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กลาวนํา 
ดร.จําเนยีร  วรรัตนชัยพนัธ   

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 

 
“เราตองเรียนรูการเปลี่ยนแปลง 

ใหชัดเจนมากขึ้น  เพราะหากสถานการณ 
มีความซับซอนและรุนแรงยิ่งขึ้น   

เราอาจจําเปนตองปรับตัว 
อยางใดอยางหนึ่ง” 

เมื่อสิบปกอน  ผมเห็นวาการจัดการปา

และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในบานเรา  เร่ิม

พัฒนาไปในทศิทางที่ดีข้ึน มีกรณีดีๆ ทีน่าเรียนรู แต

ในขณะเดียวกนัปญหาในระดับพื้นที่อีกหลายแหง ก็

ยังหาทางออกไมได  จึงไดพูดคุยกับ ดร.สมศักดิ์   

สุขวงศ  ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก หรือ รีคอฟท  อาจารยสุพล ดวงแข 

มูลนิธิคุมครองสัตวปาฯ ในขณะนั้น  และคุณพิสิฐ 

ชาญเสนาะ สมาคมหยาดฝน  ไดขอสรุปวา เรา

จําเปนตองมีเครือขายใหเปนตัวเปนตน  เพื่อจะได

ชวยเหลือกนั แลกเปลี่ยนขอมูลกัน นาํเสนอสิง่ดีๆ 

และติติงบางหากเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม  จึงไดริเร่ิม 

“เครือขายเฝาระวังปาไทย” ข้ึน 

เครือขายฯ นี ้  ดูเหมือนจะโชครายที่ไมมี

ใครแสดงตนเปนเจาของชัดเจน  แตนบัวามโีชคดี

มากกวา  เพราะจะไดไมเปนภาระของใคร  ที่ผานมา

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย ไดอาสาเปนเพียงผู

ประสานงานเครือขาย เปดโอกาสใหทุกคนๆ รวม

เปนเจาของ เพราะตองการเห็นเครือขายไดมีบทบาท

ตามที่มุงหวงัไว  โดยสถาบันฯ เองก็เรียนรูและตัก

ตวงประสบการณจากเครือขายนีก้็ไมนอย   

เวลานี้ ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ

พื้นที่ เปนภาพที่ชัดเจนขึ้น เสียงจากชุมชนดังมากขึ้น 
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ในขณะเดียวกนัก็เห็นวา รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

และนโยบายกเ็ร่ิมอยูเคียงขางชุมชนแลว นบัเปน

โอกาสดีของชมุชน เพราะมีการบัญญัติเกี่ยวกับการ

มีสวนรวมทีช่ดัเจน  การมีสวนรวมของชุมชนจึง

คึกคักกันอยางเหน็ไดชัด เรียกไดวา กลาไมเร่ิมโต 

ฝนก็มาไดทันจังหวะพอดี   

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ยังไดแรงขับเคลื่อนจากหลายๆ ฝาย ที่เร่ิมปรับ

บทบาทและนโยบายมาสงเสริมงานชุมชนมากขึ้น  

เกิดหนวยงานใหม ทีม่ีบทบาทเสรมิสรางและ

สนับสนนุงานชุมชน อยางเชน สถาบนัพฒันาองคกร

ชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน งานวจิัยทองถิน่

ของสํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจยั เปนตน  

สวนภาคธุรกจิเอกชนก็มีงาน CSR: Cooperate 

Social Responsibility หรือความรับผิดชอบตอ

สังคม เปนสวนหนึ่งขององคกร แลวก็มกีารกระจาย

อํานาจสูทองถิ่น ถายโอนภารกิจและงบประมาณ 

ผานองคกรปกครองสวนทองถิน่ นับไดวาเปนมิติ

ใหมและเปนโอกาสสําหรับชุมชน ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 มาทกุวนันี ้ โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว และเปนการเปลี่ยนแปลงโดยไรพรมแดน 

สงผลกระทบสูชุมชน จนสามารถรับรูไดและไมอาจ

หลีกเลี่ยงได หลายคนอาจมีคําถามวา แลวชุมชนเรา

จะเตรียมรับมอืกนัอยางไร  ซึ่งผมคิดวาเรามีส่ิงดีๆ ที่

ชุมชนเราสรางสรรคข้ึน  แตเราอาจยังไมรูคุณคา

ทั้งหมด  ส่ิงเหลานั้นจะเปนพลงัที่จะนาํมาใชรับมือ

กับการเปลีย่นแปลง ไมวากระบวนการจัดการปา

ชุมชน  เกษตรอินทรีย  การผลิตและใชพลังงาน

ทางเลือก และวิถีเศรษฐกจิพอเพยีงก็ตาม จะเปน

ฐานรากใหชมุชน ทามกลางการเปลี่ยนแปลง ซึง่ 

เราจะตองชวยกันขยายผลจากชุมชนสูชมุชน สู

ระดับประเทศและระดับตางๆ ใหมากขึ้น  

ในขณะเดียวกนั เราตองเรียนรูและรูทันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหชัดเจน เพราะหาก

สถานการณมคีวามซับซอนและรุนแรงยิ่งขึ้น  เรา

อาจตองปรับตัวอยางใดอยางหนึง่  และถึงเวลาที่เรา

ตองสื่อสารออกไปดวยวา เราจะเปนพลงั จะเชื่อม

รอยสิ่งดีๆ ที่ม ี และจะเปนสวนหนึง่ในการลดปญหา

ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี ้  เครือขายเฝาระวงัปาไทย ก็ขอ

เปนสวนหนึง่ในปฏิบัติการสาํคัญนี ้
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รังผึ้ง: รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
สถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน 

 

“ชุมชนมีรูปแบบการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

ลักษณะเชนเดียวกับ 
การสรางรวงรังของผึ้ง” 

 

องคความรูและบทเรียนจากกรณีศึกษา ที่

พบในพื้นที่ตางๆ ซึง่มีความสาํเร็จในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมวาดานการ

จัดการปา  การจัดการลุมน้าํ  เกษตรทางเลือก และ

การจัดการขยะในชุมชน พบวา ชุมชนมีรูปแบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะ

เชนเดียวกับการสรางรวงรังของผึ้ง 

 โดยทัว่ไป ผ้ึงจะเริ่มสรางหลอดรวงผึ้งจาก

สวนบน  บางครั้งเริ่มตนจากหลายจุดทีแ่ตกตางกนั 

หรือถามีผ้ึงงานจํานวนมาก ก็อาจจะเริ่มสรางพรอม

กันสองหรือสามแถวที่ไมไดติดกัน   

 ผ้ึงคอยๆ สรางหลอดรวงผึ้งตอไปจากมุม

โนนบาง มุมนีบ้าง เชื่อมโครงสรางของรวงผึ้งไดทันที

เมื่อสรางเสร็จแตละสวนเรียบรอย  หลอดรวงผึ้งมี

รูปทรงหกเหลีย่มทีท่รงพลัง แข็งแรง  ประหยัดเนื้อที ่

ในขณะเดียวกนัก็ใชทรัพยากรนอยที่สุด แตความจุ

สูง  แตละหลอดรวงผึ้งอาจจะเปนที่อยูของผึง้

นางพญา  ทีว่างไข  เลี้ยงตัวออน  สะสมน้ําหวาน 

เกสรดอกไม น้ํา และยางไม แสดงใหเหน็วาในรวงรัง

ผ้ึงประกอบดวยหลอดรวงตางๆ กนั มีความประณีต

และความเรียบงาย ในขณะเดียวกนั ก็สามารถเชื่อม

ประสานกันไดอยางเหมาะเจาะลงตวัพอดบิพอดี    
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หลอดรวงผึง้เปรียบไดกับเงือ่นไข ปจจัย

ตางๆ ในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมโดย ชุมชนทองถิน่ที่เขมแข็งและมีพลงัใน

การจัดการ ภายใตขอจํากัดอยางยืดหยุนชาญฉลาด

โดยใชงบประมาณและทรพัยากรนอยที่สุด

เชนเดียวกับผ้ึงสรางรงั   

ทรัพยากรธรรมชาติแตละพืน้ที ่ อยูภายใต

เงื่อนไขที่แตกตางกนัไป ชมุชนจงึเริ่มตนการจัดการ

ดวยเงื่อนไขและกิจกรรมตางกนั  ตอมาเมื่อมี

กระบวนการทาํงานอยางตอเนื่อง  การสรางการ

รวมกลุม  และการแสวงหาความรวมมอืจากภาคี

พันธมิตร ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีการ

สงผานความรูและภารกิจ ไปสูผูนาํรุนใหมและ

เยาวชน   เกดิการสรางระบบสวัสดิการสังคม  และ

การประยุกตความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อการ

จัดการ  รวมทั้งเกิดการรณรงคผลักดันเชิงนโยบาย 

การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรภายนอก ฯลฯ 

ซึ่งเปนองคประกอบที่เกิดขึ้น ผสมผสานการเขามา

เพื่อหนนุเสริมการจัดการของชุมชน ที่เปนพลวัตรที่

ตองใชความละเอียดรอบคอบ เปรียบเหมอืนกับการ

เพิ่มข้ึนของหลอดรวงรังอันหลากหลายหนาที ่ และ

ประโยชนใชสอย 

 ในบางครั้ง เมื่อหลอดรวงผึ้งไดรับความ

เสียหาย เชน รวงสะสมน้ําผึ้งถูกตัดออกไป  รังผึ้งก็

ยังสามารถดาํรงอยูได  และผึ้งจะซอมแซมหรือสราง

หลอดรวงใหมข้ึนทดแทน  เชนเดียวกบัส่ิงที่เกิด

ข้ึนกับชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   หลายกรณี

ที่เงื่อนไข ปจจัยบางอยางจากภายนอกเกิดความ

เปลี่ยนแปลง  เชน การสนับสนนุดานงบประมาณ

จากองคกรพี่เลี้ยง ทั้งหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกร

พัฒนาเอกชนหยุดชะงัก  หรือยุติบทบาท  ชุมชน

ยังคงยืนหยัดที่จะปฏิบัติการของตนตอไป เชนผึ้งที่

หมั่นซอมแซมสรางหลอดรวงรัง 

 รังผึ้ง ยงัประกอบไปดวยกลไกการดูแลทํา

ความสะอาดรัง   มีการปกปองการเกิดแบคทีเรียและ

ส่ิงที่เปนอนัตรายตอสุขภาพของผึ้ง ผ้ึงมีการผลิต 

โพรโพลิส (propolis)  ที่สรางจากการรวบรวมยางไม

นํามาเคี้ยวปนกับไขผึ้งเล็กนอย มีฤทธิ์หยุดการ

เติบโตของจุลินทรียอยางไดผล  เชนเดียวกับชุมชนที่

จะตองสรางกลไกการปองกนัตนเอง  จากปจจัย

ภายนอกที่อาจจะสงผลทั้งบวกและลบ  ชุมชนจึง

จําเปนตองสรางเกราะปองกนั  ซึ่งสามารถทาํโดย

ผานการวิเคราะหตนเอง  วิเคราะหภาคีที่เกี่ยวของ  

และการพัฒนาความรู    

 โมเดลรังผึ้ง  แสดงใหเห็นรูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยองคกร

ชุมชน ซึ่ง  มพีฒันาการ  3 ระยะ ไดแก  

(1) ระยะการกอเกิด  

(2) ระยะพฒันาและสรางความเขมแข็ง   
(3) ระยะการขยายผล 

ระยะการกอเกิด 
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แบบที่ 1 การริเริ่มโดยองคกรชุมชน  

ชาวบานมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดยวิถี ประเพณีวัฒนธรรม ทั้งลกัษณะชุมชนเดี่ยว

หรือกลุมคนทีอ่ยูในภูมินิเวศเดียวกนั เชน การ

กําหนดพืน้ที่ปาดอนปูตา ปาชา ปาตนน้ํา มีการ

สรางเงื่อนไขและขอตกลงในกลุม ในชุมชน เพื่อให

เกิดความเสมอภาคในการใชทรัพยากร เชน การ

จัดการน้าํระบบเหมืองฝาย ซึ่งเปนการจัดการที่อยู

บนพืน้ฐานที่ชาวบานมกีารดาํเนนิชีวิตไดตามปกติ  

แตถามีเหตุปจจัยแทรกแซงวิถีปกติ ซึง่อาจ

เกิดจากการดาํเนนิการของภาครัฐ เชน การใชพืน้ที่

สาธารณะเพื่อการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ การ

กอสรางเขื่อนหรือปดประตูระบายน้ํา หรือความ

ขัดแยงจากการใชทรัพยากรอยางทําลายลาง เชน 

การทาํประมงชายฝงโดยใชเรืออวนรุน อวนลาก การ

ใหสัมปทานเหมืองแรหรือดูดทราย ชาวบานก็

จําเปนตองปกปอง ฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของตนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

ชุมชน  

แบบที่ 2 การฟนฟูหรือนาํความรูมาใชใหม  

 กรณีนี้เปนการนําความรูดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช โดยมหีนวยงานจาก

ภายนอก ไมวาจะเปนภาครัฐภาคเอกชนเขามา

ทํางานรวมกับชุมชน ความรวมมือนี้มักจะมุงเนนที่

กิจกรรมการฟนฟทูรัพยากรฯ ที่เสื่อมโทรม และ

พัฒนาองคกรชุมชนใหเขมแข็ง และมีศักยภาพใน

การจัดการ 

 องคประกอบสําคัญที่เปนพืน้ฐานในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะ

กอเกิดแบบที ่1 กับแบบที ่2 นี้ ประกอบดวย ผูนาํ

และกลุมบุคคลหลักที่เปนผูใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรู/เทคนิค/

เทคโนโลยี และกิจกรรม ซึง่เนนไปที่การปกปองและ

ฟนฟูพืน้ที่เปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

รังผึ้งระยะกอเกิดแบบที่ 1 กับ 2 

  

แบบที่ 3 การปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพปญหา  

         เปนรูปแบบที่ชุมชนปรับตัวในการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติ เพือ่รับมือกับภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง 

อุทกภัย ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับการลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของ

ส่ิงแวดลอม ความพยายามปรับตัวนี้เปนจุดเริ่มตน ที่

ทําใหมีการกอรูปขององคกรชุมชน 

 ปจจัยทีม่ีสวนเกี่ยวของในระยะกอเกิด แบบ

ที่ 3 นี ้ประกอบดวยปจจัย 4 อยางเชนเดียวกับแบบ

ที่ 1 และแบบที่ 2 คือ ผูนําและกลุมบุคคลหลักที่เปน

ผูใชประโยชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความรู/เทคนคิ/เทคโนโลย ี และกิจกรรม หากแต

ตางกนัทีก่ิจกรรมที่เนนไปทีก่ารปรับวิถีการผลิต 

 

 

ทรพัยากรธรรม-

ชาตสิิง่แวดลอม 

ความรู/เทคนคิ 

เทคโนโลย ี

ผูนาํ/กลุมผูใช

ประโยชนหลัก 

กจิกรรมการ

ปกปอง ฟนฟ ู 
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รังผึ้งระยะกอเกิดแบบที่ 3 

กิจกรรมที่สําคัญในระยะกอเกิด ประกอบดวย 

• การรวมกลุมผูใชประโยชนหรือผูไดรับ

ผลกระทบ 

• การกําหนดขอบเขตพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะ

จัดการ 

• การฟนฟูและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ

เบื้องตน หรือตามวิถวีัฒนธรรม 

• การพัฒนาความรูใหม 
 

ระยะการพฒันาและสรางความเขมแขง็ 

นอกจากผูนาํและกลุมแกนนําหลักๆ แลว 

ในระยะนี้ กลุมอ่ืนๆ จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ไดแก 

กลุมแมบาน/กลุมผูหญงิ กลุมเยาวชน กลุมเหลานี้

อาจจะเขารวมกิจกรรมและสนับสนนุงาน ตาม

ความสามารถและความถนดัของตน มกีารพัฒนา

ศักยภาพของผูนําและสมาชิกกลุม เกดิการจัดการ

กลุมที่มโีครงสรางมากขึ้น เปนทางการมากขึ้น มีการ

แบงหนาที่กนัรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น รวมทัง้มกีาร

ติดตามการดาํเนนิงาน และสรุปบทเรียนเปนระยะๆ 

         เร่ิมมกีารสรางความรวมมือกับเครือขายทัง้ใน

ชุมชนใกลเคยีงที่ใชทรัพยากรรวมกัน (ในผนืปา

เดียวกนั ในลุมน้ําเดียวกัน) เครือขายระดับจังหวัด 

ระดับภาค หรือระดับประเทศ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณความรูกับเครอืขายอื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึง

กันในเชิงประเด็น 

 ความพยายามประการหนึง่ของชุมชน คือ

การสรางความสัมพนัธที่ดี และการสนับสนนุจาก

องคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนองคกรพัฒนา

เอกชน เจาหนาที่ภาครฐั แหลงทนุ และ

สถาบนัการศกึษา มีบทบาทสาํคัญในการสนับสนุน

เร่ืองความรู เทคโนโลยี กระบวนการทํางาน และการ

สนับสนนุงบประมาณ 

 ชุมชนและภาคีจะนําความรู และเทคโนโลยี

ใหมๆ มาใชเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง

ในแงเครื่องมอืในการจัดการ และเกิดความนาเชื่อถือ

ในดานขอมูล 

 ในระยะการพฒันาและสรางความเขมแข็งนี ้

เปนชวงที่ชุมชนจะตองมีการลองผิดลองถกู ทัง้สวน

กิจกรรมการจดัการทรัพยากร การทาํงานกับคนใน

ชุมชน และการประสานงานกบัคนภายนอก ซึง่

อาจจะมีผลทัง้ในเชงิบวกและเชิงลบ ตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยองคกร

ชุมชน   ดังนัน้ ตองมีความเขมแข็งและการสานพลัง

ของกลุมกอเกดิในระยะแรกกอน จงึคอยขยายผลสู

ความรวมมือตอไป 

   องคประกอบสําคัญที่เปนพืน้ฐานในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระยะ

การพัฒนาและสรางความเขมแข็ง คือ ปจจัยในการ

ทรัพยากรธรรม-

ชาตสิิง่แวดลอม 

ความรู/เทคนคิ 

เทคโนโลย ี

ผูนาํ/กลุมผูใช

ประโยชนหลกั 
 การปรับวิถกีาร

ผลติ  
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สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อเสริมศักยภาพการ

จัดการของชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รังผึ้งระยะการพัฒนาและสรางความเขมแข็ง 

 

กิจกรรมสําคญั ในระยะการพัฒนาและสราง

ความเขมแข็ง 

• การสรางการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน

และเครือขายในวงกวาง 

• การพัฒนาศักยภาพของกลุมและผูนํา 

• การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

รวมทัง้ระบบขอมูล 

• การบูรณาการการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติกับประเด็นอื่นๆ เชน 

การพัฒนาอาชีพ การพฒันาสวัสดิการ

ชุมชน 

ระยะการขยายผล 

 ระยะนีม้ีจุดเดนที่สําคัญ คือ “การจัดการ

รวม” ระหวางชุมชนกบัหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ เชน 

การตั้งคณะกรรมการรวมระดับลุมน้ํา ผลักดันใน

ระดับนโยบายทองถิน่อยางเปนรูปธรรม หรือการเขา

รวมเปนคณะทํางานในระดบัจังหวัด ขณะเดียวกนั

ภาคีที่เขามาเกี่ยวของกับชมุชนก็ขยายวงกวางมาก

ข้ึน เชน ภาคธรุกิจเอกชน และองคกรนานาชาติ ฯลฯ 

 ในระยะนี้ยงัมกีารดําเนินกิจกรรมดานการ

พัฒนาองคกรและคนทาํงานมากขึ้น เชน การ

ยกระดับสถานภาพขององคกรใหเปนที่ยอมรับมาก

ข้ึน รวมทั้งการเกิดการจัดการสวัสดิการและกองทนุ

สําหรับแกนนาํและครอบครัวของแกนนาํขึ้น ชุมชน

ในบางพืน้ที่ไดมีการเชื่อมโยงประเด็นระดบัโลก เชน 

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ประเด็นเรื่องเขตการคาเสรี เขามาเปนปจจัย

ประกอบการพิจารณา  

 หลายพืน้ที่คํานึงถึงการจัดการความรูที่เปน

ระบบ เชน มีงานวิจัยชาวบาน การสรุปบทเรียน การ

บันทกึขอมูล การถายทอด การทาํหลกัสูตรทองถิน่  

อีกทั้งมีการทํางานเชื่อมโยงกับส่ือสาธารณะ ทั้ง

ส่ือมวลชนสวนกลาง และสื่อในระดับทองถิ่น เชน 

วิทยชุุมชน ตลอดจนจัดชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู 

 อนึ่ง องคประกอบในการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชมุชน เปนพลวัตรที่ไม

หยุดนิง่นี้ เกดิจากความไมนิ่งของปจจัยตางๆ ที่เขา

มาหนนุเสริมศักยภาพชุมชน ดังนัน้ รังผึ้ง จึงมีความ

ยืดหยุน มกีารเพิ่มและการลดของปจจัย ข้ึนอยูกับ

ภาวะการเปลีย่นแปลง ที่เกิดขึ้นทัง้ภายในและ

ภายนอกชุมชน  

ทั้งนี้ องคประกอบหลักจะยงัดํารงอยู  เพื่อ

เปนพืน้ฐานของกระบวนการในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยองคกรชุมชน 

ทรัพยากรธรรม-
ชาติส่ิงแวดลอม 

ความรู เทคนิค 

เทคโนโลยี 

ผูนํา/กลุมผูใช

ประโยชน 

ผหญิง เยาวชน การปกปอง 

ฟนฟู จัดการ 

 

กระบวนการ 

งบประมาณ 

เครือขาย ภาครัฐ ทองถิ่น 

NGO นักวิชการ 
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กิจกรรมสําคญั ในระยะการสรางความรวมมือ

ในการจัดการและขยายผล 

• ความรวมมือระหวางชุมชน ทองถิน่ จังหวดั 

และหนวยงานรัฐในการกาํหนดเปาหมาย 

และดําเนนิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

• การพัฒนาองคกรชุมชนไปสูสถาบนัชุมชน 

และนิติบุคคล 

• การสรุปบทเรยีน ความรู และการสื่อสารกบั

สาธารณะ การเผยแพรแนวคิดและความรูสู

บุคคลอื่น 

• การถายทอดสงผานความรูและภารกิจไปสู

ผูนํารุนใหมและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอคนพบจากชมุชน 

(1) การทีชุ่มชนมีขอมูลชัดเจน โดยเฉพาะ

ขอมูลคุณคาและมูลคา ทีเ่กิดจากการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ทําใหสามารถสื่อสารกับคนใน

ชุมชน และสามารถสรางการมีสวนรวมไดมากขึ้น   

นอกจากนัน้ ผูนําชมุชนไดเรียนรูและยอมรับวิธีการ

ประเมินมูลคา เนื่องจากเปนขอมูลที่มีความชัดเจน 

สามารถใชในการสื่อสารและเจรจาตอรองได 

(2) การริเร่ิมและจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

โดยชุมชน  ยงัตองอาศัยการขับเคลื่อนจากผูนําหรือ

กลุมแกนนํา จําเปนตองระบุผูไดรับผลกระทบ

โดยตรงใหชัดเจน  และโนมนาวใหเขามามีสวนรวม  

ทรัพยากรธรรม-

ชาติส่ิงแวดลอม 

ความรู เทคนิค 

เทคโนโลยี 

ผูนํา/กลุมผูใช

ประโยชน  

การปกปอง 

ฟนฟู จัดการ 

 

กระบวนการ 

งบประมาณ 

เครือขาย ภาครัฐ ทองถ่ิน 

NGO นักวิชการ 

ภาคธุรกิจ 

ศูนยเรียนรู 

หลักสูตรทองถิ่น 

วิจัยชาวบาน 

นโยบาย 

สถาบันชุมชน/

นิติบุคคล 

องคกรนานาชาติ 

???? 

รังผึ้งระยะการขยายผล 
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ซึ่งมักมีผลตอความยัง่ยนืของการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติในระยะยาว    

(3) ไมกี่ปที่ผานมา ไดเร่ิมมกีารปรับบทบาท

และจัดความสัมพันธ ระหวางชมุชนกบัหนวยงาน

ภายนอกที่ชัดเจนขึ้น แมวาในหลายพืน้ที่ไปไดไกล

กวาการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จน

บางครั้งเกิดการไมยอมรับซึง่กนัและกนั แตทายที่สุด

แลวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ตองอาศัย

หลักภูมนิิเวศ หรือการจัดการเชิงพื้นที ่  จึงได

ตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือและขับเคลื่อน

งานไปดวยกนั   

(4) ขณะที่กระแสและนโยบายสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน  ทําใหหนวยงานภาครัฐและ

องคกรพัฒนาตางๆ  หรือแมแตแหลงทนุที่สนับสนนุ

โครงการพฒันาในระดับชุมชนมากขึ้น สวนใหญ

เลือกดําเนินงานในชุมชนทีม่ีรูปธรรมความสําเร็จอยู

แลว  เกิดความซ้าํซอนระหวางหนวยงานกิจกรรม 

และสงผลกระทบตอชุมชน  ขณะที่มีชมุชนไมมาก

นักที่สามารถวิเคราะหภาคแีละรูขอมูลเพียงพอ ที่จะ

สรางเกราะปองกนัแรงกระทาํจากภายนอก 

(5) เมื่อองคกรชุมชนจัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติ จนเกิดรูปธรรมระดับหนึ่งแลว มักมีการขยาย

เครือขายความรวมมือสูชุมชน

ขางเคียง    เพื่อเพิ่มพลังในในภูมิ

นิเวศยอยๆ   แตหากเครือขาย

ใหญเกินไปก็จะไมสามารถจัดการ

ไดเอง ตองอาศัยการสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก ซึ่งมีผล

ตอการพัฒนาการเรียนรูและการ

ผลักดันในเชิงนโยบายที่กวางขึ้น 

รปูแบบในอนาคต 

               ความสําเร็จ ในการจัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติโดยองคกรชุมชน ทีป่รากฏเปนรูปธรรมอยูใน

ขณะนี้  ไดเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหกับอีก

หลายๆ ชุมชนทีก่ําลงัเรียนรู  ทําใหสังคมเขาใจและ

ยอมรับศักยภาพของชมุชนมากขึ้น  การถอด

บทเรียนจะเปนกระบวนการสําคัญ สําหรับการวิจัย

ควบคูไปกับการพัฒนาตอยอดของชุมชน  การ

รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหความสาํเร็จ

เหลานั้นมาเผยแพรและถายทอดสูชุมชนอ่ืนๆ อีก

จํานวนมาก  ซึ่งตองการโอกาสและการสนับสนนุให

สามารถจัดการทรัพยากรฯ  เพื่อใหเกิดประโยชนทัง้

ดานคุณคาและมูลคาตอชุมชนดวยเชนกัน   

ในขณะเดียวกัน  สังคมโดยรวมก็ได รับ

อานิสงสจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนเชนกัน  สาธารณชนทั่วไป  หนวยงานและ

องคกรตางๆ  ควรไดมีสวนรวมหรือสนับสนุนการ

ทํางานของชุมชน  ซึ่งตองการขยายการมีสวนรวม

และความรับผิดชอบจากกลุมผูนําสูสมาชิกในชุมชน  

จากชุมชนเล็กๆ สูเครือขาย และจากเครือขายสู

สังคมใหกวางขึ้น   
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 คุณคาและมูลคาจากปาชุมชน 
กรณีปาภูถ้ําภูกระแต จังหวัดขอนแกน 

  

บุญธิดา  เกตสุมบูรณ นักวจิัยอิสระ 
วันทนยี  แสวง  สมาคมเพือ่นภู 

 
 

“ชุมชนเราทุมเทแรงกายแรงใจ 
ชวยกันดูแลรักษาปาภูถ้ําภูกระแต 

มาเปนระยะเวลานานนับสิบป  แลวถามวา
ชุมชนเราไดอะไร?   เปนคําถามที่ผมอยากมี
คําตอบใหกบัชุมชนและใหกับตัวผมเอง”  

พิชาญ ทิพวงษ  สมาคมเพื่อนภู จ.ขอนแกน 

รเิริม่ปาชมุชนจากแรงกดดนั  
พฒันาดวยพลังในชุมชน 

ผืนปาภูถ้าํ 2,000 ไร และปาภูกระแต 800 

ไร ในอําเภอแวงนอยและอาํเภอแวงใหญ จังหวัด

ขอนแกน เปนสวนหนึง่ของพื้นทีป่าสงวนภูระกาํ

ตอนลาง ซึง่ไดถูกประกาศเปนพืน้ทีป่าสงวนเสื่อม

โทรม  ทัง้ๆ ที่ปาผนืนีเ้ปนตนน้าํของลําหวยที่ไหลลง

สูแมน้ําช ีทีห่ลอเลี้ยงชุมชนดานลางนับพนัครอบครัว  

แลวยังเปนแหลงทาํมาหากนิของชุมชนทีใ่ชรวมกัน  

           ชุมชนมีกระบวนการในการดูแลรักษาปาดวย

วิถีทางวัฒนธรรม ดึงการมสีวนรวมจากทกุภาคสวน 

โดยเปนการสบืทอดภารกิจการดูแลรักษาปาจากรุน

สูรุนมานับสิบปจนพฒันาเปน เครือขายอนุรักษ

และฟนฟูปาภูถ้ําภูกระแต ซึ่งปจจุบันไดมีการจด

ทะเบยีน เปนองคกรดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในนามของ “สมาคมเพื่อนภ”ู  

การริเรมกลุมไดมีเร่ิมเมื่อป 2536 โดยผู

เลี้ยงสัตวไดรับความเดือดรอน เมื่อรัฐไดประกาศให

พื้นที่ปาสงวนภูระกําเปนปาเสื่อมโทรม และใหมีการ

ปลูกยูคาลิปตัสเปนสวนปาเศรษฐกิจ ในพืน้ที่ปาเดิม 

บางแปลงไดปลูกยูคาลิปตัสทับพืน้ทีท่าํกนิของคนใน
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ชุมชน ดังนัน้ 15 ชุมชนที่อาศัยอยูรอบๆปา จึง

รวมตัวกนัคัดคานการปลูกปายูคาลิปตัส และได

รวมกันปลูก “ปาที่กินได และไมทองถิ่น” เพื่อเปน

แนวกนัชนลอมรอบพื้นที่ปาภูถ้ําภูกระแตไว  

           ตอมาไดมีการปลูกปาเพื่อฟนฟูปาเสื่อมโทรม   

รวมทัง้ขยายพืน้ที่เครือขายออกเปน 27 หมูบาน มี

การจัดการพื้นที่ปาในรูปแบบปาชุมชน มีกิจกรรม

หลักที่ไดทําสบืทอดกันมาทกุป ไดแก การทาํบุญ

ประเพณีปลูกปา การบวชปาผสมผสานกับประเพณี

บุญเดือน 6   การทาํแนวกนัไฟ  การสรางฝายชะลอ

ความชืน้  สรางหอดูไฟเพื่อเฝาระวงัการตัดไม

ทําลายปา ฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา เปนตน    

คณุคาจากการจัดการปาชุมชน  

ผลจากการจัดการปา ทาํใหสภาพปา

เปลี่ยนไปมาก บางพืน้ที่เปลี่ยนจากปาทีม่ีเฉพาะไม

แคระแกร็น มาเปนปาเบญจพรรณที่มีพรรณไม

หลากหลายชนิดขึ้น  

ชาวบานเลาวา ตอนนี้มหีนอไมใหชาวบาน

ไดเก็บกิน ชาวบานไดพบนกที่ไมเคยเหน็หลายชนิด 

สัตวปาหลายชนิดก็มีมากขึน้ เชน ตัวนิม่ งูเหลือม 

กระตาย กระแต อีเห็น เราไดเก็บเห็ด ผักปา 

ไขมดแดง อ่ึง แย มาเปนอาหาร เก็บฟน 

และนําวัวไปเลี้ยง ผืนปาผืนนี้จึงมีคุณคา

มากสาํหรับการดํารงชีวิตของชุมชนเรา   

เมื่อชุมชนไดถอดบทเรียนการ

จัดการปาชุมชน ทาํใหคนพบวาคุณคาที่

เกิดจากปาชุมชนมีมากมาย สรุปประเดน็

หลักๆ ไดวา 

 ปามีการฟนตัว มคีวามหลากหลายของพนัธุ

พืชและพนัธุสัตวเพิ่มข้ึน ทําใหเปนแหลงที่

ใหผลผลิต และบริการทางธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณใหกับชุมชน  

 เพิ่มความมัน่คงทางอาหาร สามารถไปเก็บ

หาอาหารจากปาโดยตรง เชน เห็ด ผักปา 

ไขมดแดง อ่ึง แย และผลไมปาตามฤดกูาล  

 เพิ่มความมัน่คงดานพลังงาน โดยชุมชน

รอบพื้นที่ปาไดอาศัยเก็บฟนใชในครัวเรือน  

 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในทองถิน่ ดวย

การรื้อฟนความคิดความเชื่อ ที่เชื่อมโยงให

คนกับปาใหอยูอยางสมดุล เชน การทาํบญุ

ประเพณีปลูกปา พิธกีรรมการบวชปา

ผสมผสานกับประเพณีบุญเดือน 6 รวมทั้ง

วัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบาน และการใช

สมุนไพรในการรักษาโรค  

 พัฒนาศักยภาพของคนในชมุชน ซึ่งได

เรียนรูการจัดการปาอยูเสมอ ดวยการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู สรุปบทเรียนการทาํงาน 

