อ�ำเภอแม่แจ่ม อยู่ในเขตพื้นที่สูงของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ซึ่งขยายตัวพื้นที่มากขึ้น จากราคาข้าวโพด
ที่สูงขึ้น ท�ำให้เกิดการบุกรุกป่า ส่งผลต่อ
การขาดแคลนน�้ ำ ส� ำ หรั บ ท� ำ การเกษตร
สมาชิกในชุมชนประสบปัญหาหนี้สินสะสม
อีกทั้งมีการเผาตอซังข้าวโพดหลังจากการ
เก็บเกี่ยว ท�ำให้เกิดปัญหาหมอกควัน
“แม่แจ่มโมเดล” เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ค�ำนึงถึงหลักการจัดการตนเอง
การสร้ า งแนวร่ ว ม การสร้ า งความเข้ า ใจกั บ สาธารณะ การเชื่ อ มโยงเพื่ อ สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงด้ า นนโยบาย
และกฎหมาย โดยมีหลักการส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาคือ กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งยกระดับ
จากการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันมาสู่การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทั้งการจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการทรัพยากร
และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ คนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมคิดและลงมือท�ำ เพือ่ ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศควบคูไ่ ปกับการสร้างอาชีพและรายได้ มีการวางแผนปรับระบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ส�ำรวจและตรวจสอบ
แปลงที่ดินท�ำกินของเกษตรกร จัดท�ำเอกสารประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง เพื่อให้ทราบขอบเขตที่ชัดเจน
ของทีด่ นิ ท�ำกินของสมาชิกชุมชนแต่ละราย ป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม ในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ชุมชนได้ร่วมกันก�ำหนดกติกา กฎระเบียบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
และแผนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า จนน�ำไปสู่การจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันชุมชนลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดและหันมาปลูกพืชทางเลือกที่หลากหลาย เช่น เคพกูสเบอร์รี่
เสาวรส มะเขือเทศ หอมญี่ปุ่น เป็นต้น และใช้องค์ความรู้โครงการหลวงเข้ามาช่วยสร้างรายได้ระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้สม�่ำเสมอ
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ข้อค้นพบ
การจัดการไฟป่าโดยค�ำนึงถึงสภาพพื้นที่ สภาพป่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนโดยรอบ มีการผสมผสาน
ความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีกลไกในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และร่วมมือกับชุมชนรอบพื้นที่ น�ำไปสู่การจัดการไฟอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องใช้มาตรการห้ามเผา ส�ำหรับการปรับใช้
องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การสร้างความมั่นคงในที่ท�ำกิน โดยส�ำรวจการใช้ที่ดินและท�ำประวัติการใช้ที่ดินรายแปลงด้วยความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกุญแจส�ำคัญให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ น�ำไปสู่
ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับพื้นที่ และลดการเผา
การจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการไฟป่า เชื่อมโยงกับแผนและนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการไฟป่าและหมอกควันร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ อ�ำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนเมืองและชนบทในเรื่องปัญหาไฟป่า
ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของการตัดสินใจและจัดการร่วมกัน ผลักดันให้เกิด
การด�ำเนินงานในลักษณะของเครือข่าย โดยได้มกี ารบริหารจัดการเชือ้ เพลิงตามหลักวิชาการผนวกกับการจัดการ
เชือ้ เพลิงร่วมกับวิธกี ารทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม (การท�ำแนวกันไฟ การลาดตระเวน และการดับไฟป่า) ซึง่ เป็นการน�ำภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
การน�ำศาสตร์หลากหลายแขนงมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดการจัดการไฟป่าหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการท�ำแนวกันไฟ ซึ่งจะผสมผสานระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน เป็นต้น กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ เช่น ล�ำห้วย เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
การประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด ด้วยอาจมีปัจจัยหรือตัวแปรอื่นในช่วงการจัดการไฟป่าที่นอกเหนือ
การควบคุม เช่น เกิดลมในช่วงการชิงเผาซึง่ อาจจะส่งผลให้เกิดการลุกลามท�ำให้ควบคุมได้ยากและเกิดฝุน่ ละออง
เพิม่ ขึน้ โดยฉับพลัน ท�ำให้ตอ้ งเลือ่ นการจัดการไฟออกไปก่อน เพือ่ ไม่ให้คา่ ฝุน่ ละอองโดยรวมสูงขึน้ จนเกินระดับ
ที่เหมาะสม เป็นต้น
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การลดผลกระทบภัยธรรมชาติ
“รักษ์ป่าเพื่อรักษานํ้า” ฟื้นฟูระบบนิเวศและป้องกันดินชะล้างพังทลาย
การท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน ที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในพื้นที่
การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ท�ำการเกษตรแบบไม่ยงั่ ยืน ส่งผล
ท�ำให้เกิดการพังทลายของดิน เช่นเดียวกับสถานการณ์
ในพื้นที่ต้นน�้ำพุง อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงมีการ
สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรหั น มาปลู ก ไผ่ แ ละไม้ ยื น ต้ น
ตามแนวริมตลิง่ ล�ำน�ำ้ พุงเพือ่ ช่วยยึดเกาะดินบริเวณริมตลิง่
ต่อมาพบว่าในอ�ำเภอด่านซ้ายมีพืชอาหารที่เป็นที่นิยม
ในตลาดและเป็นทีต่ อ้ งการสูง คือ ดีกงั้ ซึง่ เป็นผักสมุนไพร
พื้ น บ้ า นที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กอและมี ล� ำ ต้ น ใต้ ดิ น มี ร าก
จ�ำนวนมากที่ช่วยยึดเกาะหน้าดินได้ จึงได้สนับสนุน
ให้เกษตรกรน�ำมาปลูกเพื่อปกคลุมหน้าดิน ป้องกัน
การปะทะจากน�้ำฝน และให้รากยึดดินไว้เพื่อป้องกัน
และลดการพังทลายของดิน และได้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจด้วย
นอกจากนี้ บริเวณรอบป่าชุมชนบริเวณป่าสะนาแป และป่าซ�ำเตย ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีท่ ำ� เกษตรกรรมซึง่ มีการไถเตรียม
พืน้ ทีป่ ลูกพืชตลอดทัง้ ปี ท�ำให้หน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายลงไปทับถมบริเวณร่องเขาในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน สมาชิกชุมชน
จึงได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน�้ำ  โดยใช้แนวทางการปลูกไผ่หก ไผ่บง และไผ่กิมซุง ซึ่งเป็นพืชน�ำ
ในการยึดเกาะหน้าดิน แล้วปลูกไม้ท้องถิ่นที่มีรากหยั่งลึกตามเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาคล้ายระบบนิเวศดั้งเดิม
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ให้มากที่สุด อีกทั้งชุมชนยังได้ปลูกไผ่บริเวณร่องเขาเพื่อเป็นการดักตะกอนดินที่ถูกชะลงมาจากแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว
ไม่ให้ไหลลงสู่ล�ำน�้ำอันจะท�ำให้ล�ำน�้ำตื้นเขิน และไผ่ที่ปลูกยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ฟื้นฟูระบบนิเวศป่า
นอกจากนั้น ชุมชนยังได้ประโยชน์จากการน�ำไผ่ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนทั้งบริโภคและใช้สอยได้ด้วย