จนเกิดความรู ทักษะและความเชีย่วชาญ 

สามารถรวบรวบองคความรูทองถิน่ และ
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พัฒนาเปนแหลงเรียนรูของคนรุนตอไป  

 เพิ่มทุนทางสังคม กิจกรรมการจัดการปา 

ทําใหคนในชมุชนไดพบปะ สังสรรค พูดคุย 

เกิดการประสานความสัมพนัธที่ดีภายใน

ชุมชน ของทุกเพศและทกุวัย โดยเฉพาะ

กลุมเยาวชนไดใชเวลาวางทาํกิจกรรมตางๆ 

ใหเกิดประโยชนทัง้ตอตนเอง และชุมชน  

การรวมกลุมชวยเหลือกนัในลักษณะนี ้ ยัง

ขยายผลไปสูความรวมมือระหวางชุมชนกบัชมุชน 

ระหวางชมุชนกับองคกรทองถิ่น ระหวางชุมชนกับ

หนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชน  เกิดเปน

เครือขายความรวมมือที่มีความเขมแข็งมากขึ้น ใน

การจัดการปาแบบบูรณาการ  

มูลคาจากปาชุมชน   

เมื่อกอนผูนําชมุชนไมเห็นดวยที่จะประเมนิ

มูลคาของทรพัยากรปาไม เพราะปาสําหรับชุมชน

แลวมันมีคุณคามาก เปนฐานในการดํารงชีวิตของพี่

นองบานเรา แลวเราจะตีราคามันไดอยางไร  

          เมื่อชุมชนในบริเวณนี้ไดเขารวมโครงการประ- 

เมินมูลคาจากการใชประโยชนโดยตรง จากระบบ

นิเวศปาบก ก็ไดเห็นวาเปนกิจกรรมที่สรางความ

ต่ืนตัวของชุมชนรอบพืน้ที่ปา ทําใหมีขอมูลไปคุยกัน

ไดแลววา ผลจากการทาํงานการจัดการปาทาํใหมี

เห็ดกนิประมาณแปดแสนกวาบาทตอป มีแย

ประมาณแสนกวาบาทตอป    

แมเปนตัวเลขที่ไมมากมายนัก แตส่ิงที่

สําคัญ คือ การไดคําตอบที่จับตองไดวา การที่ชุมชน

ทุมเทแรงกายแรงใจ ชวยกนัดูแลรักษาปาภูถ้าํภู

กระแตมาเปนระยะเวลานานนับสิบป แลวไดอะไร 

คําตอบนี้ยงัทาํใหทกุคนไดตระหนกัถงึความสําคัญ

ของปาทีม่ีตอชุมชนมากขึน้ ก็นาจะเกิดความรวมมือ 

มากขึ้นดวย 

  การประเมินมลูคาจากการใชประโยชนโดย 

ตรงจากระบบนิเวศปาบก จึงเปนอกีโครงการหนึง่ที่

สมาคมเพื่อนภู และชุมชนรอบๆปาภูถ้ําถูกระแต 5 

หมูบาน กาํลงัดําเนินการอยู ดวยมุงหวงัใหชุมชนได

ทราบวาผืนปาทีทุ่กชวยกนัดูแล ปกปองรักษา ให

ประโยชนทางตรงเปน

มูลคาเทาไร และ

อยางไร พรอมทั้งทํา

ใหรูขอมูลผลผลิตจาก

ปาดวยกัน ใชเปน

ฐานการวางแผนและ

การตัดสินใจตางๆ   

แกนนาํนกัวิจยัชุมชนเลาวา “ตอนเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามกับชุมชน ตอนแรก
กลวัวาจะไมไดรับความรวมมือจากชมุชน แต
เมื่อลงเก็บจริงเราพบวา คนในชมุชนเต็มใจ 
และสนกุที่จะใหขอมูล ทุกคนจะตอบคําถาม
อยางภูมิใจ และพยายามที่จะหาคําตอบใหไดวา 
ปที่แลวเคาเขาไปเก็บเหด็ เก็บผักหวาน ผักปา 
เก็บฝน ไดมาเทาไหร เอาไวกนิ หรือวาขาย
เทาไหร   
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ผลผลิต

จากปา 

ปริมาณเฉลี่ย 

(กก./ ครัวเรือน/ ป) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

มูลคาตอครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน/ป) 

จํานวนผูใชประโยชน 

(ครัวเรือน) 

มูลคารวม 

(บาท/ชุมชน/ป) 

ผักหวาน 10.51 112.50 1,182.43 53 62,669 

ผักปา 19.72 50.00 986.00 53 52,258 

เห็ด 151.50 104.40 1,5817.57 54 854,148 

อึ่ง 9.60 106.67  1,023.72  49 50,162 

แย 429.44  5.00  2,147.21  49 105,213 

ไขมดแดง 4.02 100.00  401.76  49 19,686 

ฟน 8.62 64.00 551.70 69 38,067 

รวม (มูลคาไมสุทธิ ) 22,110  1,182,203 

อีกหลายคนบอกวา ดีทีม่าพูดคุยกบัเคา 
มันทําใหเคาไดนึกถึงวาพวกเราไดพึ่งพิงปา
อยางไรบาง เราไดลดคาใชจาย และมีรายได 
จากปาแคไหน ปหนาใหมาถามเคาอีก  ตอน
หลังไดทราบมาวา หลายคนในหมูบานรอคอย
ใหเราไปถามเคาบาง”     

ผลการศึกษาเบื้องตน ในหมูบานปาไมงาม 

ที่มีจํานวน 79 ครัวเรือน พบวา มลูคาจากการใช

ประโยชนโดยตรงของผลผลิตหลักๆ จากปา มีมูลคา

รวมทัง้สิ้น 1,182,203 บาท/ป หรือประมาณ 22,110 

บาท/ครัวเรือน (แสดงดังตาราง) และยังพบวา

หมูบานปาไมงาม 21 ครัวเรือน ซึ่งไดนาํวัวไปเลีย้ง

ในปาในชวงฤดูเพาะปลกู ทําใหลดคาใชจายในการ

ซื้อหญาใหวัว ทั้งสิน้ 1,219,880 บาท/ป  

 

 “ตอนนี้อาย ุ50 ป แลว ทีบ่านมีกนั 8 คน 
ไมมีที่ทํามาหากิน ปาจงึเปนที่ทาํมาหากินของ
เรา คนในหมูบาน คนแถวนี้เขาวาผมเปนเซียน
หาแย ปที่แลวจับแย แลกขาวกิน  ยังมพีวกเห็ด 
ผักหวานผักปา อ่ึง ไขมดแดง และฟน ทุกอยาง
หาไดจากปา  เพึ่งรูขอมูลก็ตอนทีม่ีคนมาคุย

ซักถามขอมลูกัน ถาไมมีปาก็ไมรูเหมือนกันวา
จะเอาอะไรกนิ” (สุริยา สาหรี  ชมุชนปาไมงาม) 

 

 

 

การศึกษาเบื้องตนเพียงหมูบานเดียว ทาํให

ไดพบวา ครัวเรือนที่มีฐานะคอนขางยากจน และไม

มีที่ทาํมาหากนิ สวนใหญมกีารพึง่พงิปาสงู    
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ความสาํเร็จ ทีย่งัคงมสีิง่ทาทาย  

การจัดการปาของเครือขายชุมชนที่อาศัยอยู

รอบๆปาภูถ้ําภูกระแต ซึ่งปจจุบันไดรวมกลุมกนัเปน

สมาคมเพื่อนภู แสดงใหเห็นถึงความสาํเร็จในการ

จัดการปาชุมชนอยางยัง่ยนื เพราะนอกจากชุมชนได

เปนผูปกปอง ดูแลและฟนฟรูะบบนิเวศปาใหมีความ

อุดมสมบูรณแลว ยังสามารถจัดการใหเกิดการใช

สอยผลผลิตจากปาอยางสมดุล เปนผลใหเราเห็นได

ทั้งในรูปคุณคา และมูลคา ดวยวถิทีางวัฒนธรรม 

และการสงผานองคความรูจากรุนสูรุน  

อยางไรก็ตาม การจัดการปาของชุมชน ยอม

ตองมีตนทุนในการจัดการทีทุ่กคนในชุมชนตองแบก

รับอยู ดังนัน้จึงเปนสิง่จาํเปนอยางยิง่ที ่ ภาครัฐและ

องคกรอื่นๆ ตองตระหนักและใหการสนับสนนุการ

ดําเนนิงานของชุมชน เพราะความรับผิดชอบในการ

ปกปอง ดูแลรักษาปา จะอยูกับกลุมบุคคลใดบุคคล

หนึง่ไมได แตเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน

ที่อาศัยอยูบนโลกใบเดียวกนันี ้ ซึง่ยงัไมสายเกนิไป 
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จากกองทนุหมุนเวยีน 
สูการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมชมุชน 

  
ธนิรัตน ธนวฒัน  วิลาวรรณ นอยภา และ ประดิษฐ บุญปลอด 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 
 
 

จากการที่ชุมชนรอบผืนปาตางๆ และชุมชน

ชายฝง กวา 50 ชุมชน รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

พัฒนากองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพและ

ส่ิงแวดลอมมาอยางตอเนื่อง  โดยการสนับสนุน

งบประมาณจากหลายๆ แหลงทุน  อาทิ  สถานทูต

เนเธอรแลนด  องคการปาไมนานาชาติ  บริษัทปตท.  

บริษัทเชฟรอน องคการไฮเฟอรอินเตอรเนชั่นเนล 

ประเทศไทย เปนตน 

ชุมชนเหลานัน้ สวนใหญเปนชุมชนฐานะ

ยากจน หรือไมก็ประสบปญหาความเสือ่มโทรมของ

ทรัพยากรและประสบภัยพิบัติธรรมชาติ  กองทนุนี้จึง

มีความสาํคัญตอชุมชนไมนอย 

จริงๆ แลว วัตถุประสงคของกองทนุนี ้ ยัง

ตองการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนในการ

พึ่งตนเอง โดยเชื่อมโยงสูการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและการพัฒนาชุมชน  

การบริหารจัดการกองทนุทีผ่านมา ชมุชนได

มีโอกาสมารวมกันคิดรวมกนัทาํ ต้ังแตการคิด 

วิเคราะห ต้ังคณะกรรมการ และดําเนนิงานจนเกิด

ความชัดเจน ซึ่งปจจุบันชุมชนเกือบทั้งหมดสามารถ

บริหารจัดการกองทนุใหมีความเติบโตและกาวหนา 

การรเิริม่และพฒันากองทนุ 

 กองทนุหมนุเวยีนแตละชุมชน เกิดขึ้นจาก

การปรึกษาหารือของผูนําชุมชน การศกึษาดงูาน 

และการพูดคยุอยางตอเนื่อง แลวคอยมากาํหนด

แนวปฏิบัติของแตละชุมชน  ในขณะที่ชุมชนจํานวน

ไมนอย มปีระสบการณการบริหารจัดการกองทนุ
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หมุนเวียนในรูปแบบตางๆ มากอน สวนใหญประสบ

ปญหาดานการบริหารจัดการ ดังนั้น กลุมแกนนําที่

เขามารับผิดชอบการบริหารจัดการกองทนุหมุนเวียน

นี้ จงึมุงมั่นที่จะพิสูจนใหเห็นศักยภาพของชุมชน   

 การเตรยีมความพรอม 

ข้ันตอนนีม้ีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอการ

ขับเคลื่อนงานกองทนุระยะตอไป  จึงตองเริ่มจาก

การศึกษาขอมูลชุมชน คนหาและพฒันาศักยภาพ

แกนนาํ  ศึกษาดูงานกรณีตัวอยางที่ดี ต้ัง

คณะกรรมการและกําหนดบทบาทหนาที ่  การอบรม

เร่ืองบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 การสนับสนนุกองทุน  

สวนใหญจะแบงงวดๆ 2-3 งวด โดยกําหนด

วา งวดแรก จะมอบใหแกชุมชนเมื่อมคีวามพรอม

ดานคณะกรรมการ ระบบบัญชี และกฎระเบียบ  

งวดตอๆ ไป จะมอบก็ตอเมื่อชุมชนผานการประเมนิ

ในดานตางๆ อาท ิ ดานศักยภาพของคณะกรรมการ 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีสวนรวมของ

สมาชิก และความกาวหนาของกองทุนหมุนเวียน 

เปนตน 

  การบริหารจดัการกองทนุ  

 หลังจากแตละชุมชน ไดรับเงินทุนแตละงวด

แลว จึงเปนหนาที่หลกัของคณะ กรรมการที่จะดูแล

ใหเปนไปตามกฎระเบียบทีก่าํหนด บางชุมชนอาจ

แตงตั้งคณะทีป่รึกษาคอยใหคําแนะนาํดวย  

 โดยในชวงแรกๆ ของการทาํงาน มกัยงัพบ

ปญหาความไมไววางใจกนั และหาผูที่รับผิดชอบ

ดานบัญชีไดยาก จงึตองมีเวทพีูดคุยกนับอยครั้ง 

กําหนดกฎระเบียบใหชัดเจน รวมทัง้การแตงตั้งที่

ปรึกษา ซึง่ไดรับความเชื่อถือจากคนสวนใหญใน

ชุมชน อาทิ ครู สมาชิก อบต. และเจาหนาทีพ่ัฒนา

ชุมชน 

 การดาํเนินงานของกองทนุหมุนเวียน ไดมี

การกําหนดสถานที ่ และวนัทําการที่แนนอนในแตละ

เดือน เพื่อใหเงินกองทุนไดหมุนเวียนสูสมาชิกคนอื่น 

ทุกๆ เดือน รวมถึงทาํใหคณะกรรมการเกิดความ

สะดวกในการทํางานและสรปุปดบัญชี สมาชิกได

รับทราบขอมลูสถานการณการเงนิของกองทนุ ซึง่ถือ

เปนสิทธิที่สมาชิกทุกคนควรไดรับทราบรวมกนั และ

ยังเปนการตรวจสอบระหวางกนัไดดี 

 10 ปแลว ทีเ่ขามาดูแลเรือ่งเงินๆ ทองๆ  
ของชุมชน ตอนนี้รูสึกมั่นใจกับแนวทางนี้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ และเกิดความภาคภูมิใจกนัทั้งชุมชน 
เมื่อมีชุมชนอื่นมาดูและเอาแบบอยางจากเรา 

คําบวย  สินพรม  
ประธานกองทุนฯ บานวังมล จ.เพชรบรูณ 
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 การติดตามประเมินผลอยางมสีวนรวม 

สามารถกลาวไดเลยวา การติดตามและ
ประเมินผล ถือเปนขัน้ตอนที่สําคัญที่สุดของ
การพัฒนากองทุนหมุนเวยีน   ซึ่งดาํเนนิการได 2 

ลักษณะ คือ มีแบบแผนชดัเจน และไมตองมีแบบ

แผนมากนัก โดยบุคคลทั้งภายในชุมชนและ

บุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม การตดิตามและ

ประเมินผลภายในกลุม ที่เนนใหสมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการตรวจสอบกองทนุของชุมชนตนเอง ก็

นับวามีความสําคัญไมนอยกวากัน   

นอกจากนีย้ังรูปแบบการติดตามผลระหวาง

ชุมชน โดยเขาเยี่ยมชมผลการดําเนนิงานของชุมชน

อ่ืนๆ ทําใหมกีารแลกเปลี่ยนขอมูล และศึกษาดูงาน

ไปดวย เกิดการเรียนรู พฒันาทักษะดานการบันทึก 

การสอบถาม การสรุปและนําเสนอ  อีกทั้งยงั

สามารถกระตุนใหคณะกรรมการกองทนุฯ ซึ่งรวม

เปนคณะประเมินผล ไดมีความตืน่ตัวในการพัฒนา

ระบบขอมูลการเงนิ การบญัชี เหน็จุดออนและจุด

แข็งของชุมชนอื่น และนําไปปรับปรุงระบบการ

ทํางานของกองทนุตนเอง รวมถึงยังไดนําเอาจุดดี

ของตนไปแลกเปลี่ยนดวยความภาคภูมิใจ 

รปูแบบกองทนุหมนุเวยีนและกฎระเบยีบ   

กองทุนที่แตละชุมชนไดรับการสนับสนุนไป

นั้น  ไดมีการบริหารจัดการโดยการใหสมาชิกกูยืมไป
ใชหมุนเวียนกันไป จึงเรียกวา “กองทุนหมุนเวียน”  

สวนใหญจะมีการเชื่อมโยงกับการออมทรัพย  ใน

ลักษณะการเพิ่มทุนใหกับกลุมออมทรัพย  แตยังคง

แยกบัญชีการรับจายเงินระหวางกองทุนหมุนเวียน

และกลุมออมทรัพย เพื่อใหสามารถตรวจสอบได 

กองทุนหมุนเวียนที่มีการเชื่อมโยงกับกลุม

ออมทรัพย  ทําใหชุมชนรูสึกเปนเจาของมากกวา

ชุมชนที่ ไมมีการออม   นอกจากนี้  ยังทําใหเห็น

ความสําคัญของการออมมากกวาการกูยืมเพียง

อยางเดียว  และสามารถใชเงินออมเปนหลักประกัน

การกูยืมไดดวย   การออมทรัพยยังเปนรูปแบบที่

นําไปสูของการมีสวนรวม ที่สมาชิกไดมาพบปะ

พูดคุยกันทุกเดือน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล  การ

เอื้อเฟอตอกันภายในชุมชน   โดยบางชุมชนไดมีการ

ออมทรัพยมากอนแลว แตบางชุมชนไดมีการริเร่ิม

การออมทรัพยข้ึนมาพรอมๆ กับการริเร่ิมกองทุนนี้   

          ที่ผานมา  การนํากองทุนหมุนเวียนไปใช

ประโยชนมี 2 รูปแบบ ไดแก (1) การใหสมาชิก

รายบุคคลหรือกลุมกูยืมไป

ใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพที่หลากหลาย  และ 

(2) การนําไปลงทุนในนาม

ของกลุมหรือชุมชน เชน 

ร านคาชุมชน   ปมน้ํ ามัน

ชุมชน เปนตน 
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กฎระเบียบกองทุนหมุนเวยีน กําหนด

โดยสมาชกิและคณะกรรมการกองทุน  หากเหน็วา

ไมมีความเหมาะสม ก็จะทบทวนและปรบัเปลี่ยนใน

การประชุมประจําป  โดยมีประเด็นสําคัญๆ ดังนี ้ 

1) สมาชิก:บางชมุชนถือวาทุกคนที่มีภูมิลําเนา

และอาศัยอยูในหมูบานนัน้เปนสมาชิก บาง

ชุมชนถือเอาสมาชิกกลุมออมทรัพย และ

บางชุมชนรับสมัครสมาชิกเฉพาะกองทุนนี ้

2) ผูมีสิทธกิูยืม: บางชมุชนใหทุกคนที่เปน

สมาชิก ขณะที่บางชุมชนกําหนดเฉพาะ

สมาชิกที่มีสวนรวมในการออมทรัพยหรือมี

สวนรวมในกจิกรรมการอนุรักษฯ จงึมีสิทธิ

กูยืมได และบางชุมชนยังกําหนดใหกูยมืได 

1 คนตอครอบครัว 

3) วงเงินการกูยมืสูงสุดตอรายตอคร้ัง: มีต้ังแต 
5,000-30,000 บาท แลวแตจะตกลงกนั  

4) อัตราดอกเบี้ย: สวนใหญกําหนดไว รอยละ 

0.50-1 บาทตอเดือน ยกเวนชมุชนมุสลิม

บางแหง จะไมมีดอกเบี้ย แตจะเก็บเปนคา

ทําสัญญากูและเงนิสมทบแทน  

5) การคืนเงิน: ระยะเวลาการชําระคืนภายใน 

6-36 เดือน แตกตางกนัไปในแตละชุมชน 

ประโยชนจากกองทนุ 
และการจัดสรรผลประโยชนสิน้ป  

การทาํงานที่ผานมา ทําใหชุมชนเกิดความ

เชื่อมั่นวากองทุนหมนุเวยีนนี้  สามารถเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาคน  พัฒนาอาชีพ  สรางรายไดเพิ่มข้ึน

ใหกับชุมชน เปนโอกาสในการสรางกระบวนการ

เรียนรู การบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็ง และ

พึ่งตนเองได 

ส่ิงที่เกิดขึ้นชัดเจน คือ การพัฒนาศักยภาพ

ผูนํา กอใหเกิดการพฒันาทักษะในการทํางานของ

คณะกรรมการ สรางการมสีวนรวมและการเรียนรูใน
ชมุชน  

สวนสมาชิกก็ไดรับประโยชนโดยตรงจาก

กองทุนหมุนเวียน  ไดเอื้อประโยชนใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชน  ทั้ งพัฒนาอาชีพเดิมและ

เสริมสรางอาชีพใหมได และคลี่คลายปญหาได

ระดับหนึ่ง โดยมีการนําไปใชในลักษณะตางๆ  ทั้งใน

และนอกภาคเกษตร  ดังนี้ 

1) การเกษตร  สวนใหญนําไปเปนคาใชจายใน
การปรับเต รียมพื้นที่ เกษตร  จัดซื้ อ ปุ ย
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อินทรียในการบํารุงดูแลดินและพืช รวมถึง

เปนเงินคาจางแรงงาน  เลี้ยงหมู เลี้ยงสัตว 

เปนตน 

2) การประมง โดยชุมชนชายฝงซึง่ประกอบ

อาชีพการประมงชายฝง มักใชเงนิกองทุน

หมุนเวียนไปเพื่อจัดซื้อและปรับปรุงอุปกรณ

เครื่องมือประมง เชน อวนดักปู ดักปลา 

3) การลงทุนอื่นๆ เชน การคาขาย หัตถกรรม  

เปนตน  

4) การใชจายในเรื่องเรงดวน  เชน  จัดซื้อ

เครื่องอุปโภคบริโภค  ปญหาสุขภาพ  และ

ใชในการศึกษาของบุตร เปนตน 
  

 การจัดสรรประโยชนที่เกิดขึ้นตอนสิน้ป จะ  

ประกอบดวย 4 ดาน โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันใน

แตละชุมชน  
1) การดูแลรักษาและเฝาระวงัทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน   
2) สมทบกองทนุใหมีความเติบโต   

3) ใชเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการ   

4) การพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน   

กรณีชมุชน ต.ทาอิบุญ ต.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
จํานวน 7 หมูบาน ไดมีขอตกลงกนัในการนาํ

ผลประโยชนจากกองทนุแตละบานๆ ละ 1,000 บาท 

มารวมกัน  เพื่อใชในการจัดการปาลุมน้ําปาสักฝง

ซาย ซึง่มีกจิกรรมทั้งการจดังานรณรงค กิจกรรม

เยาวชน และการจัดการไมไผในปาทีก่าํลังประสบ

ปญหาลดลงไปมาก 

กรณีชมุชนบานหนองไผ ต.ลํานางแกว อ.ปก-
ธงชัย จ.นครราชสมีา ไดแบงผลประโยชนที่เกิดขึ้น

ไปมอบใหกับหนวยงานปาไมที่ต้ังอยูในพืน้ที่ เพื่อใช

ในการปลูกปาและเฝาระวงัปาบริเวณเขาภูหลวง 

กรณีชมุชนในพื้นที่ประสบภัยสนึาม ิ จ.พังงา 
และ จ.ระนอง  กําหนดใหมีการจัดสรรผลประโยชน

จากกองทนุเมือ่ส้ินป รอยละ 20-50 ของประโยชนที่

เกิดขึ้น เพือ่การอนุรักษปาชายเลนและทรัพยากร

ชายฝง ซึง่จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของแหลง

อาหารของชุมชน และชวยลดความเสี่ยงตอภัย

ธรรมชาติในโอกาสตอไป 

 ชุมชนตางๆ ไดมีการนาํเงนิปนผลในสวน

ของการพฒันาชุมชนและสาธารณประโยชน มาใช

เพิ่มเติมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ในบางครั้ง ในขณะที่หลายชุมชนไดนําไปใช

ประโยชนในดานการพัฒนาศกัยภาพผูนํา ซึง่

เอื้อใหเกิดการเรียนรูทีก่วางขวางขึน้ เชน ใชในการ

เดินทางไปศึกษาดูงานในพืน้ที่ตางๆ เปนตน  

 นอกจากนี ้ มกัพบวาชุมชนไดใชประโยชนที่

เกิดขึ้นจากกองทนุนี ้ สําหรับกิจกรรมสาธารณ-

ประโยชนในชมุชนอยูเสมอ   

ชุมชนบานบุง จ.เพชรบูรณ  จัดใหมีการ

มอบทุนการศกึษาแกเยาวชนในชุมชน 

ชุมชนบานเกานอย จ.ชัยภูมิ และชุมชน

อีกหลายๆ ชมุชน นาํไปใชเพิ่มคาฌาปนกิจสมาชิก

ผูเสียชีวิต  

อีกหลายๆ ชมุชน ไดมีการนําผลประโยชน

จากกองทนุไปใชในการทําความสะอาดสถานที่

สาธารณะในชมุชน  
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ปจจยัความสาํเร็จและความทาทาย 

 ปจจัยความสาํเร็จที่มีผลตอการดําเนินงาน

ของกองทุนตางๆ มีตอไปนี ้

1) คณะกรรมการ: มีวิสัยทัศน ความรูความ 

สามารถ  มีการแบงบทบาทหนาที่ และมี

ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ กรรมการควรมี

สัดสวนของผูหญิงอยางนอยครึ่งหนึ่ง 

2) การบริหารจัดการกองทนุ: ที่มีความชดัเจน

โปรงใส ความเปนธรรม มีระบบบัญชี  มกีาร

แจงขาวตอสมาชิกในชุมชน  

3) การเชื่อมโยงกบัการออมทรพัย: เพื่อสราง

ความรูสึกเปนเจาของ และยงัเปนหลักประกัน

ในการกูยืมของสมาชกิได 

4) การมีสวนรวมและการใชประโยชนที่สมาชิก
ไดรับ: ซึ่งมกีารปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ

ติดตามผล มีการกระจายประโยชนสูสมาชิก

และการชวยเหลือกนัระหวางสมาชิก 

5) ความกาวหนาของกองทนุ: ชวยใหเกิดความ

เชื่อมั่นและนําไปขยายประโยชนใหกวางขึน้    

อยางไรก็ตาม ชุมชนตางๆ ไดมีการสะทอน

ตรงกันวา  การบริหารจัดการเรื่องเงินเรือ่งทอง ยงั

เปนเรื่องที่ทาทายสาํหรับชุมชน ความลมเหลวที่

เกิดขึ้นในอดีต อีกทั้งยังเปนเรื่องที่ออนไหว เกี่ยวพนั 

 

เชื่อมโยงใหเกดิการปฏิบัติทีไ่มเหมาะสม  แตทุก

ชุมชนยงัมีความมุงมั่นที่ขับเคลื่อนงานกองทนุอยาง  

เครงครัดในกฎระเบียบใหเปนวถิี  มกีารประชุม และ

ปรับปรุงกฎระเบียบเปนระยะ ใหสอดคลองกับวถิี

ชีวิตของชุมชน และพฒันาขยายประโยชนดาน

สวัสดิการใหกบัสมาชิกในระยะตอไป 

 
เงินเปนตนเหตุของปญหา 

จึงไมอยากใหหนวยงานเอาเงินมาใหบานเรา  
ซ่ึงผมเคยคัดคานในตอนนั้น  

แตมาถึงตอนนี้ เงินนัน้ไดชวยและเกดิ
ประโยชนกับชุมชน  

ขอเพียงแตเราตองจัดการมันใหได 
อยาใหเงินมาจัดการเรา 

สถิตย  สีฟา  กรรมการกองทุนบานบางเนยีง จ.พงังา 

 



 

 23 

พลงังานทางเลอืก 
ทางเลอืกของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นภพันธ  พิบูลยวงศ 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 

 

“พลังงานทางเลือก  
ทําไม จึงตองเลือก?  
ทําไม จึงไมถูกเลือก?” 

 

คําถามขางตน ไดถูกถามขึน้โดยนักวิชาการ

ดานพลงังานที่มีบทบาทสําคัญของประเทศ คือ ดร.

เดชรัช สุขกาํเนิด  ซึง่ไดพยายามสือ่สารใหเหน็

คุณคาของพลงังาน และการตัดสินใจเพื่ออนาคตบน

พื้นฐานของขอมูล และใหลดผลประโยชนสวนตัว 

ลงไปบาง 

กอนอื่นอยากทําความเขาใจกับคําที่คลายๆ 

กับพลงังานทางเลือกเสียกอน ซึ่งไดแก พลงังาน

หมุนเวียน และพลังงานทดแทน อันที่จริงแลวคาํ

เหลานี้มีรากมาจากภาษาองักฤษวา Renewable 

Energy หากแปลตามตัว ก็จะตรงกับคําวาพลังงาน

หมุนเวียน แตโดยความหมายของคาํนี้แลว มีความ

ใกลเคียงกนัมาก 

 พลังงานทางเลือก ทางเลือกที่แตกตาง

และดีกวาเดิม นั่นก็คือ พลังงานทีไ่มใช

พลังงานกระแสหลักในปจจบัุน ที่ผลิตมา

จากน้ํามนั กาซธรรมชาติ และถานหนิ ทีก่อ

มลพิษจากการผลิต และลดลงไปทุกวัน  

 พลังงานหมนุเวียน ใชในความหมายวา 

เกิดขึ้นใหมทดแทนได ซึง่ตรงกนัขามกบั

กลุมพลงังานกระแสหลัก ที่ไมสามารถ

หมุนเวียนไดหรือตองใชเวลานานมาก  
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 พลังงานทดแทน  อันนี้กห็มายความวา

พลังงานที่จะเขามาทดแทนพลังงานกระแส

หลักเชนกน 

 พลังงานยัง่ยนื จะรวมความหมายดานการ

จัดการเขาไปดวย 

ไมวาจะเปนพลังงานทางเลอืกหรือคําอื่นๆ 

ขางตน  ปจจบัุนเรามทีางเลือกอยูหลายทาง  ซึง่เคย

มีคนเคยเปรียบเทียบวา ทางเลือกของพลังงานนัน้

อยูใกลตัวมาก ซึ่งก็คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ 

ดิน หมายถึง ส่ิงที่เติบโตจากดิน นัน่ก็คือ

พลังงานชีวมวล น้ํา หมายถึง พลังงานน้าํ ลม 

หมายถงึ พลงังานจากลม และไฟ หมายถงึ พลงังาน

จากแสงอาทิตย นอกจากนี้ ยังมีขยะซึ่งสามารถแปร

รูปเปนพลงังานได และความรอนจากใตพิภพที่ไดถกู

นํามาใชดวย  ซึ่งทั้งหมดนี้เปนพลงังานที่หมนุเวียน

ได สามารถทดแทนพลงังานกระแสหลกั และหากมี

การบริหารจัดการที่ดี ก็จะเปนพลงังานยัง่ยนืตอไป  

ทาํไมตองเลอืก 

เพราะไดมีการคาดการณวาพลังงานกระแส

หลักกาํลังจะหมดไปในไมชา  พลงังานที่เราใชอยูทุก

วันนี้ มีราคาสงูขึ้นๆ ซึ่งเราไมสามารถจัดการอะไรได

นั่นเอง 

น้ํามนั  จะหมดจากโลก ภายในระยะเวลา
ประมาณ 40 ป 

กาซ  จะหมดจากโลก ภายในระยะเวลา
ประมาณ 60 ป 

ถานหนิ จะหมดจากโลก ภายในระยะเวลา
ประมาณ 200 ป 
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ยิ่งวกิฤตการณพลังงานน้าํมัน ไดสงผล

กระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลกตอเนื่อง หากเรายงั

มีการบริโภคน้าํมันเพิ่มข้ึนแบบนี ้ ก็จะสงผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือวกิฤตภาวะ

โลกรอน ทีท่ั่วโลกกําลงัประสบปญหาอยู 

พลังงานทางเลือก เปนการใชทรัพยากรที่

สามารถสรางขึ้นทดแทนไดอยางสม่ําเสมอ  ชวย

รักษาสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ อีกทั้งกระบวนการ

ผลิตพลังงานยังสงเสริมการใชพลังงานที่สามารถนํา

กลับมาใชไดใหมและการอนุรักษพลังงาน เพิม่การ

พึ่งตนเองของทองถิน่ดานพลังงาน ปลูกฝงให

ผูบริโภครูคาของพลงังาน และดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

“การใชผลิตไฟฟาขนาดเลก็ 
จากพลังงานน้ํา  ทาํใหเราเห็นคุณคาของปา  
คนที่นี่เขาพดูกันวา ไมมปีา ไมมนี้ํา ไมมีไฟฟา 
จึงกระตุนใหชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญ

ในการดูแลรกัษาปาดวย”  

ผูนําชุมชนบานหวยปูลิง จ.แมฮองสอน 

เสนทางที่ประเทศตางๆ เขาเลือกกัน 

 เดนมารก ใชพลังงานลมผลิตกระแสไฟฟา

ไดราวรอยละ 20 ของปริมาณกระแสไฟฟา

ทั้งประเทศ ปจจุบันรัฐบาลไมมีนโยบาย

สรางโรงไฟฟาถานหินและเพิ่มสัดสวนการ

ใชพลังงานทางเลือกเปน รอยละ 12-14 

 เยอรมันน ีรัฐบาลจะเพิ่มการใชพลังงาน

ทางเลือกเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ 2563 
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 เนเธอรแลนด รัฐบาลใหความสําคัญกับ

พลังงานลมในทะเลและพลังงานชีวมวลเปน

หลัก วางเปาหมายวาในป พ.ศ. 2553 จะใช

พลังงานทางเลือกเปนรอยละ 9 

 นิวซีแลนด รัฐบาลไดออกนโยบายเรงรัด

การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงาน 

โดยในป พ.ศ. 2555 จะมีการใชพลังงาน

ทางเลือกเพิ่มข้ึน รอยละ 29 

 ออสเตรเลีย รัฐบาลสนับสนุนใหโรงงาน

อุตสาหกรรมหันมาใชพลังงานทางเลือก 

เพื่อเปนการลดปริมาณกาซเรือนกระจกจาก

การใชน้ํ ามัน  โดยเพิ่มการใชพลั งงาน

ทางเลือกเปนรอยละ 2 ภายใน 5 ป 

 ฟลิปปนส ใชพลังงานความรอนจากใตดิน

มาก  รั ฐบาลตั้ ง เป า ว าจะใชพลั ง ง าน

ทางเลือกใหไดรอยละ 23.91 ในป พ.ศ. 