ข้อค้นพบ
การน�ำความรู้ท้องถิ่นและความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเพื่อป้องกันและลดการพังทลายของดิน
โดยค�ำนึงถึงสภาพพื้นที่ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และการต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน ท�ำให้เกิด
ความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน ซึ่งมีการปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้แก่
การใช้ไผ่และพืชพืน้ ล่างปลูกในพืน้ ทีเ่ กษตรและป่าชุมชน ได้ชว่ ยป้องกันหน้าดินพังทลายและยังเป็นการป้องกัน
และบรรเทาภัยธรรมชาติจากดินถล่ม ซึ่งหากมีการน�ำไปปรับใช้ในพื้นที่เกษตรมากขึ้น ความเสี่ยงจากการได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติก็มีแนวโน้มลดลง
การให้ความส�ำคัญกับพืชท้องถิ่น ชุมชนรู้จักเก็บรักษาและฟื้นฟูการใช้เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นในการเกษตร เช่น
ผักดีกั้ง ซึ่งมีความส�ำคัญในระบบนิเวศคือการลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญ
ของชุมชน และผักพื้นบ้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ งา และฝ้าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่อง
เมล็ดพันธุ์
การเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้จากพืชอาหาร การสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนปลูกพืชท้องถิ่นที่เป็นอาหาร
เพื่อช่วยยึดหน้าดินและป้องกันการพังทลายของดิน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและมีฐานลูกค้าประจ�ำ
และมี ช ่ อ งทางตลาดออนไลน์ เ กิ ด ขึ้ น โดยสมาชิ ก ชุ ม ชนน� ำ พื ช สมุ น ไพรหรื อ พื ช ที่ มี ใ นป่ า มาปลู ก ในสวน
หรือบริเวณบ้านของตนเพื่อลดการเข้าไปเก็บหาจากป่าและช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้
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การจัดการลุ่มน�้ำอย่างมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน�้ำล�ำเซบาย
“ป่ า บุ ่ ง ” เป็ น พื้ น ที่ ลุ ่ ม ต�่ ำ หรื อ แอ่ ง กระทะที่ มี
น�้ำท่วมขังเกือบตลอดปีหรือเป็นแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ
ในเขตทีร่ าบน�ำ้ ท่วมถึง มีพชื น�ำ้ ล้มลุก หญ้าหรือกกปกคลุม
ส่วน “ป่าทาม” เป็นพื้นที่ราบถึงค่อนข้างราบที่ถูก
น�้ำท่วมขังในฤดูน�้ำหลากนาน 1 - 3 เดือน ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ล� ำ เซบายมี ป ่ า บุ ่ ง ป่ า ทามซึ่ ง เป็ น แหล่ ง อาหารส� ำ คั ญ
ของชุมชน ในช่วงฤดูน�้ำหลาก จะมีปลาจากแม่น�้ำโขง
อพยพขึ้นมาวางไข่ในบริเวณป่าทาม เนื่องจากปกคลุม
ด้ว ยไม้ต้น ไม้พุ่ม และเถาวัล ย์ที่ปรับตัว ต่อน�้ำท่ว ม
และกระแสน�้ำเชี่ยวได้ดี
ในพื้นที่ต�ำบลนาแก และต�ำบลนาค�ำ  อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ป่าทามครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
รวมเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ ซึ่งไม่มีการบุกรุกเนื่องด้วยชุมชนมีการท�ำแนวเขตที่ดินท�ำกินและแนวเขตป่าทามไว้
อย่างชัดเจนตั้งแต่ในอดีต โดยชุมชนมีการจ�ำแนกประเภทป่าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เกณฑ์ลักษณะภูมิประเทศ
ชนิดและความสูงของต้นไม้ที่ปกคลุมในพื้นที่ อาทิ ป่าทามบุ่ง ป่าทามโนน ซึ่งการจ�ำแนกประเภทป่าส่งผลต่อรูปแบบ
และช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์จากป่าอีกด้วย ต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการเยาวชนอนุรักษ์ป่าทามและจัดท�ำฐาน
การเรียนรู้ป่าทามในพื้นที่ป่าภูหมากยาง อาทิ ฐานประวัติชุมชนและระบบนิเวศป่าทาม ฐานเครื่องมือจับปลา
และปลาวางไข่ ฐานอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ฐานการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดกิจกรรม
บวชป่าที่น�ำเอาความศรัทธาทางศาสนาเข้ามาบูรณาการกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์ให้กับชุมชนรวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าทามแห่งนี้
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การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่สอย
พื้นที่ลุ่มน�้ำแม่สอย ต�ำบลสบเตี๊ยะ อ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบ และพื้นที่ป่า
ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และป่าดิบเขา
ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 30,000 ไร่ ผืนป่าค่อนข้างเสือ่ มโทรม
จากการถูกบุกรุกท�ำลาย ซึง่ ท�ำให้ระบบนิเวศเปลีย่ นแปลง
เกิดความแห้งแล้ง และมีน�้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
จากสาเหตุ ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ชุ ม ชนเกิ ด การตื่ น ตั ว อย่ า งมากในการฟื ้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ลุ ่ ม น�้ ำ แม่ ส อย ซึ่ ง ชุ ม ชนว่ า
หากพื้นที่ป่าตอนบนถูกเผาหรือท�ำลาย น�้ำจากต้นน�้ำก็จะลดน้อยลงด้วย ในการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่อง
กับป่า ชุมชนจะให้ความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับการด�ำรงชีวิตของตน โดยในฤดูแล้ง
สมาชิกชุมชนจะรวมตัวเพื่อช่วยกันท�ำแนวกันไฟ และจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าทั้งในบริเวณ
ป่าต้นน�้ำส่วนบนและป่าส่วนล่าง ซึ่งรูปแบบการจัดการไฟในพื้นที่ป่าเต็งรังจะเน้นการจัดการเชื้อเพลิง ในขณะที่บริเวณ
ป่าต้นน�้ำจะตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและระงับไฟป่า มีการใช้เครื่องเป่าลมช่วยในการท�ำแนวกันไฟ ส�ำหรับพื้นที่
ป่าเต็งรังที่ผ่านการชิงเผาเพื่อจัดการเชื้อเพลิงไปแล้วนั้น พรรณไม้บางชนิดที่ทนต่อไฟป่าจะแตกยอดแตกหน่อใหม่
เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและสัตว์ป่าต่อไป
เนื่องจากชุมชนต้องพึ่งพิงน�้ำจากป่าต้นน�้ำได้มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและกักเก็บน�้ำในล�ำน�้ำตลอดสาย
แบ่งตามระดับความลาดชันของล�ำน�้ำ  ประกอบด้วย ฝายแม้ว สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในพื้นที่ สร้างบริเวณ
ตอนบนของล�ำห้วยเพื่อชะลอการไหลของน�้ำ  ฝายชะลอน�้ำแบบกึ่งถาวร ใช้หินก่อและคอนกรีตผสมดินหรือทราย
โดยสร้างบริเวณตอนกลางของล�ำห้วย และฝายชะลอน�้ำแบบถาวร เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างตอนปลาย
ของล�ำห้วย ทั้งนี้ขนาดของฝายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของล�ำน�้ำและความลาดชันของพื้นที่
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สร้างจิตสำ�นึกรักษ์ป่าและร่วมอนุรักษ์ห้วยทับทัน
ชุ ม ชนสองฝั ่ ง ล� ำ ห้ ว ยทั บ ทั น ต� ำ บลศรี สุ ข
อ�ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ได้พึ่งพาอาศัย
ล�ำห้วยมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ชุมชนได้เห็นถึง
การเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศทีเ่ คยอุดมสมบูรณ์
แต่การบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรท�ำให้ริมตลิ่ง
พังทลาย การจับปลาจ�ำนวนมากท�ำให้บางชนิด
สูญหายไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ จึงให้
ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์แ ละสื่ อ สาร
ให้สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักและมีจติ ส�ำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
การจัดเวทีให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องทรัพยากร
ป่าไม้ที่ไม่ควรบุกรุกท�ำลาย เรื่องการปลูกเพื่อฟื้นฟูป่า และเรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศแหล่งน�้ำ  รวมถึงการห้ามใช้
ยาเบื่อในการจับปลาเพราะจะท�ำให้นำ�้ ในล�ำห้วยเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสัตว์นำ�้ จ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังร่วมกันก�ำหนดเขต
และจัดท�ำป้ายแสดงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  และป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการและข้อบัญญัติท้องถิ่นในการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต�ำบลศรีสขุ และขอความร่วมมืองดจับสัตว์นำ�้ ในบริเวณเขตพืน้ ทีห่ า้ มจับ
สัตว์น�้ำตามที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยจัดท�ำพื้นที่วังปลาไว้ในล�ำห้วยในหลายจุด รวมทั้งห้ามรุกล�้ำที่ดินแนวเขตพื้นที่ป่าและ
ริมตลิ่ง มีการก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดซึ่งเป็นที่รับรู้ร่วมกันของชุมชนในบริเวณรอบล�ำห้วยทับทัน
และป่ากุดหวาย
นอกจากนี้ มีการส�ำรวจเก็บข้อมูลชนิดพรรณไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ากุดหวาย รวมถึงสัตว์น�้ำในล�ำห้วยทับทัน
และจัดท�ำฐานข้อมูลพืชและสัตว์ จัดกิจกรรมน�ำนักเรียนศึกษาพรรณไม้ในป่ากุดหวาย เพื่อน�ำข้อมูลจากการส�ำรวจ
ไปจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของล�ำห้วยทับทันและป่ากุดหวายส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
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ข้อค้นพบ
การจัดการลุ่มน�้ำอย่างมีส่วนร่วมให้ความส�ำคัญกับการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ทั้งด้านแนวเขต ความหลากหลาย
ของทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ของชุมชน น�ำไปสู่การสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและมีจิตส�ำนึก
ในการร่วมกันดูแลรักษา ผ่านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์ความรู้ และร่วมกันก�ำหนดกติกาและแนวทางในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยองค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผล
ให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การน�ำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน�้ำ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้รู้ ผู้อาวุโส ปราชญ์
และหมอสมุ น ไพรในชุ ม ชน ได้ เข้ า ร่ ว มให้ ค วามรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การทรั พ ยากรในลุ ่ ม น�้ ำ
และป่าในพื้นที่ชุมชน ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนอื่น ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาชิก
ในชุมชนและชุมชนอื่น ๆ น�ำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และน�ำความรู้ไปต่อยอดเป็นวิทยากร
ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจต่อไปได้
การใช้ขอ้ มูลอย่างเป็นระบบ ในการเสริมสร้างจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมท้องถิน่
ให้แก่ชุมชน โดยมีนักวิชาการมาให้ข้อมูลและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่ ท�ำให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
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การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ
การอนุรักษ์ “พลับพลึงธาร” พืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์
“พลับพลึงธาร” เป็นพืชเฉพาะถิ่นซึ่งพบขึ้นอยู่ใน
บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัด
พังงา ที่ปัจจุบันถูกคุกคามจากปัจจัยต่าง ๆ จนท�ำให้
จ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการขุด
ลอกล�ำคลองซึ่งเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างรุนแรง
ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงการไหลของน�้ำท่า รวมถึง
การรบกวนถิ่ น อาศั ย จากการบุ ก รุ ก หรื อ ตั ด ต้ น ไม้
บริเวณริมคลอง และการลักลอบขุดหินและทรายไปขาย
วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้า
และเจริญเติบโตเต็มที่ ใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงสามารถออกดอกติดผลได้ ซึ่งวงจรชีวิตของพลับพลึงธารมีการ
เจริญเติบโต 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงการเจริญเติบโตทางใบและราก (vegetative phase) ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนมีน�้ำในพื้นที่คลองธรรมชาติ ระยะที่ 2 พัฒนาดอก (reproductive phase)
โดยพลั บ พลึ ง ธารจะต้ อ งเจริ ญ เติ บ โตสมบู ร ณ์ อ ายุ ค รบ 3 ปี ซึ่ ง อยู ่ ใ นช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง เดื อ นธั น วาคม
และระยะที่ 3 ระยะพักตัวของพลับพลึงธาร (dormancy) โดยมีการพัฒนาหัวที่เป็นล�ำต้นใต้ดิน (bulb) ตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เมื่อฝนทิ้งช่วงและปริมาณน�้ำในคลองธรรมชาติลดลง
การเพาะขยายพันธุ์พลับพลึงธาร ท�ำได้ทั้งการน�ำเมล็ดพลับพลึงธารที่สมบูรณ์มาแช่น�้ำยาป้องกันเชื้อรา ผสมดินปลูก
ที่มีขุยมะพร้าวเล็กน้อย น�ำดินปลูกที่ผสมแล้วไปใส่ในตะกร้าไม้ไผ่ ฝังดินพอกลบเมล็ด โดยรดน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ
หรือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยการปล่อยให้เมล็ดจากผลของพลับพลึงธารที่แก่หลุด และงอกเมล็ดขึ้นมาใหม่
โดยแทงรากหยั่งลงดินจนต้นเติบโต ขั้นตอนการเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ชุมชนได้เริ่มจากการส�ำรวจ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในล�ำคลองที่จะปลูก ซึ่งต้องเป็นล�ำคลองที่ในอดีตเคยมีพลับพลึงธารหรือปัจจุบัน
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มีพลับพลึงธารตามธรรมชาติเหลืออยู่น้อย มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต คือน�้ำต้องใสสะอาด มีน�้ำไหล
ตลอดปี ดินตะกอนท้องน�้ำเป็นดินร่วนปนทราย ล�ำคลองเปิดกว้าง และแสงแดดส่องได้ถึง จากนั้นประชุมหารือร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบและช่วยกันดูแลรักษา น�ำไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน และหญ้าแฝกปลูกเสริม เพื่อป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่ง และจัดท�ำโรงเรือนเพาะช�ำ
ส่ ว นการศึ ก ษาการเพาะช� ำ พลั บ พลึ ง ธาร เพื่ อ การฟื ้ น ฟู
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี พั ง งาในฐานะเป็ น
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่
อาศั ย ตามธรรมชาติ ที่ ยั ง พบพลั บ พลึ ง ธารอยู ่ ใ นพื้ น ที่
และมี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามเข้ า ใจในบริ บ ทของพื้ น ที่ อ าศั ย
ตามธรรมชาติของพลับพลึง ได้เข้ามามีส ่ว นร่ว มในการ
อนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู พ ลั บ พลึ ง ธารและศึ ก ษาวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
ในการเพาะช�ำ  ซึ่งจากการศึกษาพบรูปแบบการเพาะช�ำ
พลับพลึงธาร 2 รูปแบบ คือ (1) เรือนเพาะช�ำเลี้ยงน�้ำ เป็นการเลียนแบบสภาพแวดล้อมคลองธรรมชาติที่พลับพลึงธาร
อาศัยอยู่ (2) เรือนเพาะช�ำไม่เลี้ยงน�้ำ  เป็นวิธีการเพาะช�ำพลับพลึงธารที่ประหยัดน�้ำ  โดยวางตะกร้าเพาะช�ำ
พลับพลึงธารไว้กบั พืน้ ของโรงเรือนและหมัน่ รดน�ำ้ เป็นประจ�ำ ข้อค�ำนึงส�ำหรับการปลูกเลีย้ งพลับพลึงธารในโรงเรือน คือ
การจัดการน�้ำ วัสดุปลูก และการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในสภาพปลูกเลี้ยง
การฟื้นฟูพลับพลึงธารได้ช่วยคืนความสมดุลของระบบนิเวศ คลองที่มีพลับพลึงธารขึ้นหนาแน่น จะมีพืชน�้ำชนิดอื่น
ตามมา ได้แก่ เตยหนู ผักกุ่ม ไส้ปลาไหล และต้นไคร้น�้ำ  ซึ่งเป็นพืชชี้วัดคุณภาพของแหล่งน�้ำ  ช่วยลดความแรงของ
กระแสน�้ำ  ลดการพังทลายของตลิ่งและหน้าดิน ใบที่หลุดลอยไปตามกระแสน�้ำ  จะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย
แหล่งวางไข่ของสัตว์น�้ำ  และดอกสีขาวกลิ่นหอมเป็นแหล่งอาหารของแมลง จึงช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศแหล่งน�้ำ
ได้เป็นอย่างดี
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การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวดี
มูลนิธิข้าวขวัญได้ศึกษาและรวบรวมสายพันธุ์
ข้าวมากกว่า 280 สายพันธุ์ ได้น�ำมาต่อยอด
และขยายผลให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้
วิธีคัดเลือกพันธุ์ข้าว เริ่มจากเอาพันธุ์ข้าวลูกผสม
ให้ชาวนาน�ำไปทดลองเอาไปปลูกในที่นาของตน
โดยเลือกสายพันธุ์ที่ตนเองสนใจและปลูกเป็น
แปลงศึกษา พอข้าวออกรวงจะมีการเก็บข้อมูล
การเจริญเติบโต ลักษณะเมล็ด ความต้านทาน
โรคและแมลง และอื่น ๆ
ส�ำหรับพันธุ์ข้าวขาวตาเคลือบนิ่ม ข้าวหอมปทุมเทพ และข้าวเจ๊กเชยเบาเป็นข้าว 3 สายพันธุ์ส�ำคัญที่เกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันทดลอง เปรียบเทียบทั้งวิธีการผลิต ผลผลิต และให้โรงสีในจังหวัดร่วมคัดเลือก
เพื่อโอกาสทางการตลาดในระยะต่อไป พร้อมทั้งได้หารือกับจังหวัดให้ประกาศเป็นข้าวของจังหวัดภายใต้ชื่อ
“ขวั ญ สุ พ รรณ” โดยเน้ น ถึ ง การเพาะปลู ก ที่ ป ระณี ต และย�้ ำ ว่ า เป็ น ข้ า วปลู ก ที่ สุ พ รรณ สี ข ้ า วที่ สุ พ รรณ
และกิ น ที่ สุ พ รรณ เมื่ อ เหลื อ จึ ง ส่ ง ไปขาย ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค นสุ พ รรณได้ กิ น ข้ า วดี ราคาถู ก ปลอดภั ย
เพราะรู้แหล่งที่มา ที่ส�ำคัญเงินหมุนเวียนอยู่ในจังหวัด
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ข้อค้นพบ
แนวทางการอนุรักษ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์นั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการคือดูแลให้มีการกระจายพันธุ์
ของพืชในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาพันธุ์พืชที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์และประชากรพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษส�ำหรับ
การปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืช การอนุรักษ์พืชที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์จึงเป็นเรื่องที่จะต้องน�ำมาพิจารณาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนใช้ประโยชน์ไม่ให้สูญหายไปจากถิ่นก�ำเนิดดั้งเดิม โดยองค์ความรู้และรูปแบบ
การด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การสร้างจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยให้ความรู้ท�ำให้เยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
และตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการน�ำ
ความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในระยะยาวผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  
การประยุ ก ต์ ใช้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการขยายพั น ธุ ์ พ ลั บ พลึ ง ธารในตะกร้ า ไม้ ไ ผ่ ส าน โดยเพาะเมล็ ด
พลับพลึงธาร 15-20 เมล็ด แล้วฝังทั้งตะกร้าลงคลอง รากพลับพลึงธารในตะกร้าจะยึดเกาะซึ่งกันและกันไม่ให้
หลุดไปตามน�้ำ  ซึ่งตะกร้าไม้ไผ่จะช่วยชะลอความแรงของน�้ำ  เมื่อเวลาผ่านไปรากพลับพลึงธารจะแทงทะลุ
ยึดล�ำคลองได้อย่างมั่นคง ส่วนตะกร้าไม้ไผ่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การเรียนรู้วิถีดั้งเดิม มีส่วนส�ำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวโดยประยุกต์ใช้ในการผลิตให้สอดคล้องกับพันธุ์ข้าว
และสภาพพื้นที่ เช่น การปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เข้าใจธรรมชาติ การใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกัน
และก�ำจัดศัตรูพืช การคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การใช้จุลินทรีย์จาวปลวกย่อยสลาย
ฟางข้าวในแปลงนา และปรับปรุงสภาพดินให้พร้อมส�ำหรับการปลูกข้าวรอบต่อไป เป็นต้น
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การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
วิถีอินทรีย์ วิถีฟื้นฟู และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากการท�ำนาปีครัง้ เดียวในรอบปี โดยอาศัย
น�ำ้ ฝนจากธรรมชาติ ใช้แรงงานคนและสัตว์เลีย้ ง
อาศัยการลงแขกเอาแรงกันระหว่างเครือญาติ
และเพือ่ นบ้านอย่างในอดีตค่อย ๆ ปรับเปลีย่ น
มาใช้ พั น ธุ ์ ข ้ า วที่ ม าจากการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์
ใช้ ส ารเคมี ม ากขึ้ น ต้ น ทุ น สู ง ขึ้ น คุ ณ ภาพ
ข้ า วต�่ ำ  รายได้ ล ดลง อี ก ทั้ ง มี ค วามเสี่ ย ง
ด้านสุขภาพมากขึ้น
จากสถานการณ์นี้ เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้การท�ำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน
เริ่มจากแกนน�ำเกษตรกรในพื้นที่น�ำร่อง 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเดิมบางนางบวช อ�ำเภอศรีประจันต์ อ�ำเภอเมือง
และอ�ำเภออู่ทอง มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับการท�ำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืนให้น�ำไปปฏิบัติได้จริง
อีกทัง้ จากความตระหนักรูถ้ งึ ผลกระทบจากสารเคมีและมีการพึง่ พาปัจจัยการผลิตจากภายนอกมาก จึงเริม่ ปรับเปลีย่ น
ลด และเลิกใช้สารเคมี เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยปรับปรุงบ�ำรุงดิน เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ท�ำนาประณีต
1 ครั้งต่อปี รวมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษ สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ท�ำนาอินทรีย์ และนาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสืบสานและฟื้นวิถีชาวนาดั้งเดิม ให้ความเคารพบรรพบุรุษ รักษาพิธีแรกไถ ท�ำขวัญข้าว
แพ้ท้องข้าว แสดงเต้นก�ำร�ำเคียว และรักษาพันธุกรรมข้าวให้เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง ริเริ่มสร้าง
ตลาดข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น
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เกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร
“กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง” ซึ่งเป็นสมาชิก
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย
เกษตรกรรมยัง่ ยืนภาคเหนือทีม่ กี ารขับเคลือ่ นเกษตรอินทรีย์
ในระดับพืน้ ทีม่ ากกว่า 20 ปี สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์และไม่เน้น
การท�ำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ยังคงรวมกลุ่มท�ำการ
เกษตรแบบดั้งเดิม เน้นความหลากหลายของผลผลิต
และได้น�ำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
กับการท�ำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา พบว่า เกษตรกรมีวธิ กี ารท�ำการเกษตรทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร
โดยมีการประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติอย่างสมดุลและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร
ได้แก่ (1) สร้างการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน เน้นใช้ปุ๋ยที่ท�ำจากธรรมชาติ อาทิ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งมีส่วน
ประกอบ คือ เศษอาหารที่เหลือทิ้ง เศษซากพืช เศษใบไม้ มูลสุกร และมูลไก่มาหมักรวมกันในถังพลาสติก และอาศัย
การย่อยสลายของจุลินทรีย์ เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของดินในระยะยาว
และช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการปลูกพืชหมุนเวียน ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว พริก
กะหล�่ำปลี มะเขือ และคะน้าในพื้นที่เดียวกัน เพื่อหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารในดิน (2) สร้างความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรให้ความส�ำคัญสูงสุด เนื่องจากเชื่อว่าดินที่สมบูรณ์ย่อมท�ำให้พืชและสัตว์ที่เติบโต
จากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงอาหารปลอดภัยจากเรือกสวนไร่นา
ของตนเองตามความต้องการของครอบครัว จึงได้จัดสรรพื้นที่ท�ำเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน แบ่งเป็น
พื้นที่นาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ขุดสระเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อควบคุม
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การระบาดของโรคและแมลงรบกวนต่าง ๆ ซึ่งการปลูกพืชตะกูลถั่วยังเป็นการช่วยตรึงไนโตรเจนสู่ดิน (3) อนุรักษ์
และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร จากการงดใช้สารเคมีทุกชนิดและพันธุ์พืชที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม เลือกใช้ปัจจัย
การผลิตทุกอย่างที่ท�ำมาจากวัสดุธรรมชาติ เน้นการฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเกษตรด้วย
การบ�ำรุงดินจากอินทรียวัตถุ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงเกษตร และ (4) พึ่งพาตนเองด้านปัจจัย
การผลิต โดยผลิตด้วยตนเอง หรือใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้มาจากชุมชนที่ใส่ใจต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มุ่งใช้
หลักธรรมชาติในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ใช้แรงงานในครัวเรือน และหมุนเวียนวัสดุที่มีอยู่เป็นหลัก เช่น ปุ๋ยหมัก
และปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผัก การใช้ฟางข้าวคลุมดิน เป็นต้น อีกทั้งทางเกษตรกรเองยังคง
มีความพยายามในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอกอยู่เสมอ
การท�ำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนเจียงยังได้ส่งต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านทั้งพืชและสัตว์ในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกในกลุ่มให้กลับคืนถิ่น ด้วยแนวคิดการสร้างงานให้กับคน
ในท้องถิ่นบนรากฐานของทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งการรวมตัวของคนรุ่นใหม่มีบทบาทอย่างมากต่อกลุ่ม โดยช่วยกระจาย
ผลผลิตให้กับกลุ่ม ในส่วนของผู้สูงอายุ ซึ่งมีภูมิปัญญาในด้านสมุนไพร ได้น�ำความรู้มาต่อยอดงานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยน�ำพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาอบแห้งแล้วบรรจุเป็นชาสมุนไพร อาทิ ชารางจืด นอกจากนั้น
ยังมีการแปรรูปผลผลิตอื่น ๆ เช่น การท�ำข้าวกล้อง กล้วยฉาบ น�้ำเต้าหู้ ขนมทองเอกคินาโกะ ข้าวเกรียบว่าวงา
แผ่นดิบ เป็นต้น
อีกทัง้ ยังมีการสร้างความมัน่ คงด้านการผลิตให้กบั กลุม่ ผ่านกิจกรรมการเก็บเมล็ดพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ เองและการเพาะขยาย
กล้าพันธุพ์ ชื ซึง่ เมล็ดพันธุท์ เี่ ก็บรวบรวมไว้นนั้ จะน�ำมาหมุนเวียนเพาะปลูกในรอบต่อไป รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเมล็ดพันธุ์
อินทรีย์ระหว่างสมาชิก ส�ำหรับแนวทางในอนาคตจะวางแผนให้แปลงของตนมีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น
และร่วมกับสมาชิกคนรุ่นใหม่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ย่อยของชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
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การอนุรักษ์ดิน น�้ำ โดยน�ำป่ามาไว้บ้าน
คนในชุมชนอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมในรู ป แบบการปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยว อาทิ ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง และไม้ผล ส่งผลให้
คุณภาพดินเสื่อมลง สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ถูกชะล้าง
ลงไปในล�ำน�้ำที่ชุมชนใช้สอย ต่อมาชุมชนได้รับความรู้
เกี่ ย วกั บ การท� ำ แปลงเกษตรแบบผสมสาน การปรั บ
รูปแปลงเกษตรเป็นแบบขั้นบันได และระบบวนเกษตร
จึ ง ได้ เริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย น โดยปลู ก ไม้ ยื น ต้ น แทรกเข้ า ไป
ในพื้ น ที่ เ กษตรหรื อ ปลู ก ในหั ว ไร่ ป ลายนาของตนเอง
ซึ่ ง นอกจากไม้ เ ศรษฐกิ จ แล้ ว ยั ง มี ก ารปลู ก ไม้ ผ ลที่ มี
ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ เช่น เงาะ ทุเรียน เป็นต้น อีกทั้ง
มีแปลงเกษตรกรรมต้นแบบเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่ผู้สนใจ จ�ำนวน 7 แปลง มีการขุดสระและจัดการ
ระบบน�้ำ  โดยในสวนเกษตรใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
คือการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างมาเป็นแนวทาง
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ชุมชนต�ำบลปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่ มีวิถีเดิมของชุมชนที่ท�ำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน เมื่อบริบทของสังคม
เปลี่ยนไป รวมทั้งภาวะกดดันจากกฎหมาย นโยบายของรัฐ จนน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำเกษตรในพื้นที่
ต�ำบลปางหินฝนมาเป็นรูปแบบการเกษตรใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) เปลี่ยนจากไร่หมุนเวียนมาเป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมด
ไม่หลงเหลือการท�ำไร่หมุนเวียนอยูเ่ ลย (2) เปลีย่ นมาเป็นการท�ำเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ไร่หมุนเวียนเดิม และ (3) ยังคงมี
การท�ำไร่หมุนเวียนแบบเดิมแต่ลดพื้นที่ให้มีขนาดเล็กลง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน
วิถกี ารผลิต ซึง่ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคูไ่ ปกับการจัดท�ำข้อมูลทะเบียนประวัตกิ ารใช้ทดี่ นิ และการสร้างกลไกการท�ำงาน
ในพื้นที่ ผลที่เกิดขึ้นท�ำให้พบว่าวิถีการผลิตแบบไร่หมุนเวียนไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ชุมชนจึงเริ่มปรับ
เปลีย่ นในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยหันไปท�ำการเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ ทีไ่ ร่หมุนเวียนเดิม มีการแบ่งทีด่ นิ
เป็นแปลงย่อย โดยแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกไม้ผล และปลูกข้าวโพด อีกทั้ง ยังมีการปรับหน้าดินด้วย
วิธีการไถกลบ เพื่อให้เหมาะกับการเพาะปลูกทางการเกษตร เช่นเดียวกับชุมชนอ�ำเภออมก๋อยที่ท�ำไร่หมุนเวียน
เป็นวิถีหลัก ซึ่งชุมชนยังคงปลูกข้าวไร่เป็นหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยการปรับตัวของชุมชนเป็นไปใน 2 ลักษณะ
คือ (1) การปรับเปลี่ยนจากท�ำไร่หมุนเวียนอย่างเดียวในอดีต สู่การจัดการพื้นที่การใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ชา กาแฟ ผลไม้ มะเขือเทศ กะหล�่ำปลี เป็นต้น เน้นการจัดการพื้นที่เกษตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชน มีการปรับรอบและระยะหมุนเวียนของแปลงไร่หมุนเวียน
ให้เหมาะสม และ (2) ชุมชนที่ยังมีพื้นที่ไร่หมุนเวียนเป็นหลักในการปลูกข้าวเพื่อยังชีพในครอบครัว แต่เริ่มมีแนวโน้ม
ที่จะปรับไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพดและพืชเศรษฐกิจที่หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาส่งเสริม รวมถึงมี
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บางกลุ่มที่หันกลับไปท�ำไร่ในแปลงไร่หมุนเวียนเดิมที่ยุคหนึ่งเคยปล่อยทิ้งร้างไว้ ทั้งนี้ การท�ำไร่หมุนเวียนนั้นต้องอาศัย
ธรรมชาติทั้งในการเพาะปลูก ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพดินให้คืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อเวียนกลับมาใช้อีกครั้ง
ซึ่งชุมชนได้น�ำภูมิปัญญา ความเชื่อ และประเพณีต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการท�ำการเกษตรและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ และป่า เช่น การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน การเพาะปลูกตามฤดูกาล เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค แมลง และภัยธรรมชาติ และการท�ำเกษตรที่ไม่ไถเปิดหน้าดิน เป็นต้น