2568 

 จีน รัฐบาลออกกฎหมายสงเสริมการผลิต

พลังงานทางเลือก ต้ังเปาวาภายในป พ.ศ. 

2563 จะผลิตไดเพิ่มข้ึน รอยละ 10 จาก

ปจจุบันที่ผลิตไดเพียงรอยละ 1 

ประเทศไทย มีสัดสวนการใชพลังงาน

ทางเลือก ในป พ.ศ.2551 รอยละ 6.4  หรือเทากับ

พลังงานไฟฟา 1,750 เมกะวัตต สวนใหญเปน

พลังงานจากชวีมวล รองลงมา ไดแก พลังงานน้ํา 

กาซชวีภาพ และพลังงานแสงอาทิตย  ตามลําดับ   

รัฐบาลไทยไดต้ังเปาหมาย เพิ่มสัดสวน
การใชพลังงานทดแทน ใหเปนรอยละ 20.3  
หรือ เทากับ 5,608 เมกะวัตต ในป พ.ศ.2565 

กรณีพลังงานทางเลือกระดับชุมชน 

 กรณีบานแมคําปอง จ.เชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

บานแมคําปอง ต้ังอยูใน ต.หวยแกว อ. 

แมออน จ.เชียงใหม มีการผลิตและใชพลังน้าํขนาด

เล็กมาก ซึ่งริเร่ิมข้ึนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน (พพ.) รวมกับชุมชน โดย พพ. 

ไดพัฒนาแบบกอสรางใหตนทุนถูกลง จัดหาเงินทนุ 

และวัสดุอุปกรณตางๆ พรอมจัดเจาหนาที่มาคอยให

คําแนะนําทางวิชาการ สวนชุมชนไดรวมสมทบใน

ลักษณะแรงงาน   

เมื่อติดตั้งเสร็จในป 2526 ชาวบานจงึได

รวมกันจัดตั้งสหกรณไฟฟาโครงการหลวงแมคําปอง

อยางเปนทางการขึ้นในป 2529 เพื่อดําเนนิการผลิต

กระแสไฟฟาใหสมาชกิในหมูบานแมคําปอง จัดเก็บ

คาไฟฟาในอัตราหนวยละ 2 บาท โดยชุมชนได

รวมกันดูแลเครื่องกําเนิดไฟฟา สายสงไฟฟา และ

ทรัพยากรปาไม 

ปจจุบัน มเีครื่องกําเนิดไฟฟาพลงัน้าํทัง้หมด 

3 เครื่อง กําลงัการผลิตรวม 80 กิโลวัตต มีชาวบาน
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ไดรับประโยชนรวม 249 หลังคาเรือน บริหารจัดการ

ในความดูแลของสหกรณฯ แมวาระบบสายสงของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเขาถึง แตชาวบานยงัผลิต

และใชไฟฟาพลังน้าํอยู โดยมีการเชื่อมตอไฟฟาไว

ทั้ง 2 ระบบ หากการสงไฟฟาจากการไฟฟาสวน

ภูมิภาคมีปญหา ก็จะใชไฟฟาจากไฟฟาพลังน้ําแทน  

ดวยความเขมแข็งของชุมชนและสภาพพืน้ที่

ซึ่งเปนธรรมชาติ มีภูเขาและน้ําตกที่สวยงาม จึง

เอื้ออํานวยใหสหกรณฯ จัดบริการทองเที่ยวเชงิ

อนุรักษในรูปแบบโฮมสเตย  ซึ่งเปนการสราง

งาน  เพิ่มรายไดใหกับชาวบาน เพื่อความอยูดีกินดี

ของชุมชนดวย 

 กรณีบานดอนมูล จ.ลําพนู 

บานดอนมูล อยูใน ต.บานปวง อ.ทุงหัวชาง 

จ.ลําพูน  มกีจิกรรมการผลติแกสชีวภาพจากมูลสัตว 

เพื่อนาํมาใชในครวัเรือน โดยเฉพาะการหุงตม 

นอกจากนี ้ ยังมกีารผลิตแกสชีวภาพเพื่อใหใน

การเกษตร อาท ิ ฟารมเลี้ยงหม ู  ปจจุบันไดมีการ

ขยายผลไปสูหมูบานใกลเคยีงในตาํบลเดยีวกนั อีก

หลายหมูบาน นอกจากนี ้ ยงัไดมีการประสานงาน

กับหนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ ใหเขามา

สนับสนนุความรูการผลิตและใชพลังงานทางเลือก

ในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน  ซึง่ชมุชนไดมี

ความสนใจ และหารือเกี่ยวกับเร่ืองนีม้านานแลว 

ความกาวหนาของชุมชน มิไดเกิดขึ้นโดย

ลําพงั ในอดีตเคยมีมูลนธิิรักษไทยเขามาดําเนนิงาน

โครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกับ

ชาวบาน ทาํใหมีการพัฒนาทัง้ทางดานแนวคิดของ

ผูนําและกิจกรรม ที่เปนรูปธรรม 2 ประการ คือ กลุม

ปาอนุรักษ และกลุมเกษตรผสมผสาน ที่เปน

จุดเริ่มตนในการสรางจิตสํานึกใหกับผูนาํและ

สมาชิกในชุมชน ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ

พัฒนาชุมชนดวยการพึ่งตนเองกอน   

 กรณีแผนพลงังาน ตําบลอูโลก จ.สุรินทร 

 

กลาวกันวา แผนพลังงานเกิดขึ้นครั้งแรกที ่

จ.สุรินทร เมื่อสิบปที่แลว เปนความรวมมือทัง้

หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยตางประเทศ องคกร

พัฒนาเอกชนไทย และที่สําคัญคือ ชุมชน 

การริเร่ิมแผนพลังงานที่ตําบลอูโลก ซึ่งเปน

ชุมชนเลก็ๆ ประมาณพนัครัวเรือน อาชพีทําไรทาํนา 

ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้าํ และราคาผลผลิต
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ตํ่า ชุมชนในบริเวณนี้ยงัมีรายไดไมมาก  แตเมื่อเร่ิม

สํารวจขอมูลกนัอยางถีถ่วน ก็ทาํใหหลายฝายตอง

ตกใจกับตัวเลขที่วา ชุมชนมีรายจายดานพลังงานถงึ

รอยละ 56 ของรายไดทั้งหมด  และรายจายดาน

พลังงานเกือบทั้งหมดไดจายออกไปนอกชมุชน 

ส่ิงที่ไดทาํใหชมุชนไดคิด ทบทวน และ

ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกรวมกนั เพื่อหาทาง

เลือกใหมๆ จึงเลือกที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดาน

พลังงานทีเ่หมาะสมกับชุมชน อาท ิ เตาเผาถาน เตา

หุงตมประสทิธิภาพสงู การใชไฟฟาอยางประหยัด 

ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนวถิีชีวิตตามปกติอยูแลว เพยีงแต

ปรับเปลี่ยนใหการประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน

มากขึ้น ชาวอูโลกสามารถลดการใชไฟฟาในปหนึง่ๆ 

ไดรอยละ 10 คิดเปนเงนิ 180,000 บาทตอป ลดการ

ใชตนไมมาทําฟนถานได 10,000 ตนตอป คิดเปน

เงินเกือบ 1 ลานบาท 

ส่ิงที่สําคัญกวานัน้ คือ การเลือกทีม่าจาก

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 เทคโนโลยกีารประหยดัพลงังาน 

 ทางเลือกในเรื่องพลงังาน มิไดมีเพียง

พลังงานทางเลือกจากดนิ น้าํ ลม ไฟ เทานั้น แตการ

ประหยัดพลงังาน และการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ก็ถือเปนเรื่องสําคัญ 

 หนวยงานตางๆ ไดพัฒนาเทคโนโลยีประหยัด

พลังงานสําหรบัชุมชน สําหรบักระทรวงพลงังาน ไดมี

สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลย ี  ทําหนาที่ให

ขอมูลใหมๆ  ซึ่งสามารถติดตอผานทางสํานักงาน

พลังงานจังหวดัที่ต้ังอยูในจังหวัดตางๆ  

 ชีวิตประจําวันของเรา มีเทคโนโลยพีลังงาน

ทางเลือก เพื่อการประหยัดพลังงานหลายรูปแบบ  

 อุปกรณประหยัดไฟฟา ใชหลอดคอมแพค็

ฟลูออกเรสเซนต ประหยดัไฟกวาหลอดไส 

4-8 เทา อายุใชงานนานกวา 8 เทา 

 เตาประหยัดพลังงาน หรือ เตาซุปเปอรอ้ังโล 

ที่ใหความรอนเฉลี่ยมากกวารอยละ 30 ของ

เตาอั้งโลแบบเดิม ประหยัดไมฟนถานได 

500-600 บาทตอครัวเรือนตอป 

“ฟนถาน ไดจากปา  
จะหุงหาตองประหยัด   
ใชเตาดีมีคุณสมบัติ   

ชวยประหยัดพลังงาน” 

…กระทรวงพลังงาน 

 เตาเศรษฐกิจ พัฒนาขึ้นเพื่อใหใชไดทัง้ฟน 

ถาน และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีการ

ออกแบบใหมปีลองไฟชวยการเผาไหมตอเนื่อง 

เตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ที่ไดรับความนยิม

กันมาก ผลิตจากถงัน้าํมนัและวัสดุหางาย  เผา

ถานไดคุณภาพดีและน้าํสมควันไม 
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 การคิดคนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาก 

มายเหลานี ้ หลายอยางยงัไมถูกนาํมาใชแพรหลาย  

แตสําหรับเตาเผาถานดวยถงั 200 ลิตร การใชเตาหงุ

ตมประสิทธิภาพสงู หรือทาํไบโอดีเซลดวยน้าํมนัพชื

ใชแลว ไดรับการตอบรับจากชุมชน ดวยเหตุผลวา 

เพราะสอดคลองกับส่ิงที่ชุมชนตองใช และไมสราง

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ บางคนก็บอก

วา เพราะราคาถูก ทาํไดเองไมซับซอน ส่ิงเหลานี้คือ

ส่ิงที่ตองตระหนักในการจัดการพลังงาน นั่นก็คือ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตองสอดคลองกบัวิถีชีวิต 

เหตผุลทีไ่มเลือก พลงังานทางเลอืก 

การใชพลงังานทางเลือก มีความเชื่อมโยง

กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และชวยบรรเทา

ภาวะโลกรอนไดอยางตรงไปตรงมา แตทําไมจึงไม

ตัดสินใจเลือก 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย  ไดเคยวิเคราะห

อุปสรรคที่กีดขวางการผลิตและใชพลังงานทางเลือก

ในประเทศไทย (ป 2550) พบวามีอยู 4 ดาน ไดแก  

1) อุปสรรคดานพฤติกรรมและทัศนคต ิที่ยงัยึด

ติดกับการใชพลังงานแบบดิม รวมถงึการ

ขาดความรูความเขาใจ  
 

 

2) อุปสรรคดานความแพรหลายของเทคโนโลยี  
ทําใหไมสามารถนํามาใชไดอยางกวางขวาง

มากนัก นอกจากนี ้การบํารุงรักษา ยังตอง

พึ่งพาเฉพาะกลุมผูรู 

3) อุปสรรคดานการเงนิการลงทุน  ที่ยงัมีราคา

สูงและแหลงทนุยงัไมใหความสนใจมากนกั 

4) อุปสรรคดานนโยบาย ที่ยงัขาดนโยบาย 

เชิงรุก  ขาดการสนับสนุนการผลิตของ

เอกชน ทองถิน่ และชมุชน  รวมถงึยงัขาด

การรณรงคเสริมสรางความรูความเขาใจ 

การตัดสินใจสงเสริมพลังงานทางเลือก  
มิใชการปรับเปลี่ยนเพียงเทคนิคและแหลง
พลังงานเทานั้น  แตยังเปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิธีคิดอยางเปนองครวมดวย   

ความกลาที่จะเปลี่ยนอํานาจการผลิต

พลังงานจากภาครัฐและกลุมทุนเพียงไมกี่กลุม  มาสู

ระบบการผลิตขนาดเล็กลง  ที่กระจายใหชุมชนไดมี

โอกาสเปนเจาของและดําเนินการมากขึ้นนั้น   จะ

เปนเรื่องจริงไดยาก   หากยังไมยอมเลิกการบริหาร

จัดการแบบรวมศูนยและการผลิตตนทุนต่ํา   ซึ่งจะ

เปนอุปสรรคตอพลังงานทางเลือกในประเทศไทย 

 

บรรณานกุรม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป  

พ.ศ. 2551 – 2565.(ออนไลน)  เขาถงึไดจาก www.dede.go.th/re . สืบคนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2552 

เดชรัต  สุขกําเนิด. พลงังาน งานทีม่ีพลัง. บริษัท ออฟเซท ครีเอชัน่ จาํกัด, กรุงเทพฯ. 2551. 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย. การสงเสริมพลังงานทางเลอืก. เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน การพัฒนาโครงการ

สงเสริมพลงังานทางเลือกในจังหวัดแมฮองสอน. 2550. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน. โครงการวางแผนพลังงานชุมชน. เอกสารสรุปโครงการฯ. 2552. 
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เกษตรอนิทรีย มีดีกวาทีค่ิด   
วิลาวรรณ  นอยภา 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 

 

“เกษตรอินทรีย มักจะมีตนทุนสูงในชวง
การเริ่มตน แตจะมีความคุมทุนไดในไมชา  

แลวจะยังคุมคาทั้งในแงสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอม ความเปนธรรม  

และการเอาใจใสดวย” 

การผลิตในภาคการเกษตร  มีความสําคัญ

ตอการดํารงอยูของคนเรา  แตหากภาคการเกษตรได

กอใหเกิดการสารพิษตกคางทั้งในสภาพแวดลอม

และในรางกายของผูบริโภค ก็สงผลกระทบตอการ

ดํารงอยูคนเราเชนกัน 

การเกษตรในอดีต นับวามีความแตกตาง

จากการเกษตรสมัยนี ้ เพราะเมื่อกอนในน้าํมีปลา ใน

นามีขาว มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว เพียงเอาไวกินไวใช 

และถาเหลือกค็อยจําหนาย พื้นที่ถอืครองของ

เกษตรกรในสมัยกอนตอราย ก็มากกวาในสมัยนี ้
จํานวนเกษตรกรเองก็มีสัดสวนมากกวาปจจุบัน นั่น
หมายความวา การทาํการเกษตรถือเปนอาชพีหลกั

นั่นเอง เกษตรกรสมัยกอนก็มีความรูและใช

เทคโนโลยพีื้นบาน โดยเฉพาะเรื่องของการกาํจัด

ศัตรูพืช ก็เปนการทํากันแบบพื้นบาน และแนนอน

ที่สุดในสมัยกอนไมนาจะมกีารใชสารเคมกีําจัด

ศัตรูพืชแบบเชนทกุวนันี ้

การเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร เมื่อไมกี่สิบป

มานี ้ยุคแรกๆ ไดมีการนําเครื่องจักรเขามาใชในภาค

การเกษตร พรอมๆ กับที่เราคนพบน้าํมนั ยุคตอมามี

การนาํสารเคมีที่สังเคราะหข้ึนในหองปฏบัิติการ เขา

มาสูเทือกสวนไรนาของเกษตรกร 3 กลุม ก็คือ  
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เกษตรอินทรยี เปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม  รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของ

ทางชีวภาพโดยมีระบบการจดัที่คลายคลึงกับธรรมชาติ  หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมี

กําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนตางๆ ตลอดจนไมใชพชืหรือสัตวจากการตัดตอทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษใน

สภาพแวดลอม  รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชน  ผลผลิตที่ไดจะปลอดภัยจากสารพิษตกคางทํา

ใหปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค  และไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม (กรมวิชาการเกษตร) 

ยาฆาแมลง สารกําจัดโรคพืช และยาฆาหญา ซึ่งมี
การนาํเขามูลคาไมตํ่ากวา 15,000 ลานบาท  

  การปรับปรับเปลี่ยนเปนเกษตรแบบพึ่งพา

สารเคมีในปจจุบัน  ไมไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศ

และสุขภาพของคนเทานั้น แตไดมีสวนเกี่ยวของกับ
กลไกการคาระหวางประเทศอีกดวย ในประเทศเรา

เองก็มกีระแสนิยมสุขภาพ อาหารปลอดสารพิษมาก

ข้ึน การหนัมาสูเกษตรอินทรียจึงเริ่มเติบโตอยางชาๆ  

 “การปรับเปลี่ยนมาเปนเกษตรเคมี  
ใชเวลาไมนาน  แตการเปลี่ยนจากเกษตรเคมี

กลับไปเปนเกษตรธรรมชาติ  แสนจะยากเย็น”  

   นโยบายสงเสริมการทาํเกษตรอินทรียของ

ประเทศไทยเรา  ไดถูกประกาศและวางเปนนโยบาย

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่ 9 

(พ.ศ.2545-2549) แตยังขาดขอปฏิบัติและขอหามที่

อยางชัดเจน จึงยังมีสัดสวนเกษตรกรที่ทําเกษตร

อินทรียนอยมาก 

การนำเขาสารเคมีก็ยังเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

สารปองกนักาํจัดศัตรูพืช จากป 2547 มีการนาํเขา

สารกําจัดศัตรูพืช 86,905 ตัน คิดเปนมูลคา 11,135 

ลานบาท เมื่อป 2550 ที่ผานมา มีปริมาณการนาํเขา

เพิ่มข้ึนเปน 116,322 ตัน คิดเปนมูลคาสงูถึง 15,026 

ลานบาท ในบรรดาสารเคมีที่ถูกนําเขานัน้ สารกําจัด
ศัตรูพืชหรือยาฆาหญา มีการนําเขามากที่สุด   

เรือ่งดีๆ  ของเกษตรอนิทรยี    

 แนวคิดไดการเกษตรอินทรยีทีห่ลายๆ ฝาย

ยอมรับนัน้ กาํหนดโดยสหพนัธเกษตรอินทรีย

นานาชาติ (International Organic Agriculture 

Movements – IFOAM) ประกอบดวยหลกัการ 4 ขอ   

1) สุขภาพ (health) 

2) นิเวศวิทยา (ecology) 

3) ความเปนธรรม (fairness) 

4) การดูแลเอาใจใส (care) 

           ความสําคัญและประโยชนของเกษตรอินทรีย 

เปนเรื่องเกษตรกรเองก็รูอยูไมนอย แตบางครั้ง

วิธีการสงเสริมไดกลายเปนอุปสรรค ไมสามารถทํา

ใหเกษตรปรับเปล่ียนทัศนคตใิหยอมรับและลงมือทํา

เกษตรอินทรียได  เชน การชี้แจงระบบระเบียบที่

ซับซอนเกนิไป ขาดทางเลอืกที่ตนทนุต่ํา ขาดการ

นําเสนอภาพรวมทัง้ระบบและประโยชนในระยะยาว 

เกษตรกรสวนใหญ จะเคยชินกับเกษตรเคมี 

และยังเห็นวาเกษตรอินทรียตองตนทนุสูง แมจะ

เพียงในชวงการเริ่มตนก็ตาม  นี่ก็แสดงวาขาดขอมูล

ทั้งระบบวาจะสามารถคุมทนุไดในอีกไมนาน คุมทุน

ในแงสุขภาพ ส่ิงแวดลอม ความเปนธรรมและการ

เอาใจใส 
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 มิติดานสุขภาพ 

     สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแตละคนและชุมชน 

เปนหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ  

- การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณจะทําใหพชืพรรณ
ตางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ด ี

- เปนองครวมและเปนปจจัยที่สําคัญของสิ่งมีชวีิต 

การมีสุขภาวะที่ดีไมใชการปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  

- ภาวะแหงความเปนอยูที่ดีของกายภาพ จิตใจ 

สังคม และสภาพแวดลอมโดยรวม  

- มีความแข็งแรง ภูมิตานทาน และความสามารถใน

การฟนตัวเองจากความเสื่อมถอย  

 

มิติดานความเปนธรรม 

ตั้งอยูบนความสัมพันธที่มีความเปนธรรม

ระหวางสิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต 

- ความเทาเทียม การเคารพ ความยุติธรรม  

- การมีสวนในการปกปกพิทักษโลกที่เราอาศัยอยู 
ระหวางมนุษยดวยกันเอง และระหวางมนุษยกับ

ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

- ความสัมพันธในทุกระดับควรมีความสัมพันธกัน
อยางเปนธรรม 

- ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป ผูจัดจําหนาย ผูคา 

และผูบริโภค 

- ทุกผูคนควรไดรับโอกาสในการมีคุณภาพชีวติที่ดี 
- มีสวนชวยในการรักษาอธปิไตยทางอาหาร  
- ชวยแกไขปญหาความยากจน 

- มีเปาหมายในการผลิตอาหารและผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ด ี

มิติดานนิเวศวิทยา 

ตองตั้งอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและ 

วัฏจักรแหงธรรมชาต ิ

- การผลิตสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาต ิและชวยทําให

และยั่งยืนมากขึ้น 

- มองเกษตรอินทรียเปนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีชีวิต ซึ่ง

ตองพึ่งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจร

ของธรรมชาต ิ อยางกรณีของการปลูกพืช ตองปรับปรุง

ดินใหมีชีวิต เล้ียงสัตวตองใสใจกับระบบนิเวศโดยรวม

ของฟารม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรตองใสใจกับ

ระบบนิเวศของบอเล้ียง 

 

มิติดานการดแูลเอาใจใส 

การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย ดําเนินการอยาง

ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกปองสุขภาพและความ

เปนอยูของผูคนทั้งในปจจุบันและอนาคต  

- พิทักษปกปองสภาพแวดลอมโดยรวมดวย 

- ควรดําเนินกิจการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการผลิต  

- ดําเนินการอยางระมัดระวังอยาใหเกิดความเสี่ยงตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

- เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จะตองมีการประเมนิผล

กระทบอยางจรงิจัง  

- ความรับผิดชอบเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ 
- การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใช

ดวยความรูทางวิทยาศาสตรสรางหลักประกันความ

มั่นใจปลอดภัยและเหมาะกับส่ิงแวดลอม  

- ประสบการณจากการปฏิบัต ิและภูมิปญญาทองถิ่นที่

สะสมถายทอดมา มีบทบาทในการแกปญหาตางๆ ได 

 



 34 

เกษตรอนิทรยี วถิแีบบพอเพยีง 

เกษตรอินทรีย มีความสอดคลองกับแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน มีเหตุมีผล 

พอประมาณ และมีภูมิคุมกนั เพราะเปนการเกษตร

ตามครรลองของธรรมชาต ิ ไมใชการเกษตรที่ฝนวิถี

ธรรมชาติ  

การทาํเกษตรจึงไมใชการพยายามเอาชนะ

ธรรมชาติ หรือการพยายามดัดแปลงธรรมชาติเพื่อ

การเพาะปลกู แตเปนการเรียนรูจากธรรมชาติและ

ปรับระบบการทําเกษตร ใหเขากับวิถีแหงธรรมชาติ  
ดวยวงจรการหมุนเวียนธาตอุาหาร วงจรการ

หมุนเวียนของน้ํา รวมทัง้การพึ่งพากนัของสิ่งมีชวีิต

อยางสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล 
การพึง่พา และหวงโซอาหาร 

การเรียนรูสภาพของทองถิน่ตนเองทาํ ดวย

การหมัน่สงัเกต เรียนรู วิเคราะห และทําการทดลอง 
จึงพบเหน็ไดในเกษตรกร ทั้งรายบคุคลและกลุม

เล็กๆ กระจายทั่วไป  จึงเกิดเปนกรณีตัวอยางการ

เรียนรูของเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตใหสามารถ

ยืนหยัดอยูไดดวยลําแขงตนเอง ลดภาระคาใชจาย

ลง โดยอาศยัความรูและภมูิปญญาทองถิ่น นาํมา

ถายทอดใชใหเปนประโยชนและมีการลองผิดลองถูก 

จนเกิดผลสาํเร็จแลวไปสูการปฏิบัติจริง 
 

กรณลีดตนทนุและกาํหนดราคา  
ของลุงจํารูญ เพิ่มบุญ จ.พัทลุง 

ลุงจํารูญ เพิ่มบุญ วัย 62 ป เกษตรกร ต.ลํา

สินธุ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลงุ เจอปญหาถูกกดราคา

ผลผลิตภาคการเกษตรจากพอคาคนกลางและความ

มุงมัน่ที่ตองการใหสวนผลไมเปนสวนอนิทรีย ใน

พื้นที่ 7 ไรคร่ึง จงึปลูกผลไม เชน มังคุด 160 ตน 

ลองกอง 250 ตน ทุเรียน 30 ตน เปน จนไดรับ

คัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ ป 2550  

           พืชผลทุกตนในสวน ใชปุยหมักแหงจากขี้ไก

และขี้วัวเปนหลัก สับเปลีย่นกับการใชปุยหมักเสริม

ทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ  ผลไมที่ปลูกไวให

ผลผลิต 2 รุน รุนแรกเมื่อตนป อยางมงัคุดใหผลผลิต

กวา 2 ตัน ขายไดกิโลกรัมละ 105 บาท ตํ่าสุด 23

บาท ลองกอง ไดผลผลิต 1.6 ตัน ขายกิโลกรัมละ 35 

บาท ตํ่าสุด 22 บาท และรุนสองกาํลังออกดอก 

โดยเฉพาะลองกองคาดจะใหผลผลิตราว 30 ตัน 

ทุเรียน 20 ตัน เมื่อเปรียบเทียบตนทนุการผลิตแลว 

ไมผลอินทรียมีถูกกวาสวนเคมีกวาครึ่ง 

ลุงจํารูญ ยังพบวานอกจากปลูกพืชที่ไมใช

สารเคมี เพือ่สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคและลด

ตนทนุการผลิตไดแลว เกษตรกรจะตองหาทางเขาไป

กําหนดราคาสินคาเอง และตองตอรองราคากับ

พอคาได  เกษตรกรจึงจะอยูรอด 
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กรณลีดสารเคมีในนาขาว ในโครงการพัฒนา
เกษตรยังยืน 

เกษตรกรเครือขายการผลิตขาว โครงการ

พัฒนาเกษตรยั่งยนื สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที ่ 5 ในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี สุพรรณบุรี 

และชัยนาท ใชน้ําหมกัชีวภาพในการผลิตขาวพนัธุ

สุพรรณบุรี 1 มีวิธีการปฏิบัติที่สามารถใชประโยชน

จากฟางขาว ลดตนทนุการผลิต ลดการใชสารเคม ี

โดยพบวาวธิีใชน้ําหมักชวีภาพสูตรพืชผัก ผลไม และ

สมุนไพร มีรายไดสุทธิสูง คือ 1,541 บาท/ไร สวน

วิธีใชสารเคมมีีรายไดสุทธิเพียง 946 บาท/ไร  

นอกจากนี ้ ยงัมีการผลิตพชืผักอินทรีย ของ
เกษตรกรเครือขายการผลิตผกั  โครงการพัฒนา

เกษตรยั่งยืนในพืน้ทีจ่ังหวัดสิงหบุรี ลพบุรี ใชน้าํหมัก

ชีวภาพสูตรผกัสด ผลไม ถัว่เหลือง หรือนมสด และ

ปุยหมกัชีวภาพในการผลิตแตงกวา (ลดปุยเคมีและ

สารเคมี 100%) พบวา รายไดสุทธิสูงประมาณ 

3,201 บาท/ไร สวนวิธีใชสารเคมีมีรายไดสุทธิสูง

ประมาณ 11,928 บาท/ไร คิดเปนสวนตางรายได

สุทธทิี่เพิม่ข้ึน 1,273 บาท/ไร (10.67%) 

 
 
 
 
 

 

กรณลีดปุยเคมีและปลอดสารเคมีรอย
เปอรเซ็นต ใน จ.ชยันาท 

กรณีนี้เปนของนายเฉลิม อวมดี เกษตรกร 

ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท ปลูกสมโอพนัธุ

ขาวแตงกวา จํานวน 260 ตน พื้นที ่16 ไร โดยใชน้ํา

หมักชวีภาพสตูรหอยเชอรี่ ผลไมและสมุนไพรกับสม

โอขาวแตงกวา อายุ 12 ป พบวา วิธีการใชน้ําหมัก

ชีวภาพมีรายไดสุทธิสูงคือ 50,867 บาท/ไรสวนวธิีใช

สารเคมี มีรายไดสุทธิเพียง 41,407บาท/ไร คิดเปน

สวนตางรายไดสุทธิที่เพิ่มข้ึน 9,460 บาท/ไร 

(22.85%) 

สวนแปลงเรียนรู ธ.ก.ส. ของนายเสรี กล่ํา

นอย เจาของสวนสมพวงฉตัร ใชน้ําหมักชีวภาพและ

ปุยหมกัแหงชวีภาพในสมโอพันธุขาวแตงกวา ใน

พื้นที่ 67 ไร มสีมโอ 2,500 ตน ในชวง 2 ปแรก  ใช

ปุยเคมีและสารเคมีเปนจํานวนเงิน 200,000  กวา

บาทตอป ในปที่ 3-4 เปลี่ยนมาใชน้าํหมักชวีภาพ

สูตรฮอรโมนไข และสมุนไพร (ลดสารเคมี 100%) ใช

ปุยหมกัแหงชวีภาพลดปุยเคมี 50% มีคาใชจาย

เพียงปละประมาณ 50,000 บาทตอป สามารถลด

ตนทนุลงได150,000 บาทตอป (75%) 
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  จากบทเรียนของการพฒันาระบบเกษตร

เคมีที่ผานมา ที่ทําใหเกษตรกรตองสูญเสียการ

เขาถึง การควบคุมปจจัยการผลิต และกระบวนการ

ผลิตในเกือบทกุขั้นตอน จนเกษตรกรเองแทบไมตาง
ไปจากแรงงานรับจางในฟารมที่ทาํงานในที่ดินของ

ตนเอง ทําใหระบบเกษตรอินทรีย ไดเขามาเปนสวน
หนึง่ของการสรางความเขมแข็งและความเปนอิสระ

ของเกษตรกรในทุกวนันี ้  

บทบาทของเกษตรอินทรีย ไมวาจะเปนการ

ผลิตในไรนา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือ

การบรโิภค ตางกม็ีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ดีของระบบนิเวศและสิง่มชีีวิตทัง้ปวง ต้ังแต

ส่ิงมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษยเราเอง 

เกษตรอินทรียจึงมุงที่จะผลติอาหารที่มีคุณภาพสูง 

และมีคุณคาทางโภชนาการ เพื่อสนับสนนุใหมนุษย

ไดมีสุขภาวะทีดี่ข้ึน ดวยเหตุ การเพาะปลูก เลี้ยง

สัตว หรือแมแตการเก็บเกีย่วผลผลิตจากปา จะตอง

สอดคลองกับวัฏจักรและสมดุลทางธรรมชาติ  

แมวาวัฏจักรธรรมชาติจะเปนสากล    แต

อาจจะมีลักษณะเฉพาะทองถิ่นนิเวศได   ดังนั้น การ

จัดการเกษตรอินทรียจึงตองสอดคลองกับเงื่อนไข

ทองถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาด

ของฟารม  เกษตรกรควรใชปจจัยการผลิตและ

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   เนนการใชซ้ํา   การ

หมุนเวียน    เพื่อที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน 

 
บรรณานกุรม 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. ปราชญชุมชน สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทีย่ั่งยืน. โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 

กรุงเทพ. 

เบญจมาศ  ศิรภัทร, เนตร ปนแกวและคณะ. 2548.  เกษตรอินทรียทําใหสุขภาพและสิ่งแวดลอมดี ลดหนี้  

แกจน,. สถาบันพฒันาองคกรชุมชนและสถาบนัชุมชนทองถิน่พฒันา, 2548. 

วิฑูรย  ปญญากุล. 2551. เปดโลกเกษตรกับ ดร.พรชยั.ประพนัสาสน. กรุงเทพ.  