ข้อค้นพบ
การส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน ให้ความส�ำคัญต่อวิถกี ารผลิตทีส่ อดคล้องกับบริบทพืน้ ที่ ปรับเปลีย่ นแบบค่อยเป็นค่อยไป
อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่และการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
โดยการได้รับการสนับสนุนด้านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตลาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำให้
เกษตรกรสามารถขยายผลได้ โดยองค์ความรูแ้ ละรูปแบบการด�ำเนินงาน ซึง่ ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การเรียนรูว้ ถิ กี ารเกษตรแบบดัง้ เดิม ซึง่ เป็นรูปแบบการเกษตรทีส่ อดคล้องกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละวิถชี วี ติ ของชุมชน
น�ำมาประยุกต์ใช้โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการจากภายนอก มีส่วนส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหาในการผลิต ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรไปสู่
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลได้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
ช่วยในการหนุนเสริมและขับเคลือ่ นการฟืน้ ฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร
อินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
ปัญหาอุปสรรคการเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรกรรมยัง่ ยืน ยังขยายผลอยูใ่ นวงจ�ำกัด เนือ่ งจากขาดการสนับสนุน
จากนโยบายของภาครัฐอย่างจริงจัง เกษตรกรยังเห็นว่ายุ่งยากและให้ผลผลิตต�่ำ  มีความเคยชินต่อวิถีนาข้าว
และการผลิตแบบเดิม
ทิศทางเกษตรกรรมยั่งยืนในอนาคต ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าผลผลิตมาจากแปลงที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษหรือสารเคมีสังเคราะห์ เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
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การรักษานิเวศประวัติศาสตร์
สร้างคุณค่าให้ต้นไม้ใหญ่ สร้างการมีส่วนร่วมรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองเก่า
“เชียงใหม่” อดีตนครหลวงของอาณาจักรล้านนาที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 700 ปี มีความงดงามของเมือง วัด และโบราณสถาน
ร่มรื่นด้วยเงาต้นไม้ใหญ่อายุหลักร้อยปีจ�ำนวนมากที่ยืนต้นเป็นร่มเงา
ให้เมืองมายาวนาน แต่ด้วยการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยว
ท� ำ ให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง พื้ น ที่ สี เขี ย วลดลง
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง
ฤดูรอ้ น การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองจึงเป็นแนวคิดหนึง่ ทีจ่ ะช่วยบรรเทา
ปั ญ หาฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก ในอากาศ นอกจากนั้ น ต้ น ไม้ ใ หญ่ ยั ง มี
ความเกีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ของเมืองเชียงใหม่ เชือ่ มโยงกับ
วิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนในเมือง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการใช้พื้นที่
ส�ำหรับกิจกรรมชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ดังนั้น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ จึงเน้นไปที่การด�ำเนินงานร่วมกับ
วัดและการสร้างความภาคภูมิใจและความหวงแหนให้กับคนในชุมชนต่อความส�ำคัญของต้นทุนเดิมที่ประกอบด้วย
ระบบนิเวศส�ำคัญ อาทิ ต้นไม้ใหญ่ แหล่งน�้ำ ภูเขา และสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ซึ่งบอกเล่าถึง
การสร้างบ้านแปลงเมืองที่ยึดหลักชัยมงคล 7 ประการ รวมถึงความสัมพันธ์ของต้นไม้กับการสร้างเมือง เช่น
ไม้หมายเมือง ไม้หมายทาง และไม้หมายถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์และจุดหมายให้คนเดินทางมองเห็น
ได้แต่ไกลเพื่อไม่ให้หลงทาง เช่น ต้นยางนาที่ปลูกอยู่ข้างเสาอินทขิลในบริเวณวัดเจดีย์หลวง ซึ่งมีอายุมากกว่า 200 ปี
และสูงไม่น้อยกว่า 40 เมตร ส�ำหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในศาสนสถานที่ได้รับ
ความร่วมมือจากวัดต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างดี เพราะเป็นการด�ำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นพื้นที่นันทนาการ
ของชุมชนและเป็นพื้นที่ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างวัด ประชาชน และชุมชน ส่งเสริมให้พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์

78

จุดประกาย
ขยายองค์ความรู้ สู่ชุมชนยั่งยืน

เมืองมีคณ
ุ ภาพ ประชากรในเมืองมีสขุ ภาพทีด่ ที ง้ั ร่างกายและจิตใจ รวมถึงสภาพแวดล้อมของเมืองให้มคี วามน่าอยูอ่ าศัย
จากการส�ำรวจสภาพและสุขภาพของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเก่า พบว่ามีต้นไม้ใหญ่ประมาณ 500 ต้น ในจ�ำนวนนี้
มีต้นที่มีอายุกว่าร้อยปีอยู่ด้วยไม่ต�่ำกว่า 100 ต้น
จากการให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชุม
ต่าง ๆ ท�ำให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของต้นไม้มากขึ้น และขยายการดูแลต้นไม้ไปยังชุมชนอื่น อีกทั้ง สมาชิก
ในชุมชนได้ร่วมกันสร้างกฎระเบียบชุมชนขึ้นเพื่อมาช่วยดูแลต้นไม้และสภาพแวดล้อม เช่น กรณีของชุมชนหมื่นสาร
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เชื่อมต่อกับเมืองเก่า เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่มีพื้นที่ว่างสาธารณะ และที่ดิน
บริเวณนี้ราคาแพง ชุมชนจึงร่วมกันออกแบบจัดการพื้นที่สีเขียวให้มีเพิ่มขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับเพิ่ม
บริเวณหน้าบ้านของตน การฟืน้ ฟูดแู ลต้นไม้ในพืน้ ทีช่ มุ ชนและวัด การท�ำสวนผักอินทรียห์ น้าบ้านและบริเวณรอบบ้าน
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านสวยงาม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชนดูแล
บ้านเรือนและต้นไม้ของตนให้สวยงามอยู่เสมอ
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เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สู่ป่าชุมชนแห่งการเรียนรู้
“ป่าดงหนองเอียด” ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง
ในผืนป่าปรากฏร่องรอยให้เห็นถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ
ในอดีต นั่นคือ เส้นทางโบราณที่ผู้คนใช้สัญจรระหว่าง
หมู ่ บ ้ า นจนสึ ก กร่ อ นเป็ น เส้ น ทางลึ ก มากกว่ า 3 เมตร
ซึ่งในภาษาถิ่นเรียกว่า “ทางโสก” ชุมชนเชื่อว่าเส้นทางนี้
เป็นเส้นทางสัญจรที่นายฮ้อยหรือพ่อค้าวัวควายรวบรวม
วั ว ควายในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งเพื่ อ น� ำ ไปขายในภาคกลาง
ซึ่งในพื้นที่อ�ำเภอจตุรพักตรพิมานหลงเหลือ “ทางโสก”
เพียงในพื้นที่ป่าดงหนองเอียดเท่านั้น
ปั จ จุ บั น ป่ า ชุ ม ชนดงหนองเอี ย ดกลายเป็ น สถานที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนและสภาพป่ า มี ก ารฟื ้ น ฟู ตั ว เองได้ ดี
นอกจากการอนุรักษ์ป่าและเส้นทางสัญจรโบราณเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันแล้ว ยังพบว่า
การอนุรักษ์ “ทางโสก” ส่งผลดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ด้วย โดยริมทางเดินทั้งสองฝั่งของทางลึก
ซึ่งเป็นก�ำแพงดินสูงจะมีโพรงขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ในผืนป่าแห่งนี้ อาทิ นกเค้า กระรอก กระแต
บึง้ เป็นต้น และป่าแห่งนีย้ งั เป็นแหล่งอาหารป่าของชุมชน โดยพืชทีพ่ บมาก ได้แก่ ล�ำไยป่า มะค่าแต้ กระบก แดง
ลูกหยี มะหาด หว้าสีชมพู ชะมวง มังคุดป่า ลองกอง มะม่วงหัวแมงวัน สมอพิเภก นมน้อย มะกอก นอกจากพืชอาหาร
ดังกล่าวยังมีสงิ่ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นพระเอกของป่าดงหนองเอียดอีกจ�ำนวนมากนัน่ คือ “เห็ด” นานาชนิด อาทิ เห็ดนกแขก
เห็ดขี้เถ้าด�ำ เห็ดขี้เถ้าขาว เห็ดดิน เห็ดปลวกแดง เห็ดปลวกจิก เห็ดแดงขาขาว เห็ดแดงขาแพง เป็นต้น ชุมชนจะเก็บ
หาพืชจากป่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากมีมากเกินกว่าที่จะบริโภคในครัวเรือนจะน�ำไปขายที่ตลาดนัดบ้านดงแดง
นอกจากนี้ ป่าชุมชนดงหนองเอียดยังเป็นสถานทีถ่ า่ ยทอด “รูปแบบของชุมชนต้นแบบฟืน้ ฟูปา่ ” ทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่าง ๆ เครือข่ายป่าชุมชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้เข้ามาเรียนรู้ โดยจัดเป็น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการวางแปลงเก็บข้อมูลการศึกษาแมลง ของป่า และพืชสมุนไพรทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี มุ ชน
จากการด�ำเนินงานของชุมชนที่มีการด�ำเนินกิจกรรมและรูปแบบที่ดี มีเอกลักษณ์จึงน�ำไปสู่การด�ำเนินงานในพื้นที่
ขยายผล 2 พื้นที่ คือ “ป่าโคกใหญ่ค�ำปลากั้ง” เน้นฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์ รวมทั้งมีแหล่งน�้ำซับ
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ตามธรรมชาติเพื่อให้ปลากั้งได้คืนถิ่น และ “ป่าดอนหนองโจน” ที่เน้นการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุก
รวมถึงการอนุรกั ษ์ปา่ สาธารณประโยชน์ของชุมชน และการป้องกันการลักลอบน�ำขยะมาทิง้ โดยจัดให้มสี ายตรวจขยะ
ของชุมชน นอกจากนี้ มีกิจกรรมน�ำร่องในพื้นที่ขยายผลโดยได้จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน วางแปลง
ศึกษาป่าชุมชนและในทุง่ นาใกล้เคียง รวมทัง้ การสือ่ สารในชุมชนและสังคมเพือ่ ถ่ายทอดการอนุรกั ษ์ปา่ และนิเวศเกษตร
โดยคิดค้นชุดการแสดงท้องถิ่นที่ท�ำจากหนังบักตื้อหรือหนังประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการดูแลรักษาป่าชุมชนร่วมกันมากขึ้น

ข้อค้นพบ
การสร้างคุณค่าให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชน
ท�ำให้ชมุ ชนเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ยูใ่ กล้ตวั ท�ำให้สามารถสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการร่วมกัน
ดูแลรักษา และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนและเยาวชนในพืน้ ที่ รวมทัง้ ต่อยอดไปสูก่ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในภาพรวม ซึง่ การปรับใช้องค์ความรูแ้ ละรูปแบบการด�ำเนินงานซึง่ ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การถ่ายทอดประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงธรรมชาติกับวัฒนธรรม เป็นการสืบค้น รวบรวม และบันทึกข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแก่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในรูปแบบเอกสาร การบอกเล่าโดยตรง และการน�ำเสนอผ่านสื่อต่างๆ
การสร้างความเข้าใจและตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของคน
ในการช่วยดูแล เป็นหูเป็นตา และสร้างกลไกให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งท�ำให้ประชาชนเห็นคุณค่า
และช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่นิเวศเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นทุนส�ำคัญมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวล้านนา
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน
การส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลต้นไม้ใหญ่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับนักวิชาการ ช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้   มีข้อมูลและประวัติเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าในพื้นที่ เอื้อต่อการบ�ำรุง
รักษาต้นไม้แต่ละต้นให้มีสุขภาพที่ดี  ให้อยู่คู่กับชุมชน
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การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
“หมอต้นไม้ หรือ รุกขกร” ผู้ซึ่งเข้าใจธรรมชาติและเมือง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
ต้ น ไม้ ใ หญ่ ใ นเขตเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ อ ยู ่ ใ นภาวะวิ ก ฤต
ขาดการดู แ ลรั ก ษาอย่ า งถู ก วิ ธี ซึ่ ง ตามธรรมชาติ ต ้ น ไม้
สามารถรักษาตัวเองได้ หากต้นไม้ในเมือง ซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
จากการเติบโตของเมือง หรือการตัดแต่งอย่างผิดวิธี ไม่ถกู ต้อง
ตามหลักการ เน้นตัดยอดเพื่อให้ต้นไม้สั้นลง ส่งผลให้ต้นไม้
ยืนต้นตาย ไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้อง และท�ำให้พนื้ ทีส่ เี ขียว
ในเมืองลดลงไปด้วย
‘หมอต้นไม้ หรือ รุกขกร’ จึงมีความส�ำคัญมากในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพของต้นไม้ตั้งแต่การปลูก การตัดแต่งกิ่ง
การป้องกันรักษาโรคและแมลงและโรคพืชอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรอบและอาคารสถานที่
ในชุมชน จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หมอต้นไม้และเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่แก่ชุมชน ซึ่งเป็น
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยดู แ ลรั ก ษาต้ น ไม้ ใ หญ่ อ ย่ า งถู ก หลั ก วิ ช าการ เพื่ อ ร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ ต ้ น ไม้ ใ หญ่
ที่ อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนและเขตเมื อ งให้ ค งอยู ่ ร ่ ว มกั น ได้ ใ นสภาพพื้ น ที่ ที่ มี ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงไปโดยไม่ ต ้ อ งตั ด
หรือโค่นทิ้ง
การด�ำเนินงานของทีมหมอต้นไม้หลัก ๆ คือการส�ำรวจ ขึน้ ทะเบียน บันทึกทีต่ งั้ และวินจิ ฉัยหาวิธกี ารจัดการดูแลต้นไม้
อย่างถูกวิธีภายใต้บริบทการขยายตัวของเมือง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่
สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ จึงด�ำเนินการส่งเสริมให้หมอต้นไม้มีบทบาทในการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว
โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ตัวแทนชุมชน เด็กเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม
“หมอต้นไม้” เพื่อน�ำองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ไปใช้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและเขตเมือง
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ข้อค้นพบ
แม้ว่าต้นไม้จะสามารถฟื้นฟูสภาพหรือรักษาตัวเองได้ แต่หากเกิดความเสียหาย โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
ก็จะท�ำให้ตน้ ไม้ตายลงได้เช่นกัน ฉะนัน้ จึงต้องมีหมอต้นไม้หรือรุกขกร ทีม่ อี งค์ความรูใ้ นการดูแลรักษาสุขภาพของต้นไม้
โดยเฉพาะต้นไม้ที่เติบโตในเมืองและมีการตัดแต่งไม่เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้อง การปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ตัวแทนชุมชน เยาวชน
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มอบรมความรู ้ ห มอต้ น ไม้ น� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารใน
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ไปใช้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนและเขตเมือง จนท�ำให้หมอ
ต้นไม้เป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่ หากมีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ก็จะนึกถึงหมอต้นไม้ภายใต้โครงการ
เป็นล�ำดับแรก
การด�ำเนินงานและส่งต่อความรู้หมอต้นไม้ ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมอต้นไม้ชุมชน เยาวชน มหาวิทยาลัย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ านต่อการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ โดยการอบรมได้รบั การสนับสนุน
วิทยากรจากโครงการหมอต้นไม้อาสา มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอต้นไม้และเทคนิควิธีการในการดูแล
รักษาต้นไม้ใหญ่และการรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวให้คงอยู่ โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน เยาวชน มหาวิทยาลัย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวที่ถูกหลักวิชาการ
ความร่ ว มมื อ ของเอกชนเจ้ า ของที่ ดิ น เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการดู แ ลรั ก ษาต้ น ไม้ ใ หญ่ แ ละเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว
ในเมือง เนื่องจากปัจจุบันเมืองขยายตัวจนมีพื้นที่สาธารณะไม่มากนัก   แต่ยังมีท่ีดินเอกชนบางแปลงที่ยังคง
เป็นพื้นที่ว่าง หรือยังคงพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติไว้   หากส่งเสริมหรือจูงใจให้ยังคงรักษาสภาพทางธรรมชาติ
เหล่านั้นไว้ จะท�ำให้เกิดความร่มเย็นและความร่มรื่นแก่เมือง
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การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น�้ำ
“วังปลา” แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น

พื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบาย ต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ป่าทามที่ในช่วงฤดูปลาวางไข่จะมีปลา
ที่พบมากในท้องถิ่นมาวางไข่เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งปลาจากแม่น�้ำโขงที่ว่ายทวนน�้ำมาเพื่อวางไข่ ซึ่งจะมีชาวประมง
รอดักจับปลาในช่วงนัน้ เป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ปลาไม่สามารถขยายพันธุไ์ ด้ บางชนิดมีจำ� นวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั
อีกทั้งพบเห็นได้ยากกว่าปกติหรือสูญหายไป
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันส�ำรวจพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบายเพื่อวางจุด
ในการท�ำวังปลาเพือ่ ให้ปลาทีม่ าวางไข่มที หี่ ลบภัย ซึง่ พิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ
ลักษณะล�ำน�้ำ  ความเชี่ยวของกระแสน�้ำ  ช่วงเวลาน�้ำหลาก เป็นต้น โดยการท�ำวังปลาที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบายจะใช้ไม้ไผ่
ที่มีความยาว 20 - 30 เมตร ปักลงในน�้ำเพื่อก�ำหนดจุดและน�ำกิ่งไม้วางสุมไว้ในน�้ำ  ซึ่งเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติ
ที่ย่อยสลายได้ตามกาลเวลา โดยได้จัดท�ำวังปลาในพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบายตอนกลางจ�ำนวน 4 แห่ง ในต�ำบลนาแก
อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสมาชิกชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท�ำวังปลา
ในบริเวณพื้นที่ชุมชนตนเองและท�ำให้เกิดความใส่ใจในการเข้าร่วมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนั้น
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ชุมชนได้ร่วมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกข้อบังคับที่มีความยืดหยุ่นให้มีช่วงเวลาในการจับปลา
และรณรงค์ไม่ให้มีการจับปลาบริเวณที่ท�ำวังปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาในระยะวางไข่และอนุบาลปลาวัยอ่อน
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และบ�ำรุงวังปลาร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
เช่นเดียวกับล�ำห้วยทับทัน ในอดีตมีผู้ที่จับปลาโดยใช้ยาเบื่อจากรากต้นหางไหล เมื่อมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและท�ำให้ปลาท้องถิ่นบางชนิดสูญหายไป เช่น ปลาค้าว เป็นต้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสุข จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนท�ำความเข้าใจเรื่องการจับสัตว์น�้ำร่วมกับผู้น�ำชุมชน สมาชิกในชุมชน
ท�ำให้เกิดความตระหนักมากขึ้น และได้หารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ส�ำรวจจุดที่จะด�ำเนินการจัดท�ำวังปลา จ�ำนวน 30 หลัง
ระยะทาง 500 เมตร โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และไม่ท�ำลายระบบนิเวศล�ำน�้ำ 
เพื่อให้ปลาสามารถเข้าไปหลบภัยได้ อีกทั้งจัดท�ำบ่ออนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อนด้วย โดยมีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนช่วยกันดูแล สอดส่อง และขอความร่วมมืองดจับสัตว์น�้ำในบริเวณเขตพื้นที่ห้ามจับสัตว์น�้ำตามที่ได้ก�ำหนดไว้
จัดท�ำพืน้ ทีว่ งั ปลาไว้ในล�ำห้วยทับทันในหลายจุด รวมทัง้ ห้ามรุกล�ำ้ ทีด่ นิ แนวเขตพืน้ ทีป่ า่ และริมตลิง่ และได้มกี ารก�ำหนด
บทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดซึ่งเป็นที่รับทราบร่วมกันของชุมชนในบริเวณรอบล�ำห้วยทับทันและป่ากุดหวาย
นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้ กลุม่ เครือข่ายอาสาสมัครรักษ์หว้ ยทับทันและป่ากุดหวาย จากเวทีอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรูเ้ รือ่ ง
สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ  พันธุ์ไม้ในบริเวณล�ำห้วยทับทันและป่ากุดหวายโดยมีวิทยากรจากส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งจัดศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการด�ำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เกิดความส�ำเร็จแล้วในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มเครือข่ายนี้มีความรู้ ความเข้าใจจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจได้
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แปลงอนุรักษ์ปูแสม ความร่วมมือฟื้นฟูทรัพยากรชุมชน
ปู แ สม หรื อ ปู เ ปี ้ ย ว เป็ น ทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ ที่ เ ป็ น
แหล่ ง อาหารและรายได้ ใ ห้ กั บ ชาวประมงในพื้ น ที่ อ ่ า ว
บ้านดอน ในอดีตปูเปีย้ วในพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอนมีจำ� นวนมาก
มีชาวประมงจากชุมชนรอบอ่าวและนอกพื้นที่เข้ามาจับ
หาปู จ� ำ นวนมากทั้ ง ตั ว ใหญ่ แ ละตั ว เล็ ก จึ ง ไม่ เ หลื อ แม่ ปู
ที่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ จึงท�ำให้จ�ำนวนปูเปี้ยวลดลง
อย่างมาก จากที่เคยจับได้เฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
เหลือเพียง 5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ชุมชนเห็นถึงปัญหานีจ้ งึ ได้รว่ มกันจัดท�ำแปลงอนุรกั ษ์และขยายพันธุป์ เู ปีย้ วในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนโดยได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณเริ่มต้นจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มจากการส�ำรวจและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับการขยายพันธุ์
ของปูเปีย้ วและชุมชนทีม่ คี วามพร้อมในการบริหารจัดการแปลงอนุรกั ษ์และขยายพันธุป์ เู ปีย้ ว เริม่ ด�ำเนินการแปลงแรก
ในพื้ น ที่ โรงเรี ย นบ้ า นปากกะแดะ โดยกั้ น พื้ น ที่ ใ นป่ า ชายเลนด้ ว ยตาข่ า ยให้ มี ข นาดพื้ น ที่ 5 ไร่ หารื อ สมาชิ ก
ในชุมชนเพือ่ ก�ำหนดกฎระเบียบ กติกา และตัง้ คณะท�ำงาน รวบรวมแม่ปไู ข่นอกกระดองจากสมาชิกชุมชนน�ำมาปล่อย
ในคอกและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนไม่จับหาปูในบริเวณแปลงอนุรักษ์ ปัจจุบันมีแปลงขยายพันธุ์ปูเปี้ยวใน
พื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 4 แปลง รวมพื้นที่ 32 ไร่
นอกจากฟืน้ ฟูจำ� นวนปูเปีย้ วโดยการปล่อยแม่ปไู ข่นอกกระดองในแปลงอนุรกั ษ์และขยายพันธุป์ เู ปีย้ วแล้ว ยังได้ทดลอง
วิธกี ารเพาะฟักไข่และการอนุบาลตัวอ่อนไว้กอ่ นระยะหนึง่ แล้วจึงปล่อยสูธ่ รรมชาติตอ่ ไป อีกทัง้ แปลงขยายพันธุป์ เู ปีย้ ว
ทั้ง 4 แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปที่สนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำ
ในป่าชายเลนอ่าวบ้านดอนอีกด้วย
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บ้านปลา ธนาคารปูไข่ ภูมิปัญญาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
กลุ่มชุมชนรอบอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ติดฝั่งทะเลที่ส่วนมากมีอาชีพการประมง จับปลา
และปูมา้ เพือ่ บริโภคในครัวเรือนและน�ำไปขายเพือ่ ด�ำรงชีพ
เมื่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ท�ำให้เกิดการท�ำ
ประมงที่มีการใช้เครื่องมือประมงแบบท�ำลายล้าง เช่น
เรืออวนลาก เรืออวนล้อม เรือคราดหอย เป็นต้น เพื่อจับ
สั ต ว์ น�้ ำ ครั้ ง ละมาก ๆ ส่ ง ผลให้ สั ต ว์ น�้ ำ มี จ� ำ นวนลดลง
อย่างมาก บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ชุมชนรอบอ่าวบ้านดอนประสบปัญหาดังกล่าว สมาชิกในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่เล็งเห็นปัญหาและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านในการท�ำบ้านปลา
ตามแนวชายฝัง่ อ่าวบ้านดอน ซึง่ ปกติแล้วชุมชนจะท�ำบ้านปลาเพือ่ ดักจับปลาเพียงอย่างเดียว จึงได้ปรับเปลีย่ นน�ำมาใช้
ในการอนุรักษ์ปลาและสัตว์น�้ำในช่วงฤดูวางไข่ วิธีการท�ำบ้านปลานั้นจะน�ำไม้ไผ่ความยาวประมาณ 30 เมตร มาปัก
เป็นลักษณะคล้ายกระชังและวางทุ่นแนวเขตให้เห็นชัดเจน เป็นการอนุบาลปลาและสัตว์น�้ำวัยอ่อนชนิดอื่น ๆ มีการ
ตั้งกฎ กติกา ร่วมกัน อาทิ ห้ามใช้เครื่องมือประมงที่มีการกระทุ้งในทะเลเพราะจะท�ำให้เกิดคลื่นและเสียงกระแทก
ที่เป็นอันตรายต่อปลาที่ก�ำลังวางไข่และสัตว์น�้ำวัยอ่อน
นอกจากนี้ กลุ่มอนุรักษ์และสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันจัดท�ำธนาคารปูไข่เพื่อเพาะฟักตัวอ่อนก่อนจะปล่อยสู่ทะเล
เริ่มแรกได้จัดท�ำในรูปแบบกระชังลอยน�้ำในทะเลและติดตั้งปั๊มลมจากโซล่าเซลล์เพื่อให้อากาศตลอดเวลา แต่พบว่า
วิธีดังกล่าวต้องใช้งบประมาณและจ�ำเป็นต้องมีคนเฝ้าตลอดเวลา เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน จึงได้
ปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ น รู ป แบบธนาคารปู ไข่ ที่ ใ ห้ ส มาชิ ก ในกลุ ่ ม ประมงในพื้ น ที่ อ ่ า วบ้ า นดอนน� ำ ปู ม ้ า ที่ จั บ ได้
มาใส่ไว้ในตะกร้าที่ผูกไว้บริเวณท้ายเรือของตัวเอง เพื่อให้แม่ปูละลายไข่ในน�้ำก่อนน�ำไปขายและสร้างการมีส่วนร่วม
เกิดความตระหนักของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง
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ข้อค้นพบ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น�้ำท้องถิ่นเป็นการน�ำองค์ความรู้เรื่องสัตว์น�้ำที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้สมาชิก
ชุมชนได้ร่วมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
จึงเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ชุมชนในการต่อยอดไปสูก่ ารอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ในประเด็นอืน่   
โดยมีการปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การมีผู้น�ำที่มีบทบาทในการสื่อสารองค์ความรู้   ท�ำให้เกิดการยอมรับ เมื่อผู้น�ำให้ความส�ำคัญท�ำให้ชุมชน
มีความเข้าใจและเชื่อมั่น เกิดความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นและร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูต่อไป
เมื่อชุมชนเห็นถึงผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานจึงมีการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อร่วมกัน
อนุรักษ์ต่อไป
การสร้างต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จชัดเจน ที่เริ่มจากการลงมือท�ำในชุมชนเดียวโดยร่วมกันจัดท�ำวังปลา
มีการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสามารถน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ
ได้ และเมื่อมีการเผยแพร่องค์ความรู้ความส�ำเร็จจากพื้นที่ต้นแบบและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท�ำให้หมู่บ้านอื่น ๆ ในต�ำบล มีความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน�้ำจากการเห็นความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จัดท�ำวังปลา เช่น ปลาท้องถิ่นที่เคยหายไปในระยะหนึ่ง
กลับมาพบเห็นในพื้นที่เช่นเดิม เป็นต้น
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ส่วนที่ 4