อานัฐ  ตันโช. 2547. เกษตรกรรมธรรมชาติ. สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กอราง  สรางเครอืขาย 
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เครอืขายเฝาระวงัปาไทย 
...เครือขายที่ใครๆ ก็เปนเจาของ 

  
เบญจมาส  โชติทอง และวลิาวรรณ นอยภา 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 

 
นับต้ังแตการกอต้ังเครือขายเฝาระวังปาไทย 

เมื่อป 2542 เปนตนมา การหนนุเสริมชุมชนเพื่อการ
ปกปองปา  ไดขยายจากชมุชนเลก็ๆ เพยีงไมกี่แหง  
มาเปนกวารอยแหง ในปจจบัุน  ความเชือ่มโยงและ
ผูกพนักับชุมชนที่เปนสมาชกิเพิ่มข้ึนตามมา  

สมาชิกเครือขายนี ้ สวนใหญเปนชุมชนทีอ่ยู
ในแนวกันชนรอบผืนปานอยใหญของประเทศ  ตางก็
เคยรวมทาํงานในโครงการตางๆ กบัสถาบันสิง่แวด-
ลอมไทย เปนระยะเวลา 1-6 ป แลวแตลักษณะงาน 
และเมื่อส้ินสุดโครงการแลว ก็ยังคงเกาะเกีย่วกัน
เพื่อใหการเรียนรูอยางไมส้ินสุดไดเกิดขึ้น 

แตเครือขายก็ไมปดกั้นการเขามามีสวนรวม
ของชุมชนอ่ืนหรือหนวยงานตางๆ เลยแมแตนอย 

ในสวนสถาบนัสิ่งแวดลอมไทย กย็ังคงทาํ
หนาทีเ่ปนผูประสานงานระหวางสมาชิก  จึงไดมี
โอกาสเฝามองความงอกงามของชุมชน ที่เปนผลสบื
เนื่องมาจากการดําเนนิโครงการและปจจัยอื่นๆ   ที่
เรียกวา “ผลลัพธ” ซึ่งอาจไมสามารถเกิดขึ้นในระยะ
ดําเนนิโครงการหรือระยะสัน้ๆ   

เมื่อถามถงึ รปูแบบเครอืขาย 

บอกไดเลยวาเปนเครือขายที ่ เชื่อมโยงกนั
อยางไรระเบยีบ…แตมีระบบ นัน่ก็คือ มีการ
ประสานงานกนัตามธรรมชาติ  นัดพบปะเพื่อหารือ
และเรียนรูในประเด็นที่สนใจกันทุกๆ ป สมาชิก
เครือขายมักจะติดตอกัน หาโอกาสไปเยี่ยมเยือน 
ติดตามความกาวหนาซึง่กนัและกันอยูเสมอ 
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ยอนกลับไปมองการริเร่ิมเครือขายเมื่อสิบป
ที่แลว ระยะแรก ยังมีสมาชิกไมมากนัก สถาบนั
ส่ิงแวดลอมไทย ซึ่งทําหนาทีเ่ปนผูประสานงาน ไดมี
บทบาทหลกัในการติดตอกบัสมาชิกในพืน้ที่ตางๆ  
ระยะตอมา จํานวนสมาชกิก็เร่ิมมากขึ้น ขยายทัง้
ทางผูประสานงานและสมาชกิตอสมาชิกกนัเอง    

 

ปจจุบันนี ้ รูปแบบของเครือขายเริ่มไร
ระเบียบมากขึน้  บทบาทของผูประสานงานลดลง 
สมาชิกมกีารติดตอ ประสาน แลกเปลี่ยนขอมูล
กันเองมากขึ้น แตกระนัน้ ยังคงมีผูประสานงานทาํ
หนาที่อยู  สวนในอนาคต มีความเปนไปไดวา
สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งทําหนาทีเ่ปนผู
ประสานงาน  จะปรับบทบาทมาเปนเพียงสมาชกิ
เทานัน้  เครือขายนี้ จะยังคงอยูตอไปไดความ
เขมแข็งที่สมาชิกแตละองคกร แตละชุมชน ชวยกนัมี
บทบาทตามความพรอมของตนเองมากขึน้ 

 

ปาชมุชน ความภาคภูมใิจในพืน้ที ่

   ทุกชมุชนที่เขามารวมเรียนรูกับเครือขาย 
ลวนมวีิถีชวีิตที่พึง่พงิปาทัง้ทั้งปาบกและปาชายเลน 
จึงมีกิจกรรมสําคัญที่เกีย่วของกับ “การจัดการปา
ชุมชน” เกอืบทุกชุมชน ไมเพยีงแตจะจัดการปา
เพื่อใหเปนแหลงพึง่พงิของชมุชนตนเองเทานัน้ แต
นับวา มีสวนชวยในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรม 
ชาติของประเทศดวย   

ชุมชนตางๆ จะพิจารณาดวูาการจัดการปา
ชุมชนมีความสําเร็จหรือไม  จาก 3 แงมุม คือ  

1) กระบวนการจดัการ: พิจารณาจากการ
มีคนทาํงานหรือคณะกรรมการ มี
กฎระเบียบ แนวเขต กิจกรรมการฟนฟู
และเฝาระวงัปาสม่ําเสมอ เปนตน  

2) ผลที่เกิดขึ้น: มักถกูนํามาใชเปน
เปาหมายในการจัดการดวย คือ ไมมีไฟ
ปาเกดิขึ้นในแตละป   ปาเสื่อมโทรม
ไดรับการฟนฟเูพิ่มข้ึน พื้นที่ปาเพิ่มข้ึน
หรือจะตองไมลดลง มีผูเขามารวม
กิจกรรมมากขึ้น เปนตน 

3) ผลที่สืบเนื่องตามมา:   ปาสมบูรณมาก
ข้ึน มพีืชและสตัวปาหายาก  เปนแหลง
ทองเที่ยวหรือแหลงศึกษาเรยีนรู     เปน

แหลงน้ําใชใหกับ
ชุมชน     ชมุชนมี
รายไดจากปา
เพิ่มข้ึน เปนตน 
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กระบวนการจดัการของชุมมกัชัดเจนในชวง
ริเร่ิม ซึ่งมีโครงการตางๆ เขามาสนับสนุน  หลังจาก
นั้นจะก็ปรับลดรูปแบบลง มาเปนการจัดการตาม
ธรรมชาติ  ไมเนนรูปแบบมากนกั แตยังคงฟนฟูและ
เฝาระวงัอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหผลที่เกิดขึ้น ยงัคง
เปนไปตามเปาหมายของแตละพื้นที่  บางพื้นที่ไม
เคยมีไฟปาเกดิขึ้นอีกเลย ในบางพืน้ที ่ อาจมีไฟปา
เกิดขึ้นบาง แตชุมชนก็รวมแรงรวมใจชวยกนัดับไฟ
ปา หรือแจงหนวยงานปาไมในพืน้ที่  สาเหตุหนึง่ที่ไม
เกิดไฟปากเ็พราะวาปามีความสมบูรณข้ึน และมี
ความชืน้ จงึยากจะเกิดไฟปา สวนผลสบืเนื่องจาก
การจัดการปา จะแตกตางกนัไปในแตละพื้นที่  

ลักษณะของปาชุมชนทีพ่บม ี2 แบบ คือ ปาของแต
ละชุมชน และปาที่จัดการรวมกนัหลายๆ ชุมชน  
ซึ่งพบปาชุมชนในลักษณะแรกมากกวา  

รูปแบบการจัดการปารวมกนัหลายๆ ชุมชน
รวมถึงเปนปาที่คาบเกีย่วระหวางเขตทองถิ่น ก็มีอยู
ไมนอย อาท ิ ปาลุมน้าํปาสักฝงซาย จ.เพชรบูรณ  
เขาแมกระทู จ.นครสวรรค  ภูกระแต จ.ชัยภูมิ และ
เขาอังคาร จ.บุรีรัมย เปนตน  โดยในหลายๆ พืน้ที่
กําลังปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดการรวมใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น  พรอมเชื่อมโยงกับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่  

มากกวาจดัการปา 

หลายคนเห็นดวยวา ความสําเร็จของการ
จัดการปา  ตองจัดการคนกอน  และการจัดการคนก็
ไมใชการใหความรู จะมีวธิีการปลูกปาอยางไร แต
เปนการจัดการกับความคิดของคน 

 “ไมเคยคิดเลยวา ปาภูหลวงจะเหลือ
เพียงหยอมเดียว เพราะเมื่อกอนที่หักรางถางพง
เขามาต้ังรกราก คิดวาปาแหงนี้ถางเทาไหร ก็ไม
มีวันหมด” ชาวบานหนองไผ จ.นครราชสีมา เคย
เลาใหฟง และสารภาพวาหากใครมาชวนปลูกปาใน
สมัยนัน้ กค็งเปนเรื่องตลกมากกวา แตมาวันนี ้
ชาวบานตองลกุมาทําอะไรสกัอยาง  ไมอยางนั้นก็คง
ไมมีที่หากนิ 

เปนเรื่องจริงอยู ที่แรงจูงใจของชุมชนในการ
ดูแลรักษาปา มักเริ่มเหน็ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเองกอน แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาผลสืบเนื่องได
สงผลตอระบบนิเวศโดยรวม ทั้งในระดับประเทศและ
ระดบัโลกเลยทีเดียว 

  การสรางแรงจูงใจและเปลีย่นความคิดของ
คนในหลายพืน้ที่   เร่ิมจากเรื่องใกลตัวที่เปนความ
จําเปนของชุมชน คือ เร่ืองปากทอง  และเปนที่มา
ของการออมทรัพยและกองทุนหมนุเวยีน ก็เกิดขึ้น
ตามมา     ซึ่งดําเนนิการดวยกระบวนการมีสวนรวม
และมีเปาหมายเพื่อสวนรวม    จึงคอยๆ   หลอ
หลอมและขยบัสูประเด็นการจัดการปาไดไมยาก 
เพราะมกีระบวนการและเปาหมายเชนเดยีวกนั  

วันทําการออมทรัพยและกองทุนของ
ชุมชนในแตละเดือน   จึงมีการพูดคุยเรื่องปา   
และนําไปสูกิจกรรมที่เปนรูปธรรม    ในที่สุดก็
ไดมีการจัดสรรผลประโยชนจากกองทุนนี้    ไป
สนับสนุนการจัดการปาของชุมชนอีกดวย 
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การจัดการปา ไดกอใหเกิดการเรียนรูอยาง
ไมมีส้ินสุด เชื่อมโยงไปสูประเด็นสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ และเกดินวัตกรรมตางๆ   

 อบต. 5 แหง รอบเขาอังคาร จ.บุรีรัมย มีการ
ลงนามความรวมมือเพื่อรวมกันจัดการปา 

 เขาแมกระทู จ.นครสวรรค  ถูกพลิกฟนจาก
ปาหวัโลนจนอุดมสมบูรณ เปนแหลง
น้ําประปาภูเขาใหกบั 4 หมูบานรอบปา 

 มีการแตงงานใหอ่ึงอาง แลวปลอยไปในเขต
ปาชุมชนบานนาสมบูรณ จ.ชัยภูม ิ เพื่อ
อนุรักษอ่ึงอาง และนาํเงินที่ไดจากงาน
แตงงานเปนกองทนุดูแลปาภูกระแต  

 ผูนําชุมชนบานเกานอย จ.ชัยภูมิ รวบรวม
และขยายพันธุพืชสมนุไพรจากปา พัฒนา
เปนแหลงเรียนรูและรักษาโรคใหแกคนทั่วไป 

 ปาชุมชนภูอะเลาะ บานหนองเรือ จ.อุบล- 
ราชธาน ี นาํเตยปาและไผพุงทีเ่ปนพชื
เศรษฐกิจและนับวนัจะลดลง รวมถงึพชืหา
ยากอืน่ๆ มาปลูกในปาชมุชนใกลบาน  

 ปาชุมชนบานบุง จ.เพชรบูรณ มีการจัดการ

ที่ดี จนไดรับรางวัลระดับประเทศประเภทปา

สาธารณประโยชน 

 ชุมชนรอบปารอบเขาฟอด จ.นครราชสีมา 

ระดมทุน ระดมแรง เฝาระวังไฟปา และทํา

ฝายชะลอน้ําเพื่อฟนผืนปา  

 ชุมชนรอบปาชายเลนอาวทุงมหา จ.ชุมพร  
จัดเวทพีูดคุยกับหนวยงานภาครัฐและภาคี
ตางๆ แกไขปญหานากุงบกุรุกปาชายเลน
จนสําเร็จ 

 ชุมชนบานปากคลองและบานเกาะเตียบ  
จ.ชุมพร ขยายผลการจัดการปาชายเลน สู
การอนุรักษสัตวน้ําชายฝง ในรูปแบบ

ธนาคารปู จนเปนแหลงดูงานของผูสนใจทั้ง
ในและตางประเทศ 

 ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ฟนฟูปาชาย

เลนที่เสียหายอยางตอเนื่อง และยกระดับ

เปนแหลงเรียนรู จนเริ่มเปนที่ยอมรับของ

ชุมชนใกลเคียงและหนวยงานในพื้นที่ 

       ฯลฯ 
 

สัญลักษณที่ไมไดตั้งใจ  
แลวใครๆ ก็เปน
เจาของ 

เมื่อจะมีการ
สัมมนาครั้งแรกของ
เครือขาย   พวกเราก็
คิดจะหาสัญลักษณ
อะไรสักอยาง เพื่อใชส่ือสารสําหรับเครือขาย ซึ่ง 
โลโกที่มีลักษณะเสมือนสองมือชวยกันโอบอุมกลา
ไมนี้ ก็ถูกออกแบบขึ้นในพริบตาโดยผูประสงคดี    
ไมไดพิถีพิถันอะไรมากนัก แตดูเหมือนวาหลายๆ คน
พอใจและเห็นวาเขาทาดี  ก็เลยใชมาจนถึงปจจุบัน 

เครือขายยังไดใชโลโกนี ้ ไปปกบนเสื้อยดื
แบบมีปก ซึ่งไดมอบใหแกผูนําชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ที่มีบทบาทในการดูแลรักษาปาอยูเปนประจํา 
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โอกาสสําคัญหนึง่ ที่ไดมีการจัดทาํเสื้อยืด
ดังกลาว ก็คือ การสัมมนาในแตละป ซึ่งมกัจะจัดกนั
โดยไมไดต้ังตัว  จึงทําใหมีการเรงมือเตรียมการอยู
เปนประจาํ เนื้อผาที่จดัทําเสื้อยืด เอายึดราคา
มิตรภาพไวกอน  สวนสีผานัน้ ก็ข้ึนกับวาที่รานนัน้มี
สีอะไร ก็ตองเอา เพราะกลัววาจะไมทนัการ ทาํใหไม
สามารถเลือกสีไดเหมือนปกอนๆ จงึทาํใหเสื้อยืดที่
ใชในแตละป มีสีแตกตางกนัอยูเสมอ 

 สีเสื้อยืดที่แตกตางกันนี้ กลับเปนสิ่งที่แสดง
ใหเหน็วาผูที่ไดรับไปนั้น เขามาเปนสวนหนึ่งของ
เครือขายเมื่อปใด สมาชิกเกาแกของเครอืขายก็จะมี
เสื้อยืดสีขาวและสีเทา  สวนผูที่เพิง่เขามามสีวน
รวมกับเครือขาย ก็จะมีสีใหมๆ เชน สีเขียว สีสม 
และสีฟา เปนตน 

 แมเครือขายจะไมสามารถมอบเสื้อยืดนี ้ ให 
กับทุกคนที่ดูแลรักษาปาได แตใครก็ตามที่ไดรับมอบ
เสื้อยืดโลโกเครือขายไปแลว จะถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของเครือขาย และมีพันธะสญัญาที่จะตองดูแลรักษา
ปารวมกนัตอไป  

เมื่อถามวา  มเีครือขายกนัไปทาํไมนะ 

  

“มีเครือขาย ไดเพื่อน ไดกําลังใจ และได
ความรูและประสบการณใหมๆ“ นายมงคล ลุน
โสภา    ผูนําชุมชนและสมาชิกองคการบริหารสวน- 

ตําบลเกาะคอเขา จ.พังงา ไดกลาวไวเสมอ  จึงมัก
รวมเดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่นองสมาชิกเครือขายใน
ภูมิภาคตางๆ อยูเสมอ  เพราะเห็นวาเครือขายยัง
จําเปนสําหรับชุมชนใหมๆ ที่เพิ่งลุกเขามาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง   

 การเหน็แบบอยางที่ดี และการพูดคุยกัน
อยางตรงไปตรงมา  เปนสวนสาํคัญทีท่ําใหเกิดการ
เรียนรูอยางถกูทิศทาง  การมีหลายๆ กรณี ไดชวยให
เกิดการวเิคราะหเชงิเปรียบเทียบ แลวนาํมาปรับใช  
มากกวาการลอกเลียนแบบจากกรณีใดกรณีหนึง่ 