องค์ความรู้ บทเรียน และผลสำ�เร็จ
ของกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายทรัพยากรลุ่มนํ้าแม่แตง
เมื่ อ กระแสทุ น นิ ย มเริ่ ม เข้ า มาในพื้ น ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ค น
ในชุ ม ชนปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต โดยเปลี่ ย น
มาปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ข้าวโพดและกระเทียมมากขึ้น
ท�ำให้เกิดการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อขยายพื้นที่การเกษตร
ส่งผลให้การท�ำเกษตรกรรมของผู้คนในอ�ำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเปลี่ยนไป เกิดปัญหาพิพาทเรื่องป่าไม้
และการใช้ท่ีดินในพื้นที่กันอย่างรุนแรงระหว่างชาวบ้าน
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รวมถึ ง กรณี ก ารพั ฒ นาโครงการ
เหมืองถ่านหินลิกไนต์
ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเวี ย งแหงเมื่ อ ปี 2544 ท� ำ ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ในปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ท ธิ ชุ ม ชน
จนเกิดเป็น “เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน” ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้นำ� ชุมชน และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมและข้อจ�ำกัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ตนเอง
การขับเคลื่อนการท�ำงานของเครือข่ายที่ผ่านมา ได้น�ำไปสู่การปรับกระบวนการท�ำงานร่วมกันใหม่ระหว่างภาครัฐ
เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชาวบ้าน โดยเครือข่ายเป็นตัวประสานขับเคลือ่ นการท�ำงาน
ไปพร้อม ๆ กัน เช่น กรณีพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ ต�ำบลเมืองแหง ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยได้
ด�ำเนินการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า อาศัยกลไกของรัฐ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการอนุรักษ์ และร่วมกันจัดการ ฟื้นฟูให้ป่า
มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
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กลุ่มคนฮักอมก๋อย
อ� ำ เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง
ในการเกิ ด ไฟป่ า และมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการจั ด การไฟป่ า
หลายด้ า น ซึ่ ง มี ก ลุ ่ ม คนฮั ก อมก๋ อ ยที่ เ กิ ด จากการรวม
ตั ว กั น ของกลุ ่ ม ผู ้ น� ำ ในพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคี
ที่เกี่ยวข้องในระดับอ�ำเภอ มีบทบาทในการขับเคลื่อน
การแก้ ไขปั ญ หา ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาค
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับอ�ำเภอ
การด�ำเนินโครงการได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความเข้าใจความส�ำคัญของพื้นที่ป่าต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  และปลายน�้ำ
ให้แก่ชาวบ้าน
การท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งระหว่ า งภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
และภาคประชาชน อาทิ กิจกรรมท�ำแนวกันไฟ ที่นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
ของประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานภาคีส�ำคัญทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ อ� ำ เภอ และการเชื่ อ มโยงนโยบายระดั บ อ� ำ เภอและท้ อ งถิ่ น เข้ า กั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด
ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และมีการสนับสนุนการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการไฟป่าต่อไปในอนาคต  
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เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน
องค์กรชุมชนรอบอ่าวบ้านดอนใน 6 อ�ำเภอ ของจังหวัด
สุราษฎร์ธ านี ได้ร่ว มกันจัดตั้งองค์กรชุมชนในรูปแบบ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละชุมชน
ที่อยู่รอบและติดพื้นที่อ่าวบ้านดอน อาทิ กลุ่มกองทุน
ปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือประมงพืน้ บ้าน กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์
สัตว์น�้ำ  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ให้สมาชิกในชุมชน
ที่สนใจเข้าร่วมในการพัฒนาวางแผนกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอื่น ๆ
การด� ำ เนิ น งานเครื อ ข่ า ยจะจั ด เวที ป ระชุ ม หารื อ และแลกเปลี่ ย นในแต่ ล ะกลุ ่ ม ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในกลุ ่ ม
ได้มาร่วมแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมการด�ำเนินงานของกลุม่ และจัดเวทีประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนทุก 3 เดือน
ที่มีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกกลุ่มรอบอ่าวบ้านดอน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ เจ้าหน้าทีป่ ระมง เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ เป็นต้น เพือ่ รายงานข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกัน
วางแผนกิจกรรมราย 3 เดือน แลกเปลีย่ นแนวทางการบริหารจัดการระหว่างกลุม่ อนุรกั ษ์แต่ละชุมชน โดยจะเชิญวิทยากร
มาเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม ซึ่งวาระการประชุมจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่จัดการประชุม
เช่น วาระการบริหารจัดการกองทุน การอนุรักษ์ป่าชายเลน กฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เป็นต้น
อีกเครือข่ายที่ส�ำคัญคือ กลุ่มเยาวชน การสร้างการเรียนรู้ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ ่ ม เยาวชนท้ อ งถิ่ น ในอ่ า วบ้ า นดอนเป็ น อี ก หนึ่ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ ด้ ว ยเยาวชนมี ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู ้
และสามารถท�ำความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้เร็ว จึงได้ริเริ่มท�ำกิจกรรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่สอดแทรก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่นอ่าวบ้านดอนและส�ำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมุง่ เน้นให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั นิ อกห้องเรียน ให้เยาวชนได้รว่ มเป็น
ผู้น�ำเสนอเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้สื่อสารและผู้น�ำที่ดี อีกทั้งขยายไปสู่ผู้ปกครอง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับลูกหลานของตนเอง
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เครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองโรงได้เชิญเครือข่ายป่าชุมชนร่วมเป็น
วิทยากรในเวทีการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน
ให้กบั เยาวชนในท้องถิน่ และสนับสนุนการจัดท�ำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละป่าชุมชน  
ในส่วนของภาครัฐ ศูนย์วจิ ยั ป่าไม้จงั หวัดกาญจนบุรไี ด้รว่ มเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั เครือข่ายป่าชุมชน มีเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้คอยให้
ความรูด้ า้ นกฎหมายเกีย่ วกับการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอยูเ่ สมอ อีกทัง้ สถาบันการศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา
เข้ามาท�ำวิจัยในป่าชุมชนเกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และน�ำไปเผยแพร่เป็นงานวิชาการ
การด�ำเนินงานนี้ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน หมอสมุนไพรในท้องถิ่น และชุมชนก็ได้รับ
ความรู้ต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาเช่นกัน และภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ บริษัท SCG ได้เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี นอกจากนี้ผู้ประกอบการรีสอร์ทและที่พักในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
และเฝ้าระวังป่า อาทิ การมีส่วนร่วมในการท�ำแนวกันไฟอย่างสม�่ำเสมอ การสนับสนุนการท�ำฝายชะลอน�้ำ  เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการเหล่านีไ้ ด้ใช้ประโยชน์จากป่าเช่นกัน และมีความสนใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว
เมื่อเครือข่ายเข้าไปให้องค์ความรู้เพิ่มจึงท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ ตลอดจนมีการจัดประชุมหารือและรายงานผล
การด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นประจ�ำ
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ข้อค้นพบ
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมพลังและก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการป้องกันและการแก้ปัญหา ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของสมาชิก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว โดยองค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้แก่
การสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยกลไกเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตง
ตอนบน ซึง่ เป็นเครือข่ายของภาคประชาชนเป็นพลังหลัก เชือ่ มโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีผบู้ ริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเปียงหลวง ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานฯ ทัง้ นี้ กลไกความร่วมมือของเครือข่ายได้นำ� ไปสูก่ ารพัฒนา
ข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ซึ่งน�ำไปสู่ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการและแก้ไขปัญหา
เชิงนโยบาย
การยกระดับการมีส่วนร่วมสู่การก�ำหนดนโยบาย เห็นได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการกระจายการถือครอง
ที่ดินของรัฐบาล และนโยบายการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่าง
ชั ด เจนและก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวม น� ำ ไปสู ่ ก ารผลั ก ดั น ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ คนส่ ว นรวม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่
สมาชิกในชุมชนเห็นความส�ำคัญของกลุ่มอนุรักษ์ ที่ด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
ท�ำให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น อาทิ กลุ่มกองทุนประมงพื้นบ้าน
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสะสมทรัพย์ ซึ่งจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาท�ำให้สมาชิกในกลุ่มมีหนี้สินลดลง
ไม่เป็นหนี้นอกระบบ และมีเงินหมุนเวียนตลอด ท�ำให้เกิดความยั่งยืนในกองทุนดังกล่าว
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การสื่อสารสร้างความตระหนัก
“หนังประโมทัย” สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสือ่ สารผ่านชุดการแสดงท้องถิน่ ทีท่ ำ� จาก “หนังบักตือ้
หรือหนังประโมทัย” (หนังตะลุงอีสาน) เป็นศิลปะการแสดง
พื้นบ้านที่สะท้อนถึงชีวิตผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โดยปราชญ์พื้นบ้าน หมอล�ำ  ในหมู่บ้าน และคณะหมอล�ำ
กลุ่มเด็กที่บูรณาการเขียนบทหนังและเนื้อเพลงล�ำผญา
(บทกลอนหมอล�ำ  ภาษาอีสาน) ถ่ายทอดเรื่องราวการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนและนิเวศเกษตร การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ในพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสเดิม การสร้างแหล่งอาหาร
ปลอดภัยด้วยการฟื้นฟูการท�ำเกษตรผสมผสาน นาข้าว
อินทรีย์ทุ่งกุลา ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง
ปัจจุบันสมาชิกที่สืบทอดการแสดงหนังประโมทัยเริ่มลดลง ผู้น�ำชุมชนเห็นถึงความส�ำคัญจึงต่อยอดศิลปะพื้นบ้านนี้
ร่วมกับการอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน โดยเริม่ จากกลุม่ เยาวชนทีม่ คี วามสนใจในศิลปะพืน้ บ้าน ซึง่ กิจกรรมนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยเยาวชน
ที่อยู่ในชุมชนรอบป่าโคกใหญ่ค�ำปลากั้ง และป่าดอนหนองโจน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เยาวชนมีความต้องการเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ป่า โดยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ
การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมการแสดงละครเด็ก การสร้างเรื่องราวผ่านการเชิดหนัง
ประโมทัย จากการด�ำเนินกิจกรรมได้น�ำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพิง
และใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่ที่ให้ความมั่นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้ รวมถึงเกิดกลไกความร่วมมือของบุคคลทุกวัยที่เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงาน และการพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใช้สื่อสารและเรียนรู้ร่วมกันและได้ต่อยอดขยายเครือข่ายการท�ำงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอและขยายสู่สังคม
ในวงกว้าง
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สื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์
การสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศประวัตศิ าสตร์ โดยโครงการเขียวชมเมืองเชียงใหม่
ได้จัดรถรางไฟฟ้าชื่อว่า “มอม” พาเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งเชี ย งใหม่ ค วบคู ่ กั บ การชม
ต้นไม้ใหญ่ โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้ในเส้นทาง
วิง่ รอบ 4 แจ่ง (มุมเมือง) ประกอบด้วย แจ่งหัวริน แจ่งศรีภูมิ
แจ่งกะต�ำ 
๊ และแจ่งกูเ่ ฮือง และ 5 ประตูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่
ประตูสวนดอก ประตูชา้ งเผือก ประตูทา่ แพ ประตูเชียงใหม่
และประตู ส วนปรุ ง ซึ่ ง แต่ ล ะแจ่ ง จะมี ต ้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาปลูกอยู่ด้วย
ในการด�ำเนินงานเครือข่ายฯ ได้เลือกเส้นทางท่องเที่ยวรอบเขตเมืองเก่า เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รู้จักประวัติศาสตร์
ของเมืองเชียงใหม่ผ่านนิเวศประวัติศาสตร์ และกระตุ้นให้คนในพื้นที่ได้รู้จักเมืองเชียงใหม่ สร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่
ชุมชนมีอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารและการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกนิเวศประวัติศาสตร์เชียงใหม่ให้กับประชาชน
ชาวเชียงใหม่และผู้คนภายนอก ได้แก่ การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านบทความ 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�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ พิธีสืบชะตาต้นยางนา เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ เป็นต้น และการใช้สื่ออื่น ๆ เช่น
การจัดนิทรรศการต้นไม้ รุกขชาติ มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และการใช้สื่อบุคคลเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
และกระตุ้นจิตส�ำนึกรักเชียงใหม่ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นักดนตรี และวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์
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สื่อเรียนรู้กลางป่า
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้ น ที่ ป ่ า ใหญ่ โ คกจิ ก -ตาลอก จั ง หวั ด มหาสารคาม
ใช้ “สื่อเรียนรู้กลางป่า” เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนัก
โดยการส�ำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดท�ำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก จ�ำแนกเป็นข้อมูล
พรรณไม้ ที่ พ บในแปลง ชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง และชนิดของเห็ด ซึ่งเป็นข้อมูล
จากการส�ำรวจป่าและการใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งได้จัดท�ำป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัติความเป็นมาของป่า
แผนที่ และแปลงตัวอย่างในการส�ำรวจความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่ป่า เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์รับรู้
และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้  

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนซึ่งมีชุมชนที่อยู่
โดยรอบหรือติดพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอนจ�ำนวนมาก การรณรงค์
เผยแพร่ และสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
อ่ า วบ้านดอนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยมีการจัดท�ำแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุม่ เป้าหมายในชุมชน สถาบันการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจัดนิทรรศการในวันส�ำคัญ
ต่าง ๆ นิทรรศการเครื่องมือประมงพืน้ บ้าน วิถชี าวประมง
พืน้ บ้าน ข้อมูลมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากอ่าวบ้านดอน
เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่สนใจได้เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มองค์กรชุมชนที่ร่วมน�ำเสนอและเป็น
วิทยากรให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน
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ข้อค้นพบ
การสื่อสารสร้างความตระหนักน�ำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สื่อสารและเรียนรู้
ร่วมกันและได้ต่อยอดขยายเครือข่ายการท�ำงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอและขยายสู่สังคมในวงกว้าง ร่วมกับการ
สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ป่า โดยถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าชุมชน
และทรัพยากรชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ด้วย โดยมีการ
ปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การใช้ศลิ ปะพืน้ บ้านสือ่ สารเพือ่ การอนุรกั ษ์ปา่ ศิลปะการแสดงพืน้ บ้านทีส่ ะท้อนถึงการด�ำเนินชีวติ ทีผ่ สมผสาน
กับวัฒนธรรมพื้นบ้านเริ่มสูญหายไป ผู้น�ำชุมชนเห็นถึงความส�ำคัญจึงต่อยอดศิลปะพื้นบ้านนี้ร่วมกับการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในศิลปะพื้นบ้าน ท�ำให้
เยาวชนท้องถิ่นได้เข้าร่วมศึกษาองค์ความรู้ในป่าชุมชนในพื้นที่จริง มีครู ผู้น�ำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมผลักดัน
และสนับสนุนการท�ำกิจกรรม ท�ำให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการส่งต่อความรู้ และสร้างความตระหนัก
ให้กับชุมชนอื่น ๆ และบุคคลภายนอก
การพัฒนาสื่อเรียนรู้กลางป่าเพื่อสื่อสารสร้างความตระหนัก ใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจป่าและการใช้ประโยชน์
จากป่า รวมทัง้ ได้จดั ท�ำป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัตคิ วามเป็นมาของป่า แผนที่ และแปลงตัวอย่างในการ
ส�ำรวจความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ในพื้นที่ป่า เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์รับรู้และเกิดความตระหนัก
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรเหล่านี้ นอกจากนี้ สมาชิกในชุมชนเองก็มกี ารสือ่ สารกับชุมชนอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาใช้ประโยชน์
ในป่าให้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
การสานเครือข่ายร่วมด�ำเนินงาน มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกเครือข่ายรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน  
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ ต�ำบลเมืองแหง อ�ำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
มีเนื้อที่เกือบ 1 พันไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดชัน ลักษณะ
ของป่าเป็นป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น
ในบริเวณหุบเขา ชุมชนได้ดำ� เนินการจัดตัง้ และขึน้ ทะเบียน
ป่าชุมชน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดูแล รักษา
และอนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
กิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การส�ำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว การมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน การลาดตระเวน จัดท�ำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่า และการจัดท�ำระบบประปาภูเขา โดยอาศัยกลไกของรัฐ
และการสร้างเครือข่ายป่าชุมชน ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับหมู่บ้านอื่นทั้งในระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด  
มีการรักษา “ตาน�ำ้ ” หรือ “น�ำ้ ผุด” จากใต้ดนิ ทีม่ นี ำ�้ ไหลสม�ำ่ เสมอ ในอนาคตชุมชนต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ เป็นแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งสมุนไพรของชุมชน จึงได้มกี ารพัฒนาเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ  โดยรวบรวมกล้วยไม้ปา่ ทีพ่ บในป่าเต็งรัง น�ำมาตกแต่งไว้บนต้นไม้ตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อม
ทั้งยังจัดกิจกรรมการปลูกกล้วยป่าบริเวณพื้นที่ตาน�้ำเพื่อคงความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า พร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรที่พบในป่าแห่งนี้ไว้เพื่อการจัดท�ำฐานข้อมูลในอนาคต
ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้   มีการจัดท�ำแผนที่และข้อมูลสนับสนุนการจัดการ
พื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชหลากชนิดและผสมผสานเข้ากับการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
และรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน�้ำ
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“ป่าแห่งการเรียนรู้” ในชุมชน

การพัฒนา “ป่าแห่งการเรียนรู้” ในชุมชน เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยมีพื้นที่ให้ลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ประสบความส�ำเร็จในการสร้างความสนใจให้กับเยาวชนอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชน
ได้ดำ� เนินการส�ำรวจป่าโดยมีวทิ ยากรทีเ่ ป็นปราชญ์ชาวบ้านน�ำองค์ความรูเ้ กีย่ วกับป่าชุมชนทีม่ อี ยู่ มาจัดท�ำเป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้ ส่วนป่าโคกใหญ่ค�ำปลากั้ง มีฐานการเรียนรู้และป้ายสื่อ
ความหมายระบบนิเวศป่าและน�้ำ  โดยเส้นทางจะมีลักษณะเดินมาบรรจบกัน ส่วนป่าดอนหนองโจน มีฐานการเรียนรู้
น�ำเสนอระบบนิเวศป่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการกับการอนุรักษ์ป่า เช่น ที่มาของชื่อหนองโจนถูกตั้งขึ้น
เนื่องจากป่าแห่งนี้เคยเป็นที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวของโจรที่ขโมยวัวควายของชาวบ้าน ท�ำให้คนในละแวกนั้นไม่กล้า
เข้าไปตัดไม้หรือเก็บหาของป่า ป่าจึงอุดมสมบูรณ์จนมาทุกวันนี้
การส�ำรวจความหลากหลายของแมลงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน ท�ำให้มีข้อมูลแมลงในแต่ละฤดูกาล
และแมลงบางชนิดพบในแปลงนา  นับเป็นการศึกษากีฏวิทยาพื้นบ้านกับการอนุรักษ์ป่าและการเกษตร เพื่อให้สมาชิก
ชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงพื้นบ้านและเห็นความส�ำคัญของแมลงในระบบนิเวศ  
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งความรู้ในป่าชุมชน

ป่าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรพี นื้ ทีม่ คี วามแตกต่างกันด้านชนิดพรรณไม้ ลักษณะพืน้ ที่ ซึง่ ควรค่าแก่การให้เยาวชน
หรือสมาชิกในชุมชนทีส่ นใจเรียนรูส้ ภาพพืน้ ที่ปา่ ในท้องถิน่ ได้เข้ามาศึกษาในพืน้ ทีจ่ ริง เมือ่ ด�ำเนินโครงการฯ เครือข่าย
ป่าชุมชนจึงร่วมกันหารือเพื่อจัดท�ำเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านพุเตย
อ�ำเภอไทรโยค และป่าชุมชนบ้านเขานางสางหัว อ�ำเภอเลาขวัญ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและหมอสมุนไพร เป็นวิทยากร
น�ำศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวในธรรมชาติป่าชุมชน มีป้ายสื่อสารข้อมูลชนิดพรรณไม้ ป้ายค�ำขวัญสร้างความตระหนัก
ในการหวงแหนทรัพยากรป่า และมีกฎ ระเบียบ การเข้ามาใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านพุเตย มีเนื้อที่ 328 ไร่ เป็นป่าที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
มีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์ปา่ โดยเฉพาะพรรณไม้ในป่าดิบชืน้ ซึง่ ชุมชนเรียกชือ่ ป่าแห่งนีต้ ามพันธุไ์ ม้เด่น
ทีข่ นึ้ ในพืน้ ทีแ่ ละลักษณะภูมปิ ระเทศ คือพุทมี่ ตี น้ เตยขึน้ อยูอ่ ย่างหนาแน่น พรรณไม้ทพี่ บมีทงั้ สิน้ 141 ชนิด จาก 107 สกุล
60 วงศ์ และพรรณไม้ที่มีอิทธิพลในสังคมป่าคือ เปล้าเลือด ก่อแพะ ก่อน�้ำ  พลวง เตยใหญ่ เต่าร้าง เป็นต้น ส่วน
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์พบ 67 ชนิด โดยจ�ำแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 7 ชนิด
สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 4 ชนิด และนก 54 ชนิด โดยนกปรอดเหลืองหัวจุก เป็นนกที่สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่
ในการออกแบบแหล่งเรียนรู้ ได้ใช้วฒ
ั นธรรม ประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผสมผสานกับการจัดการป่าชุมชนแบบใหม่ ๆ
โดยใช้ศกั ยภาพชุมชนร่วมกันลงมือด�ำเนินการ มีการเสริมสร้างทักษะในการแจกแจงและวิเคราะห์ปญั หา การค้นหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน มีการแบ่งเขตพื้นที่ในป่าชุมชน
เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ และฟืน้ ฟูพรรณไม้ทอ้ งถิน่ หายาก รวมถึงพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์เพือ่ การศึกษาเรียนรู้
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ฐานข้อมูลแหล่งรวมความรู้เรื่องสัตว์น�้ำและพรรณไม้ท้องถิ่น
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
เป็นแหล่งความรู้ส�ำคัญที่มาจากการเก็บรวมรวบข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำไปใช้
ต่ อ ยอดทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการคุ ้ ม ครอง อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ล�ำห้วยทับทันเป็นล�ำน�้ำ
ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ�้ สูงโดยเฉพาะปลาท้องถิน่
และป่ากุดหวายที่เป็นป่าเบญจพรรณก็มีความหลากหลาย
ทางพรรณไม้และสัตว์ป่า
ประชาชนและชุมชนท้องถิน่ ในต�ำบลศรีสขุ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญการจัดเก็บข้อมูล
ในล�ำห้วยทับทันและป่ากุดหวายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในท้องถิ่น จึงท�ำการส�ำรวจเก็บข้อมูลชนิดพรรณไม้ สัตว์ป่าในพื้นที่
ป่ากุดหวาย สัตว์น�้ำในล�ำห้วยทับทัน อย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน และเยาวชน
ในต�ำบล โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพรรณไม้ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดท�ำฐานข้อมูลพืชและสัตว์ และจัดกิจกรรมน�ำนักเรียนเดินศึกษาชนิดพรรณไม้ในป่ากุดหวาย เพื่อน�ำข้อมูล
จากการส�ำรวจไปจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของล�ำห้วยทับทันและป่ากุดหวายส�ำหรับน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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ข้อค้นพบ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มักต่อยอดมาจากกิจกรรมการส�ำรวจพื้นที่ป่า ความหลากหลายของแมลง สัตว์น�้ำ  และชนิด
พันธุไ์ ม้ จนเกิดเป็นองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ทที่ ำ� ให้ชมุ ชนเกิดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ของธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ซึ่งส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ  และรักษาคุณภาพน�้ำในชุมชน รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อการท�ำเกษตรบริเวณ
โดยรอบ องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าหรือแหล่งทรัพยากรของชุมชน โดยกลุม่ เยาวชนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริงในพืน้ ทีป่ า่ และได้รว่ มติดตามการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าชุมชนในพื้นที่
ของตนเอง จึงเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การผสมผสานองค์ความรูท้ อ้ งถิน่ กับองค์ความรูท้ างวิชาการ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรูช้ มุ ชน โดยการสนับสนุน
จากนักวิชาการภายนอกและครูจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชน
และนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่ ต ้ อ งมี ก ารบู ร ณาการแหล่ ง เรี ย นรู ้ ชุ ม ชนเข้ า สู ่ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ในสถานศึกษา เพื่อให้มีการน�ำนักเรียนเข้ามาเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
บูรณาการภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับหลักสูตรท้องถิ่น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปา่ ไม้โดยชุมชนปกาเกอะญอ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท�ำหลักสูตรสิง่ แวดล้อมท้องถิน่
เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีม่ คี วามรูท้ ั้งทางวิชาการ วิชาชีพ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชน สอนให้เห็นคุณค่าในวิถีชีวิต
ของปกาเกอะญอ และน�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้ โดยโรงเรียนในพืน้ ที่
โครงการได้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการหลักสูตรแกนกลางเข้ากับ
หลักสูตรท้องถิ่น ส�ำหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับประถม
ศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมสิง่ แวดล้อม ส่วนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตรวิชาท้องถิน่ ศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาจะต้องเรียน
ให้ครบ 40 สัปดาห์ (2 คาบต่อสัปดาห์) ในด้านการวัดผลสัมฤทธิจ์ ะวัดจากใบงานและสังเกตจากพฤติกรรมเด็ก วิธกี ารสอนคือ
มีการเรียนเขียน อ่าน พูดภาษาปกาเกอะญอเป็นเรื่องหลัก แล้วสอนเชื่อมโยงกับภาษาไทยและอังกฤษ โดยบูรณาการ
ระหว่างหลักสูตรแกนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กับหลักสูตรท้องถิน่ และให้ปราชญ์ชมุ ชน
มาสอนคติความเชือ่ ภูมปิ ญ
ั ญา องค์ความรูใ้ นการจัดการป่า รักษาป่า รักษาน�ำ 
้ การปลูกฝังเด็กรุน่ ใหม่ให้เรียนรูค้ ณ
ุ ค่า
ของภูมิปัญญาปกาเกอะญอ ก่อนที่จะสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นปู่รุ่นย่า นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มีการปรับหลักสูตร
อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลงของสังคมพร้อม ๆ กับปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นปกาเกอะญอไปพร้อม ๆ กัน
การเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการผสมผสานหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. ควบคูก่ บั หลักสูตรท้องถิน่ จึงเป็นแนวทาง
ทีส่ ร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน โดยความรู้หลักสูตรแกนกลางเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่เยาวชนจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
เรียนต่อได้ในระดับสูง ส่วนหลักสูตรท้องถิน่ เป็นการน�ำความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา และผูร้ ทู้ อ้ งถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการถ่ายทอด
วิถชี วี ติ ทีห่ ล่อเลีย้ งชาวปกาเกอะญอมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ ซึง่ การให้ผเู้ ฒ่าในหมูบ่ า้ นมีสว่ นร่วมในการอบรมภาษา จัดกิจกรรม
ให้นกั เรียนพูดคุยกับผูอ้ าวุโสในครอบครัวถึงบทธา นิทาน ต�ำนาน แล้วมาเล่าแลกเปลีย่ นกัน ซึง่ นอกจากจะเรียนรูน้ ทิ าน
และความเป็นมาประวัตศิ าสตร์ของกลุม่ ชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้น และเสริมให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไม่เพียงส่งผลดีต่อนักเรียนและเยาวชน แต่ยัง
ส่งผลดีตอ่ สมาชิกชุมชนในการมีสว่ นร่วมถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา เห็นคุณค่าของตนเองทีไ่ ด้มสี ว่ นสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรม
และองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังต่อไป
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ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรูค้ วามหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก
จัดตัง้ ขึน้ ในพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านเม็กด�ำ  ปี 2561 โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครู ผู้น�ำ
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานท้องถิ่นในต�ำบลเม็กด�ำและ
หนองบัว ร่วมกันแสวงหาและสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ ถ่ายทอดสูเ่ ยาวชน
ในระบบการศึกษาให้ได้เรียนรูเ้ รือ่ งคุณค่าของป่า ร่วมเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ลงมือปฏิบตั จิ ริงจากการเข้าเรียนรูใ้ นป่า จัดท�ำโครงงานจากการส�ำรวจ
และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่า น�ำไปสู่การ
จัดการและอนุรักษ์พืชสมุนไพร และสัตว์ในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอกตามมา นักเรียนได้น�ำข้อมูลมาจัดท�ำเป็น
สมุดภาพข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ สื่อสารส�ำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการรับรู้ปลูกฝังให้เยาวชน
และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวเข้ากับหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน
โดยเพิ่มเป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมและ
โครงงานวิทยาศาสตร์สอดแทรกความรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ให้เกิดการสอน
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)  
นอกจากนี้ นายประหยัด โมกศรี ครูวทิ ยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ได้ออกแบบกิจกรรรมการเรียนรูต้ ามบริบทของชุมชน
และความต้องการของท้องถิน่ โดยสร้างเป็นรายวิชาเพิม่ เติมวิทยาศาสตร์ ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช้ชอื่ สาระการเรียนรูท้ รัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการสร้างนวัตกรรมประกอบ
การเรียนการสอน ที่ครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และความต้องการของท้องถิ่น จัดท�ำสารานุกรม
และสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ดา้ นความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในพืน้ ทีป่ า่ ใหญ่โคกจิก-ตาลอก จ�ำนวน 3 เล่ม ได้แก่
พรรณไม้ สัตว์ และเห็ด พร้อมทัง้ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานจากศูนย์เรียนรูค้ วามหลากหลายทางชีวภาพป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก และกิจกรรมค่ายเยาวชนพิทกั ษ์ปา่
ซึง่ เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั จิ ริงผ่านการส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่า ท�ำให้นกั เรียนได้มปี ฏิสมั พันธ์
กับสื่อธรรมชาติ เกิดกระบวนการทางสังคมที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแห่งนี้ต่อไป  
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จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ สถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถประเมินความส�ำเร็จ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและครูผู้สอน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนส�ำเร็จตามหลักสูตรสถานศึกษา มีเครือข่าย
ทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ มีความสามารถในการท�ำงานร่วม
กับผู้อื่น นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองได้
สามารถรวมกลุ่มตั้งกลุ่มจิตอาสา “เยาวชนพิทักษ์ป่า” ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูคงความอุดมสมบูรณ์

หลักสูตรท้องถิ่น “วิชาพลับพลึงธาร”
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
เริม่ จากการน�ำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอยูเ่ สมอ จนเกิด
แนวคิ ด การน� ำ เนื้ อ หาของกิ จ กรรมไปขยายผลการเรี ย นรู ้
ในโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนชื่อ “วิชาพลับพลึงธาร”
บรรจุในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 40 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และเห็นความส�ำคัญของพลับพลึงธาร
ทัง้ นี้ ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการส�ำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และหาแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   ผ่านสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในพลับพลึงธาร
หน่วยที่ 2 วงจรชีวิตและการขยายพันธุ์พลับพลึงธาร หน่วยที่ 3 วงจรชีวิตและการขยายพันธุ์พลับพลึงธาร และหน่วยที่ 4
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองพลับพลึงธาร มีการวัดผลโดยให้เด็กนักเรียนต้องอธิบายการจ�ำแนกประเภทลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของพลับพลึงธารได้ บอกความส�ำคัญและประโยชน์ของพลับพลึงธารทีม่ ตี อ่ ท้องถิน่ ได้ วิเคราะห์และอธิบาย
ปัญหาและวิกฤติของพลับพลึงธารได้ เสนอแนะแนวทางอนุรกั ษ์พลับพลึงธารในท้องถิน่ ได้ และบอกการขยายพันธุแ์ บบอาศัย
เพศและแบบไม่อาศัยเพศของพลับพลึงธารได้   ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชากับฝ่ายวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส่วนการพัฒนาแหล่งเรียนรูพ้ ลับพลึงธาร
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ต้องสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนด้วย
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ข้อค้นพบ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้และน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน มีการบูรณาการ
ระหว่างหลักสูตรแกนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับหลักสูตรท้องถิ่น อาทิ
ข้อมูลท้องถิ่น ภูมิปัญญา องค์ความรู้ในการจัดการป่า รักษาป่า รักษาน�้ำ  และการอนุรักษ์พลับพลึงธาร เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ท้องถิ่นตนเอง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการท�ำงาน รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่สามารถ
พัฒนาได้ตลอดเวลาเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป มีการปรับใช้องค์ความรูแ้ ละรูปแบบการด�ำเนินงาน
ซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ กล่าวได้วา่ มาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
มีทั้งปัญหาที่เป็นระดับความต้องการและปัญหาความจ�ำเป็น โดยน�ำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
มาวิเคราะห์ ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยท้องถิ่น
การบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักและความส�ำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีให้กับเยาวชนได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็น
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น การบูรณาการภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับหลักสูตรท้องถิ่น
และการอนุรักษ์และคุ้มครองพลับพลึงธาร
การจัดท�ำนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์สอดแทรกความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้เกิดการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ท�ำให้นกั เรียนเกิดความรู้ มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ มีจติ ส�ำนึก
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองได้  
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การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
คณะทำ�งานด้านทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่บริเวณรอบป่าภูถํ้า ภูกระแต
จากการอบรม “ทีมส�ำรวจ” ร่วมขับเคลื่อนการส�ำรวจแนวเขต
เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีด่ นิ ท�ำกินในบริเวณรอบป่าภูถำ 
�้ ภูกระแต อ�ำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น ท�ำให้เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในการน�ำเครือ่ งมือ
ทางภูมศิ าสตร์มาใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�้ำ  ป่า โดยการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยนายอ�ำเภอได้จดั ตัง้ “คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ�ำเภอแวงน้อย”
มีสมาคมเพื่อนภูท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น�้ำ  ป่า อ�ำเภอแวงน้อย แก้ไขปัญหาทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้
และแหล่งน�้ำในระดับพื้นที่และเชื่อมต่อให้เป็นต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น

กลไกระดับตำ�บลแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่แตงตอนบน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่
ลุม่ น�ำ้ แม่แตงตอนบนของเครือข่ายฯ มีการสร้างกลไกระดับต�ำบล โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นตัวเชือ่ มประสานขับเคลือ่ นการท�ำงาน
เครือข่ายไปพร้อม ๆ กัน ยึดแนวทางการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบัน
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน และองค์กรชุมชน
ในการท�ำงานอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการและแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ ที่  
นอกจากนี้ กระบวนการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่
แนวเขตที่ดินป่าไม้ที่ชัดเจน ทางอุทยานแห่งชาติห้วยน�้ำดัง อุทยานแห่งชาติผาแดง หน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่าย
ทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ได้มีการท�ำประชาคม รับรองข้อมูล สร้าง
กฎระเบียบกติกาชุมชน และลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินร่วมกัน
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แนวเขตและกฎระเบียบชัดเจน ป้องกันการบุกรุกลำ�ห้วยทับทัน
ล�ำห้วยทับทันทีไ่ หลผ่านใจกลางต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรนิ ทร์
ถูกบุกรุกท�ำลายท�ำให้ตลิง่ ล�ำห้วยพังทลายและมีสภาพตืน้ เขิน องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลศรีสขุ ผูน้ ำ� ชุมชน เจ้าของทีด่ นิ และหน่วยงานในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ประชุมร่วมกันเพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งแนวเขตทีด่ นิ สาธารณะ
และส�ำรวจทีด่ นิ ท�ำกินร่วมกับเจ้าของทีด่ นิ ทีต่ ดิ กับล�ำห้วย จัดท�ำเป็นแผนทีข่ อบเขต
ของพื้นที่ล�ำห้วยทับทันให้ชัดเจน ด�ำเนินการปักแนวเขตพื้นที่ล�ำห้วยทับทัน
ทั้งสองข้างล�ำห้วยร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร เพื่อลดและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าริมตลิ่ง อีกทั้งได้ส่งเสริมให้สมาชิกที่อยู่ติดล�ำห้วยทับทัน
ปลูกต้นไผ่และหญ้าแฝกเพือ่ ช่วยยึดหน้าดินและป้องกันการพังทลายของดินบริเวณสองฝัง่ ริมตลิง่ ล�ำห้วยทับทัน และเป็นการ
ฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนเพิ่มขึ้น และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

ข้อค้นพบ
กฎระเบียบเป็นสิง่ ส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกันในสังคม เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ ในชุมชน
โดยการก�ำหนดกฎ ระเบียบ ควรค�ำนึงถึงกลไกการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนให้เห็นชอบตรงกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์
หารือให้เกิดกฎระเบียบทีเ่ ป็นกลางกับทุกฝ่าย และทุกคนเห็นชอบ ถือเป็นกลไกส�ำคัญทีช่ ว่ ยจูงใจเริม่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
อันจะน�ำไปสู่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีการปรับใช้
องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การสร้างความเข้าใจกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ การทีส่ มาชิกในชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกับป่า โดยลดการบุกรุก
พืน้ ทีป่ า่ และมีความเข้าใจกันทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับผูบ้ ริหาร จากการทีไ่ ด้ลงพืน้ ทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกันสร้างความเข้าใจ
และรับรูถ้ งึ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เชือ่ มโยงไปสูก่ ระบวนการสร้างกลไกจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีสว่ นร่วม
การพัฒนากลไกขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน โดยจัดตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานทัง้ ในระดับ
อ�ำเภอและระดับจังหวัด ซึง่ ในระหว่างด�ำเนินโครงการได้มกี ารจัดประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง รวมถึงการจัดท�ำ
แนวเขตที่ดินท�ำกินเพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้แนวเขตที่ชัดเจน เมื่อจะด�ำเนินกิจกรรมใดและต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน การมีฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้องชัดเจนท�ำให้หน่วยงานรับรูถ้ งึ ปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ
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การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ และเอกชน
เชื่อมร้อยความร่วมมือจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม เป็นเครือข่ายที่เกิดจาก
การรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐทีม่ กี ารท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม
ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง มีพันธกิจหลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองเก่าเชียงใหม่
โดยเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ประสาน เชื่อมโยง สนับสนุน
และรณรงค์ ใ ห้ ร ่ ว มกั น ดู แ ล ฟื ้ น ฟู และเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในเมื อ ง
เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เขียว” ด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่น้อย
ที่มีอยู่ วางแผนปลูกเพิ่มดูแลอย่างต่อเนื่อง “สวย” โดยการออกแบบพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้อง
กับความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในหุบเขา และ “หอม” จากการเป็นเมืองสะอาด สงบ ร่มรื่น ปลอดภัย ประชาชน
มีความสุขทั้งกายใจ
การขับเคลือ่ นกิจกรรมการด�ำเนินงานของเครือข่ายฯ ได้แก่ ฟืน้ ฟูและส่งเสริมแนวคิดนิเวศประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่
การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวภายใต้บริบทพืน้ ทีว่ า่ งของเมืองทีย่ งั คงหลงเหลืออยู่ อาทิ วัด ชุมชน สถานศึกษา พืน้ ทีส่ าธารณะ
รวมถึงพืน้ ทีข่ องเอกชน ห้างร้านและโรงแรม โดยอาศัยต้นทุนด้านประวัตศิ าสตร์ และไม้ใหญ่ในเมืองมาผนวกเป็นแนวคิด
นิเวศประวัติศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน และผลักดันการฟื้นฟูการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว ควบคู่ไปกับ
การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่  
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สนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน
การจัดการป่าไม้ในจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการ
ป่าชุมชน ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าและรอบพื้นที่ป่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เยาวชนในท้องถิน่ รวมถึงศูนย์วจิ ยั ป่าไม้จงั หวัดกาญจนบุรเี ข้าร่วมเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้กับเครือข่ายป่าชุมชน ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามาสนับสนุน
การด�ำเนินงานโครงการ การศึกษาวิจัยสภาพป่าร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบ
การรีสอร์ท ที่พักในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวังป่า
ท�ำแนวกันไฟ สนับสนุนการท�ำฝายชะลอน�ำ 
้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการเหล่านี้
ก็ได้รบั ประโยชน์จากป่า ในแง่ของทัศนียภาพทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว และมีความสนใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่อยู่แล้ว เมื่อทางเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เพิ่มจึงท�ำให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนมีการจัดประชุมหารือ
และรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ

ความร่วมมือจัดการพื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นนํ้า
จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของสิทธิในการจัดการทรัพยากรดิน
น�้ำป่า ในพื้นที่ต้นน�้ำต�ำบลปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม กอปรกับการขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ซึ่งมีราคาที่สูงขึ้น ท�ำให้เกิดการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น แต่เมือ่ ต้อง
ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำส�ำหรับท�ำการเกษตร หนี้สินครัวเรือนสะสม
ต่อเนื่อง โดยพบว่าการปลูกข้าวโพดไม่สามารถควบคุมต้นทุนและราคา
ผลผลิ ต ได้ จึ ง มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการบุกรุก
พืน้ ทีป่ า่ และการจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรในเขตป่าต้นน�ำ ้ มีการจัดประชุมประชาคมเพือ่ จัดตัง้ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้านและต�ำบล ท�ำหน้าที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกันของกลไก
ระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล และอ�ำเภอ โดยใช้ชอื่ ว่า “เครือข่ายทรัพยากรต�ำบลปางหินฝน” ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการทรัพยากร
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน
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นอกจากนี้ การด�ำเนินการขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล” แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
สิทธิที่ดินของชาวบ้าน รวมไปถึงการจัดระบบแนวเขตและการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ โดยมีความร่วมมือจาก
ภาคีหลายฝ่าย ทัง้ องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคธุรกิจร่วมวางแผนออกแบบกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับ
การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทส�ำคัญในการรับซื้อผลผลิตซึ่งเกิดจากการปรับ
เปลีย่ นรูปแบบการท�ำการเกษตรของสมาชิกชุมชน จากการท�ำการเกษตรเชิงเดีย่ วสูก่ ารท�ำวนเกษตร เมือ่ สมาชิกชุมชน
มีความมัน่ ใจถึงผลตอบแทนจากการปรับเปลีย่ น จะเกิดการเปลีย่ นแปลงการผลิตซึง่ ส่งผลดีตอ่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน  

สร้างความร่วมมือ ฟื้นฟูพลับพลึงธาร
พลับพลึงธารเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีความส�ำคัญของโลกและมีสถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การร่วมกันปกป้อง ดูแล และรักษาพืช
ชนิดนี้ไว้จึงเป็นความจ�ำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิง่ แวดล้อม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เครือข่าย ทสม.
และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากฎระเบียบและกลไก
การบริหารจัดการ ในส่วนของชุมชนบ้านไร่ใน ใช้กลไกคณะกรรมการ
เครือข่ายฟื้นฟูพลับพลึงธารและล�ำคลองที่อยู่อาศัย ขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยร่วมกันก�ำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ส�ำหรับการท่องเที่ยว ที่ห้ามการขุดหาหัวพลับพลึง
เพื่อการค้า และห้ามน�ำขยะเข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนที่มีที่ดินการเกษตรอยู่ติด
ริมคลอง ให้ท�ำการเกษตรแบบอินทรีย์ ปลูกพืชคลุมดินอย่างเช่นหญ้าแฝกตามตลิ่ง เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
และช่วยกรองมลพิษที่ปะปนมากับน�้ำ
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ข้อค้นพบ
การพัฒนาความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม
ให้เข้าร่วมอยูใ่ นกระบวนการพัฒนาในทุกขัน้ ตอน มุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ให้ชมุ ชนเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญ
และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ประกอบกับการใช้องค์ความรูใ้ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความส�ำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยองค์ความรู้
และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การสานเครือข่าย ชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานระดับชุมชนเพื่อท�ำหน้าที่อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากร
ชุมชน และสร้างเครือข่ายขยายวงกว้างมากขึน้ ผ่านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก รวมถึง
การจัดเวทีประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกิจกรรมการด�ำเนินงานของกลุ่ม และเวทีประชุมเครือข่าย
องค์กรชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรค และร่วมกันวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการระหว่าง
กลุ่มอนุรักษ์แต่ละชุมชน
การสร้างความเข้าใจและความตระหนัก โดยการส่งเสริมกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้คน
ในการช่วยดูแล เป็นหูเป็นตา และสร้างกลไกให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งท�ำให้ประชาชนเห็นคุณค่า
และช่วยกันดูแลรักษาต้นทุนส�ำคัญที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ของชุ ม ชน ทั้ ง นี้ ค วามร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว น ได้ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ตลอดจนชุ ม ชนได้ รั บ
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
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การดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ภาพรวมการดำ�เนินงาน
โครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมา กระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่หลากหลาย
จากเทือกเขาสูงในภาคเหนือสู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง ที่ราบสูงและลุ่มน�้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลในภาคใต้ วัตถุประสงค์ของโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ดังเช่นกรณีการจัดการดิน น�้ำ ป่า อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินงานโดยสมาคม
เพื่ อ นภู กรณี ก ารจั ด การป่ า สน อ� ำ เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินงานโดยสมาคมปกาเกอะญอ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีป่าชุมชนอาลอ-โดนแบนด�ำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หรือกรณีป่าต้นน�้ำน�้ำพุง จังหวัดเลย ซึ่งด�ำเนินงานโดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์  กรณีเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ด�ำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชน ต�ำบลหนองโรง
นอกจากนัน้ ยังมีโครงการทีเ่ น้นการจัดการลุม่ น�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วม เช่น กรณีลมุ่ น�ำ้ ล�ำเซบาย จังหวัดยโสธร ซึง่ ด�ำเนินงาน
โดยสมาคมภูมนิ เิ วศพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กรณีหว้ ยทับทัน ซึง่ ด�ำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรนิ ทร์ และกรณีของอ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ด�ำเนินงานโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมถึงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดังเช่น กรณีปา่ ต้นน�ำ 
้ ต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งด�ำเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต�ำบลปางหินฝน และกรณีการจัดการไฟป่า อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และกลุ่มคนฮักอมก๋อย
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บางโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีเกษตรอินทรีย์ต้นน�้ำแม่ฮาว
จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนและสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน กรณีป่าต้นน�ำ้ พุง
จังหวัดเลย กรณีป่าต้นน�้ำ  ต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่บางโครงการมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ เช่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ ดังกรณีอนุรักษ์พลับพลึงธาร จังหวัดระนอง-พังงา ด�ำเนินงานโดย
มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม และกรณีเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิข้าวขวัญ เป็นต้น หรือการอนุรักษ์
พื้นที่สีเขียวในเมือง กรณีเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือและเครือข่ายเชียงใหม่
เขียว สวย หอม เป็นต้น

หลายโครงการเมื่อได้มีการดำ�เนินงานไปแล้ว
พบว่ามีผลกระทบเชิงบวกเกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ เช่น การลดผลกระทบภัยธรรมชาติ
กรณีป่าต้นนํ้านํ้าพุง จังหวัดเลย และกรณีห้วยทับทัน
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและลุ่มนํ้า เป็นต้น
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ลักษณะเด่นในการดำ�เนินงาน
ภาพรวมทุ ก โครงการมี ลั ก ษณะการด� ำ เนิ น งานในรู ป แบบของภาคี เ ครื อ ข่ า ย ที่ ร วบรวมผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา
ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม มาร่วมวางแผน ตัดสินใจและด�ำเนินงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายหลัก
ในการด�ำเนินงาน นอกจากชุมชนท้องถิ่นแล้ว ยังประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะโครงการที่มีการด�ำเนินงาน
ในภาคเหนื อ เช่ น กรณี ป ่ า ต้ น น�้ ำ แม่ แ ตงตอนบน กรณี ก ารจั ด การไฟป่ า อ� ำ เภออมก๋ อ ย และกรณี ป ่ า ต้ น น�้ ำ 
ต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
หรือกรณีการจัดการป่าสน อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ทีด่ ำ� เนินการโดยสมาคมปกาเกอะญอเพือ่ การพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินงานกับเยาวชน เช่น กรณีป่าแห่งการเรียนรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งด�ำเนินงาน
โดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
และเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ความตระหนักในความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งส่งผลถึงความหวงแหนและน�ำไปอยู่การจัดการอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ กรณีป่าแห่ง
การเรียนรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ กรณีเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กรณีป่าต้นน�้ำ
แม่ แ ตงตอนบน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ หรื อ การสร้ า งฐานเรี ย นรู ้ ร ะบบนิ เวศและการใช้ ป ระโยชน์ ป ่ า บุ ่ ง ป่ า ทาม
กรณีลุ่มน�้ำล�ำเซบาย จังหวัดยโสธร เป็นต้น
บางโครงการมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ ชุมชนท้องถิน่
และสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น งานโครงการ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นได้ รู ้ จั ก สภาพแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น
เห็นคุณค่าในสิ่งที่มี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่สั่งสมกันมา ซึ่งโครงการที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ กรณีการจัดการป่าสน อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กรณีป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก
จังหวัดมหาสารคาม  และกรณีอนุรักษ์พลับพลึงธาร จังหวัดระนอง-พังงา เป็นต้น
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...การดำ�เนินงานส่วนใหญ่มีเครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนากลไกในรูปแบบคณะทำ�งานระดับชุมชน
พร้อมเครื่องมือในการส่งเสริมและกำ�กับดูแล
มีการสร้างแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ไปยังคนรุ่นต่อไป...

การพัฒนากลไกและความร่วมมือในการท�ำงานเป็นอีกประเด็นที่มีความโดดเด่น โดยการท�ำงานในพื้นที่ต่าง ๆ
ให้ความส�ำคัญต่อเรื่องนี้ มีการตั้งคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการ พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการท�ำงาน
อย่างกรณีคณะท�ำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่บริเวณรอบป่าภูถ�้ำ  ภูกระแต ที่มีบทบาทส�ำคัญในการส�ำรวจ
แนวเขตป่า คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ�ำเภอแวงน้อย คณะท�ำงาน
ระดับต�ำบลแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน เป็นต้น พร้อมมีการก�ำหนดกฎระเบียบ
กติกาชุมชน และลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินร่วมกัน โดยใช้ข้อมูล
และแผนที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและจัดการพื้นที่ โดยในระยะหลังมานี้ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีบทบาทส�ำคัญในการริเริ่มและพัฒนาศักยภาพของกลไกชุมชน และประสานให้ภาคเอกชนที่ได้รับประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
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ปัจจัยที่สู่ความสำ�เร็จ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ วิธีการสื่อสารสร้างความตระหนักที่มีการออกแบบให้
เหมาะสมกับผู้รับสาร และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งสารออกไปในวงกว้าง เช่น กรณีป่าแห่งการเรียนรู้
จังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ที่ใช้ท้ังการแสดงพื้นบ้านและการถ่ายภาพในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
และกรณีป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ใช้ศูนย์การเรียนรู้และชุดนิทรรศการในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน และกรณีอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ใช้กองทุนปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงพื้นบ้านและกลุ่มอนุรักษ์
ในชุมชนเป็นตัวเชื่อมร้อยความร่วมมือ เป็นต้น
นอกจากนั้นการพัฒนากฎระเบียบกลไกการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้การด�ำเนินโครงการ
ประสบความส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่ายิ่ง เมื่อกฎระเบียบและกลไกดังกล่าว ถูกพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังกรณีการจัดการ
อ่ า วบ้ า นดอน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี หรื อ กรณี ก ารจั ด การลุ ่ ม น�้ ำ อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มห้ ว ยทั บ ทั น อ� ำ เภอศรี ณ รงค์
จังหวัดสุรินทร์ และกรณีการจัดการป่าสน อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
ปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ เอกชน
เป็นจุดเด่นที่ท�ำให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ดังกรณีเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการด�ำเนินงานร่วมกับภาครัฐในการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
กรณีเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการด�ำเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวในเมือง กรณีการจัดการดิน น�้ำ  ป่า อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
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ที่ได้รับการสนับสนุนความรู้จากภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และกรณีป่าต้นน�้ำ 
ต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ามารับซื้อผลผลิตของชุมชน
ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เป็นต้น
…เห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ
ซึ่งแตกต่างตามบริบทแต่ละโครงการ อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
ล้วนเป็นบทเรียนที่ดีสำ�หรับผู้พัฒนาโครงการใหม่
สามารถนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตน...

ความยั่งยืนและทิศทางในอนาคต
จากการทีโ่ ครงการต่าง ๆ ได้มกี ารส่งเสริมบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการสร้างความรูค้ วามตระหนักให้กบั คนในพืน้ ที่ การพัฒนากลไกการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสานเครือข่ายระหว่างชุมชน ระดับต�ำบล รวมถึงระดับลุ่มน�้ำ  รวมถึงการก�ำหนดกฎกติกา
และข้อบัญญัติท้องถิ่นในบางพื้นที่ ย่อมส่งผลท�ำให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่จากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ได้มีการ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลไว้ชัดเจน ท�ำให้ง่ายต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการในระยะต่อไป  ซึ่งควรค�ำนึงถึงประเด็น
เหล่านี้
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การปรับแผนการท�ำงานในบางพืน้ ที่ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และข้อจ�ำกัดอื่น ๆ ของโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ให้มากขึ้น โดยไม่ควรเร่งรีบด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จมากจนเกินไป อาจท�ำให้ละเลยกระบวนการ
ท�ำงานที่ดี  
การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งรับรู้สภาพปัญหา
มีงบประมาณและบุคลากรที่จะช่วยสานต่อให้การด�ำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยพิจารณา
จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การขยายฐานการด�ำเนินงานในโครงการไปยังกลุม่ ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยให้ความส�ำคัญ
กับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุให้มากขึน้ ริเริม่ และพัฒนากิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
เน้นการดึงศักยภาพและทุนทางสังคมของผู้น�ำหรือผู้อาวุโสในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การเชือ่ มโยงระหว่างประเด็นทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงประเด็นสิง่ แวดล้อมอืน่ การเชือ่ มโยง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย โดยมีการประเมินในรูปตัวเงิน
ที่ชัดเจน รวมถึงการเชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพ
การยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในประเด็นอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของชุมชนและบริบทของพื้นที่ เช่น สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น   
การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการส�ำรวจ
และติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง ทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น การจั ด ท� ำ แผนที่ ใ นรู ป ดิ จิ ต อล ซึ่ ง หากชุ ม ชน
ยังขาดความพร้อม ควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การสร้างความร่วมมือแบบ 4P (Public-private-people partnership) ระหว่างภาครัฐ
ทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีบทบาทในจัดท�ำแผน มีงบประมาณ
และกฎระเบี ย บในการจั ด การพื้ น ที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง ประเด็ น ภาคเอกชนที่ มี ทั ก ษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภาคประชาชนที่มีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพยากร
ในท้ อ งถิ่ น และได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงการสนับสนุนจากภาควิชาการในด้านเทคนิคและองค์ความรู้
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ส่วนที่ 6

องค์กรดำ�เนินงาน
และผู้ให้ข้อมูล
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ภาคเหนือ
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาว
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน และสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
โทรศัพท์ : 089-954-7039 อีเมล : phumpakin@hotmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวณัฎฐณิชา ภูมิภาคิน เจ้าหน้าที่โครงการ นายอนันต์ สมจักร์ นายเอกพจน์ ทรายค�ำ  นายบุญศรี ชัยแก้ว
นางพร เทพินทร์ และนางวีนสั สมจักร์ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนเจียง ต�ำบลสบเปิง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่
ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม
โทรศัพท์ : 053-810-624, 085-715-5886 โทรสาร : 053-810-624 อีเมล : cmgreencity@gmail.com
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : นางสาวลักขณา ศรีหงส์ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ นายธีระ หว่องวัฑฒโน Operation Manager Tamarind Village Hotel
นายอาณัติ คลังวิเชียร สมาชิกชุมชนต�ำบลพระสิงห์ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม และสมาชิกชุมชนหมื่นสาร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำแม่แตงตอนบน
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
โทรศัพท์: 053-810-623, 094-863-2837 โทรสาร: 053-810-623  อีเมล: sdf_cm@yahoo.com, nuchiangdao@gmail.com
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: นางสาวนุจริ ตั น์ ปิวค�ำ  เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ นางเฉลิมชัย โปธา ผูใ้ หญ่บา้ นป่าไผ่ และสมาชิกชุมชนบ้านป่าไผ่ ต�ำบลเมืองแหง
นายวรกานต์ กาเรือง ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนต�ำบลเมืองแหง นายพลทัต ชิเม่อเกอร์ และ ร.ต.กมล ปู่หลู่ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ต�ำบลเมืองแหง และเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน�้ำแม่แตงตอนบน
4. โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 089-838-1452
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี เจ้าหน้าที่โครงการ นายธนภัทร ไชยสุ อุทยานแห่งชาติออบหลวง นายจุลศักดิ์ ทองจ�ำรูญ
หน่วยพิทักษ์ป่าน�้ำตกแม่เตี๊ยะ นายนุชิต จันทาพูน สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง นายสมบัติ ทองแหง นายกเทศมนตรีต�ำบล
สบเตีย๊ ะ นายวรวิทย์ จิตต์อารี ก�ำนันต�ำบลสบเตีย๊ ะ และผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น ต�ำบลสบเตีย๊ ะ
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5. โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 084-378-5531, 053-350-073 โทรสาร : 053-350-073
อีเมล : promphols@gmail.com, pased244@gmail.com
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล : นายพร้อมพล สัม พันธโน เจ้าหน้าที่โครงการ และนายกสมาคม และนางไพริน ทร์ พานทอง เจ้าหน้าที่
สมาคมปกาเกอะญอเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม นายวรศั ก ดิ์ พานทอง นายอ� ำ เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา ผู ้ แ ทน
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชน
อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
6. โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการพื้นที่เกษตร
ในเขตป่าต้นน�้ำ ต�ำบลปางหินฝน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
โทรศัพท์ : 053 810 623, 081 716 5246  โทรสาร : 053 810 623 ต่อ 4  E-mail : sdf_cm@yahoo.com
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล : นายเดโช ไชยทั พ ผู ้ อ� ำ นวยการมู ล นิ ธิ เ พื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (ภาคเหนื อ ) นางสาวบุ ญ ตา สื บ ประดิ ษ ฐ์
เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ นายเซา แสงจั น ทร์ น าวาโชค ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นบ้ า นพุ ย นายอิ น จั น ศั ก ดิ์ โชติ ธิ ติ กุ ล ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นบ้ า นเฮาะ
นายสมชาย ยั่งสันติวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านปางหินฝน นายก้าน โชติชวนันท์ และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางหินฝน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพุย ต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม
ในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
โทรศัพท์ : 053-810-623, 099-714-6376 โทรสาร : 053-810-623 ต่อ 4 อีเมล: sdf_cm@yahoo.com
ผู้ให้ข้อมูล : นายนิรันดร์ น�้ำภูดิน เจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวจารุณี พุ่มพวง และนายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ ส�ำนักงาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นายชันชัย แสนใจอิ นายธนากร หล้าเป็ง นายแชดี ผ่องพินจิ ศรี และนายอภิรกั ษ์ ภูศกั ดิว์ ฒ
ั นา
กลุ่มคนฮักอมก๋อย
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. โครงการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำล�ำเซบายในพื้นที่จังหวัดยโสธร
สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
โทรศัพท์: 081-579-3102 อีเมล: Wisut_ukhong@yahoo.com
ผู้ให้ข้อมูล: นายวิสูตร อยู่คง เจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวนิตยา แม้นพิมพ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาแก นายอุดม อพยพ
นายประสิทธิ์ สุตนา นายมา วงเวียน นายบุญเลี้ยง จันทรส และนางบัวทอง ขุนแก้ว เครือข่ายอนุรักษ์ป่าทามบ้านม่วง ต�ำบลนาแก
อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า ต้นน�้ำพุง
สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-269-4264 อีเมล : dewjee9@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นายจีระศักดิ์ ตรีเดช เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ นายลับ แสงแก้ว นายทองรัก แสงแก้ว นายฉลาด ศรีคำ� ภา นายสุวฒ
ั แสงราช
นายสรวัชร์ แสงราช นายสุมิตร แสงราช นายบุญเสียง สุขศรี นายเฉลิม แก้วแย้ม และนายสมบัติ แสงราช สมาชิกชุมชน
บ้านน�้ำพุง ต�ำบลโป่ง อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
10. โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก
อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 082-306-9986, 043-754-407 โทรสาร : 043-754-407 อีเมล : weeraatah@hotmail.com
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : ดร.วีระ ทองเนตร เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ นายบุญถิน่ สมอุดร ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั นายกาสี ยกน้อยวงษ์
และนายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กด�ำ  นายสมชาย สวัส ดิ์ไธสง ผู้ใหญ่บ้านโคกจัน หอม นายอิส ระ ยอดเจริญ
และนางทองไส ภูสะเทือน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ 12 ต�ำบลเม็กด�ำ อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
11. โครงการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในล�ำห้วยทับทัน โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน และชุมชนท้องถิน่ ต�ำบลศรีสขุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 044-069-722, 098-036-0774 โทรสาร : 044-069-722 ต่อ 116 อีเมล : srisooksrinarong_local@hotmail.com
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : นางสาววลัญช์ปพร ผิวหอม ผูป้ ระสานงานโครงการ นายบุญร่วม อินทสุข นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ
นายสมบัติ สีนวน และนายเรืองฤทธิ์ เทียนแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ นายวีระศักดิ์ มณฑา ที่ปรึกษานายก
นางพราวพิ รุ ณ ยาจิ ต ต์ หั ว หน้ า ส� ำ นั ก ปลั ด นางสาวกาญจนา พิ ศ เพ็ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนช� ำ นาญการ
นางสาวธัญญ์วรัตน์ จันทร์แดง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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12. โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
โทรศัพท์ : 087-853-5572 อีเมล : arun_voon26@hotmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอรัญ นามจันดา เจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวณัฏนิช แก้ววงศา และนางสาวพัณณิกา วงศ์อามาตย์ เทศบาล
ต�ำบลดงแดง นายนิรันดร์ สาหับ และนายศุภรักษ์ จันทร์แจ้ง กรรมการป่าโคกใหญ่ค�ำปลากั้ง นายสวาท พลเยี่ยม รองประธาน
สภาเทศบาลต�ำบลโพธิ์ทอง นางทิพรัตน์ นาคะ และนายสว่าง สุขแสง คณะกรรมการป่าดอนหนองโจน
13. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่าอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สมาคมเพื่อนภู
โทรศัพท์ : 085-745-2981 โทรสาร : 043-499-120 อีเมล: phufriend@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นายพิชาญ ทิพวงษ์ เจ้าหน้าที่โครงการและนายกสมาคมเพื่อนภู นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลแวงน้อย นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลละหานนา นายพิชัย พิทย์วงษ์ ผู้ใหญ่บ้านป่าเป้ง
หมู่ 8 นายโสพิม แก้วอุดร ผู้ใหญ่บ้านนาจาน หมู่ 10 และสมาชิกชุมชนต�ำบลแวงน้อย อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
14. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต�ำบลนาดี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 044-558-993, 084-354-7215 โทรสาร : 044-558-993 อีเมล: nadeelocal@hotmail.com, thukjai99@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ เจ้าหน้าที่โครงการ นายไกรศรี มณีอ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราสาท
นางเพ็ญทวี ก่อแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านอาลอ นายธนภัทร นมัสไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร์ นางปาริ ฉั ต ร สุ ก แสง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ� ำ เภอเมื อ งสุ ริ น ทร์
นายจ�ำนง บูรณ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านอาลอ และสมาชิกชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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ภาคกลาง
15. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : พื้นที่น�ำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี
มูลนิธิข้าวขวัญ
โทรศัพท์ : 035-597-193, 061-492-2662 โทรสาร : 035-597-193  อีเมล : khao-kwan@hotmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และนายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญ ผู้แทนเกษตรกร
ต�ำบลสนามคลี อ�ำเภอเมือง เกษตรกรต�ำบลเจดีย์ เกษตรกรต�ำบลจระเข้สามพัน และเกษตรกรต�ำบลกระจัน อ�ำเภออู่ทอง
เกษตรกรต�ำบลวังน�้ำซับและเกษตรกรต�ำบลบ้านกร่าง อ�ำเภอศรีประจันต์ เกษตรกรต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเดิมบางนางบวช
และเกษตรกรต�ำบลวังลึก อ�ำเภอสามชุก
16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนต�ำบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 081-943-2618 อีเมล : panto-1961@hotmail.com
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : นางสมพร ปานโต เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ นายประทีป เอกฉันท์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ปา่ ไม้กาญจนบุรี นายพิพฒ
ั น์ แก้วจิตคงทอง
ประธานป่าชุมชนบ้านพุเตย นายเฉลิมพล สันติธรรมสุทธิ์ รองประธานป่าชุมชนต�ำบลสหกรณ์นิคม นายบุญมา พันธุ์แสน
กรรมการป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

ภาคใต้
17. โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
มูลนิธิป่า-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 หมื่นศรี นางปิ่นแก้ว พรหมณรงค์ และนางวิไลวรรณ พรหมณรงค์
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเหนือน�้ำ อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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18. โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา
มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
โทรศัพท์ : 086-837-3846 อีเมล : eastforumfoundation2015@gmail.com, K_sajee@hotmail.com
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวศจี กองสุวรรณ เจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวเยาว์ ยุทธชนะ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
นายนุกลู ทองสุข เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ คลองนาคา นางสาวผณิตา ศรีฟา้ ครูโรงเรียนกะเปอร์วทิ ยา นายสุนทร ศรีหะรัญ รองนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาคา นายเทิดธรรม รามแก้ว ก�ำนันต�ำบลนาคา นายอัมรินทร์ ประสมพล ประธานเครือข่ายอนุรักษ์
พลับพลึงธารระนอง-พังงา และกรรมการชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ใน
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จัดท�ำโดย
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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