 การมีเครือขาย  ทาํใหมีเพื่อนใหมๆ อยูเสมอ  
ชวยสะทอนใหเหน็ภาพตนเองที่ชัดเจนขึ้น  เห็น
ความบกพรองที่ตองปรับปรุง  ในขณะเดียวกนั 
บางภาพที่สะทอนกลับมา ก็ชวยทาํใหมัน่ใจใน
แนวทางการจดัการทรัพยากรของชุมชนทีดํ่าเนนิการ
อยู ไดเชนกนั 

 เครือขาย มทีั้งใหและรับดวยความเกื้อกลู
และปรารถนาดี  อยางเชนจากการจัดงานสัมมนาใน
ป 2552 นี ้  ไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานในพื้นที ่ 

ทั้งในแงของกาํลังกาย กาํลงัใจ และกําลงั
ทรัพย ซึ่งไดมีการระดมทนุดวยทอดผาปา
สามัคคี  และองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในพืน้ที ่ ก็ไดมีการสมทบทุนกันถวนหนา  
พรอมๆ กับการรวมเตรียมงานตั้งแตตน 

ส่ิงเหลานี้ นาจะเปนนิมิตหมายอัน
ดี  ที่จะกอใหเกิดเครือขายยอยๆ สนับสนุน
ซึ่งกันและกันในการจัดการทรัพยากรธรรม- 
ชาติในระดับพื้นที่  ในโอกาสตอไป 
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ปาชุมชน: ความมั่นคงทามกลางการเปลี่ยนแปลง 

ระวี  ถาวร  

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 
“ปาชุมชน เปนแหลงความมั่นคง 

ทางอาหารของชาวชนบท ชวยลดรายจาย 
และมีอาหารปลอดภัยไวบริโภค  
สรางสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะชวง 
วิกฤติอาหารและพลังงาน ” 

 

เมื่อปลายป 2551 ไดมีการจัดการสัมมนา

ระดับชาติ “ปาชุมชน: ความมั่นคงแหงชีวิต 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกรอน”  

โดยแผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย 

คณะทํางานพัฒนาสมัชชาปาชุมชนแหงประเทศไทย 

รวมกับภาคีทั้งภาคการศึกษา  ภาคประชาสังคม  

ภาคราชการ และภาคเอกชน  มีเปาหมายเพื่อ

แลกเปลี่ยนสถานการณ บทเรียน องคความรูการ

จัดการปาไมในวิถีชีวิตไทยภายใตสถานการณความ

เปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน สรางความรวมมือ

ระหวางภาคีตางๆ ในการพัฒนาปาชุมชน รวมทั้ง

เสนอขอเสนอเชิงนโยบาย  สรุปไดดังนี้ 

จากเครือขายปาชมุชน  
สูสัมชชาปาชุมชนแหงประเทศไทย 

กวาครึ่งศตวรรษของการขับเคลื่อนงานปา

ชุมชน   จากจุดเล็กๆ ขยายไปนับพันนับหมื่นชุมชน   

มีการเกาะเกี่ยวกันเปนเครือขายในแตละภูมิภาค

ของประเทศ   ซึ่งดูเหมือนวาเครือขายปาชุมชนใน

ภาคเหนือมีรูปแบบการทํางานและกิจกรรมที่ชัดเจน  

ในขณะที่บางภูมิภาคยังไมมีกลไกการประสานงานที่

ชัดเจน 
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การพัฒนาเครือขายปาชุมชนที่ผานมา  เกิด

จากกระบวนการภาคประชาชน   ที่ตระหนักรูใน

ปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในที่

ทํากิน  ผานกระบวนการตอสูและเรียกรองกฎหมาย

ปาชุมชนมาอยางยาวนาน  

กระนัน้ก็ตาม เครือขายปาชุมชนก็ตอง

ปรับตัวในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง  จึงไดจัด

เวทีปรึกษาหารือเพื่อคนหาแนวทางทีเ่ปนไปได  จน

ไดขอสรุปที่จะกอต้ังเปน สมัชชาปาชุมชนแหง

ประเทศไทย  เพื่อทาํหนาที่ในฐานะองคกรภาค

ประชาชน  ที่เปนกลไกเชื่อมโยงเรียนรูระดับสากล

และทองถิน่ มีบทบาทในการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รวมทัง้สรางกระบวนการเรียนรูและความเขมแข็งใน

การจัดการปาของชุมชนตางๆ   

กระบวนทศันปาชมุชนทามกลาง 
ความเปลีย่นแปลงและภาวะโลกรอน 

    กระบวนทศันที่เกี่ยวของกับงานปาชุมชน 

ในสภาวะปจจบัุน  ประเดน็แรก คือ การทํางานปา

ชุมชนจาํเปนตองบูรณาการศาสตรสาขาตางๆ ใน

การทาํงาน ใหครอบคลุมทุกมิติทามกลางความ

เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงรวดเรว็ ภายใตสภาวะโลกรอน 

และกระแสการพัฒนา การสื่อสารที่รวดเร็วในยุค

โลกาภิวฒัน มีความซับซอนของปญหา สาเหตุและ

ผลกระทบที่สงผลแบบลูกโซ และตองมีการใช
ปญญาที่ถูกตองอยางมีสติ และจริยธรรม 
ประเด็นที่สอง ปาชมุชนตองยึดหลกั  พอเพียง ใน

การใชทรัพยากรที่มีจาํกัด และ หยุด การบริโภค

และใชทรัพยากรที่ฟุมเฟอยเกินความจาํเปนเพื่อชวย

ลดปญหาโลกรอน คนทํางานปาชมุชนตองทําเปน

ตัวอยางแกคนในสงัคม (ศาตราจารย ระพี สาคริก) 

 

   ในขณะทีท่ศิทางการพัฒนาปาชุมชนของ

สังคมไทย มีการพฒันามากวาสองทศวรรษไดนั้น  

นับวาเปนในทศิทางที่ถกูตองแลว  และยิ่งจะมี

ความสาํคัญมากยิง่ขึ้นในภาวะโลกรอน วิกฤติ

อาหารและพลงังาน  ภายใตบริบทสภาพความจริง

วาผนืปาในภูมิทัศนไทยนั้นแยกขาดออกจากกนั  มี

ปาที่เปนผนืใหญไมมาก    

  ปาชุมชนที่มรูีปแบบที่หลากหลายกวาหมื่น

แหงยิง่มีความสําคัญในปจจบัุนและอนาคต   ดังนัน้

กระบวนทัศนในการทํางานปาชุมชนตองขยาย และ

เชื่อมโยงสูการจัดการระดับภูมิทัศน เสริมสรางใหปา

ชุมชนมีบทบาททางดานนิเวศวิทยาภูมิทัศน ทัง้การ

เปนพืน้ที่เชื่อมตอ เพื่อใหเปนพืน้ทีท่ี่พชืและสัตว

ตางๆ สามารถเคลื่อนยายได ในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภายใตหลักการอนุรักษ

และเชื่อมตอในการจัดการนเิวศภูมิทัศน   
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การจัดการยงัตองสอดคลองกับวฒันธรรม

ทองถิน่  หรือภูมิทัศนวฒันธรรม เชื่อมโยงกบัการ

จัดการพืน้ที่อ่ืนๆ  ทัง้พื้นที่เกษตร  ที่อยูอาศัย ลําน้าํ 

ฯลฯ ควรจะตองพิจารณาทนุทางวัฒนธรรม  ทนุทาง

ธรรมชาติ และทนุทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการบน

ฐานแนวคิดคําวา “พอ”  ซึ่งสอดคลองกับกระบวน

ทัศนขางตน (ศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ  ) 

บทบาทปาชมุชนกบัความมัน่คงของชวีิต
ทองถิน่ 

 

ปาชุมชนนัน้มบีทบาทตอความมัน่คงของวถิี

ชีวิตของคนในทองถิน่ตลอดมา และยิง่มีบทบาท

มากยิง่ขึ้นทามกลางสภาวะโลกรอน  ความผันผวน

ของเศรษฐกิจโลก ที่มีความเชื่อมโยงกบัเศรษฐกิจ

ไทย และเศรษฐกิจทองถิน่  และพบวาเศรษฐกิจโลก

ในอนาคตนั้น ไมสามารถคาดคะเนไดเหมือนดงัใน

อดีต  ซึ่งสงผลใหมีความเสีย่งสูงตอความมั่นคงของ

ชีวิตและทรัพยากร การขยายตัวของพชืพลังงานที่

ตองการตอบสนองความตองการการใช รวมทัง้การ

ผลิตพืชเพื่อการคาทัง้ยางพารา ปาลมน้าํมัน สงผล

ตอฐานทรัพยากรทองถิน่รวมทั้งปาชุมชน แต

ทามกลางความเสี่ยงดงักลาวปาชุมชนไทยที่กระจาย

มากกวา 1 หมื่นแหง ยงัเปนฐานปราการความมัน่คง

ของวิถีชวีิตคนทองถิน่ที่ยงัตองเสริมสรางบทบาท

ตอไปใหมีบทบาทมากยิ่งขึน้อยางนอย  4 บทบาท  

1. เปนแหลงอาหาร ฐานการผลิต 

2. เปนแหลงสรางรายไดของคนทองถิ่น  

3. สงเสริมสภาพแวดลอมทองถิ่นทําใหเกิด
สุขภาพกาย สบายใจ มีสุขภาวะที่ดี  

4. เป น เครื่ อ งมื อ เส ริมสร า งความ เป น 

“ชุมชน” ซึ่งเปนหนวยทางสังคมที่สําคัญ

ของประเทศ 

ที่ผานมาหนวยทางสังคมนี้ถูกกระแสระบบทุน

นิยม การแกงแยง แขงขันของระบบตลาดแบงแยก

ความเปนชุมชน ใหกลับมามีความเปนกลุมเปนกอน

เกิดกลไกทางสังคมที่สรางสังคมเกื้อกูลและอยูเย็น

เปนสุขในทองถิ่น 

จากกรณีบทเรยีนปาชุมชนตอประเด็นตางๆ 

ไมวาประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร และสวัสดิการ

ทองถิน่  ปาชมุชนตอการแกไขปญหาโลกรอน ความ

หลากหลายทางชวีภาพและพลังงานทางเลือก  การ

จัดการผลผลิตจากปา กระบวนเรียนรูและทิศทางคน

รุนใหมในการจัดการทรัพยากร ก็ตาม พบวาปา

ชุมชนนอกจากมีบทบาทตอความมัน่คงทางอาหาร

แลวยังมีบทบาทตอการเปนแหลงรักษาพนัธุกรรมทั้ง

พืชและสัตวปา รวมทัง้เปนแหลงเก็บกักคารบอนชวย

ลดโลกรอนไดอยางด ี การสนับสนนุงานเยาวชนเปน

การสืบทอดสงตอและเปนกลไกที่สําคัญในการรักษา
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ฐานความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของทองถิน่ในอนาคต 

ดังนั้น ปาชุมชนจึงเปนฐานที่จะเสริมสราง

ความมั่นคงในวิถีชีวิตทองถิ่น  หากปาชุมชนทั้ง

ประเทศสามารถที่จะสรางความมั่นคงของตนเองก็

จะเปนการสรางภูมิคุมกันหรือที่มั่นปราการที่สําคัญ

ของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ของชาตไิด 

 

   นอกจากการเสริมสรางความมัน่คงของวถิี

ชีวิตชุมชนจากฐานปาชมุชนแลว ในภาวะโลกรอน

และเศรษฐกิจโลกผันผวน ชุมชนตองทําการลด 4 

เร่ือง เพื่อเสริมสรางความมัน่คง คือ ลดตนทนุดาน

พลังงานในการผลิต บริโภค ขนสง ลดความเสี่ยงภัย

จากระบบทุนนิยม โดยลดการพึง่พงิตลาดจาก

ภายนอก ใหความสําคัญสรางตลาดซื้อขายใน

ทองถิน่ ลดการใชทรัพยากรโดยไมจําเปน สุดทาย

เปนการลดชองวางความไมเขาใจเรื่องปาชมุชน ใน

สังคม ทั้งรัฐบาล นกัการเมือง นักปกครอง และ

สาธารณชนทัว่ไป 

    ถงึแมปาชมุชนจะมีความสําคัญตอความ

มั่นคงชวีิตคนทองถิน่มากมายอยางไรก็ตาม พบวา

ปาชุมชนนีย้ังเปนเรื่องความสัมพันธเชงิอํานาจ  ที่

เชื่อมโยงกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง 

ดังจะเห็นไดจากเสนทางกวา 17 ป ของราง พรบ.ปา

ชมุชน ทีย่ังวนอยูในอาง  

ความมัน่คงของชีวิตชุมชนทองถิน่ กย็ังมี

ความเสีย่งบนผลประโยชนและอํานาจที่เชือ่มโยงผกู

ติดกับกลุมทนุนิยมและเศรษฐกิจการเมือง รวมทั้ง

กลุมผลประโยชนบางกลุมของภาครัฐ ซึ่งพบวา

ถึงแมบางสวนมีความเขาใจเรื่องปาชุมชน แตไม

ตองการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเชงิอํานาจ ไม

ตองการกระจายอํานาจและผลประโยชน สูชุมชน

ทองถิน่ ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชงิ

อํานาจในการจัดการปา เปนโจทยการเมอืงใหม และ

เปนทิศทางทีถู่กตองของการพัฒนาปาชมุชนตอไป   

สถานการณและทศิทางปาชมุชน  
พชืพลังงาน ความมัน่คงทางอาหาร  

          เกี่ยวกบัสถานการณพืชพลงังานระดับโลกนัน้  

Dr.Kinlay Dorjee ผูแทนจากองคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาต ิ สํานักงานภูมภิาคเอเชีย

และแปซิฟก  นาํเสนอวา การใชพลงังานจะมีความ

ตองการใชมากตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

ภูมิภาคเอเชียเติบโตเร็วมาก ในชวงการเติบโตของ

ประเทศจีน อินเดีย  มกีารนาํพืชอาหารจําพวก

คารโบไฮเดรต ธัญญาพืชไปใชเปนพลงังานทดแทน 
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สงผลตอภาวะการขาดอาหาร และโภชนาการของ

บางประเทศ โดยพบวาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ มี

น้ําหนกัต่ํากวาเกณฑ และขาดสารอาหาร 

นอกจากนีย้ังมีผลใหราคาอาหารสูงขึ้น จากการ

ลดลงของพืน้ที่ และผลติผลลดลง และตองนาํ

บางสวนไปใชในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลซึง่

มีการใชกวา 100 ลานตนั  

ดังนั้นวิกฤติพลังงานมีผลตอความมั่นคง

ทางอาหาร เนื่องจากพืชอาหารมีความสัมพันธกับ

พืชพลังงาน สงผลใหพืชเกษตรมีราคาไมสูงไมตํ่า

เกินไป แตไมไดมีผลดีตอประชาชนทั้งหมดในแง

อาหารโลก โดยเฉพาะคนยากจน อีกทั้งพืชพลังงาน

ยังไมแนวาจะดีตอส่ิงแวดลอมอยางแทจริง และแม

ผูผลิตไดประโยชนแตไมไดกอใหเกิดการกระจาย

รายไดโดยเฉพาะกลุมประชากรยากจน  

 นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกีย่วของกบั

สถานการณแนวโนมที่เกีย่วกับปาชุมชน พืชพลงังาน 

และความมัน่คงทางอาหารที่สําคัญ สรุปไดวา  

 นโยบายประเทศที่สงเสริมการปลูกพืช

พลังงาน  เชน  ปาลมน้ํ ามัน  ออย  มัน

สําปะหลัง สบูดํา ทําใหฐานทรัพยากรปา

ธรรมชาติไดรับผลกระทบถูกบุกรุก สงผล

ตอฐานความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  

 การนําพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรไป

ใชในการผลิตพลังงาน สงผลตอราคา

อาหารเลี้ยงสัตว อาหารของคนมีราคา

สูงขึ้นเปนภาระของผูบริโภค โดยเฉพาะ

คนในเมือง  

 การที่ยังไมมีการรับรองสิทธิของชุมชนใน

การจัดการปาชุมชนตามกฏหมาย  จึง

สงผลใหชุมชนหลายแหงไมสามารถทัด

ทาน ยับยั้ง และปกปองทรัพยากรจาก

อํานาจทุนได 

 แตปาชุมชนเปนพื้นที่แหงโอกาสที่เปน

ธนาคารอาหารที่ สําคัญของชุมชนใน

ปจจุบัน และยิ่งจะทวีความสําคัญมากขึ้น

ในอนาคต ทามกลางวิกฤติโลกรอน และ

เศรษฐกิจโลก 

               ทามกลางสถานการณทีท่รัพยากรมีจํากัด 

และยังเผชิญกับภัยคุกคามที่หลากหลาย สงผลตอ

ฐานความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ แตชมุชนยงัขาดอาํนาจ และสทิธิชอบธรรม

ตามกฏหมายในการยับยั้งการคุกคามฐานทรัพยากร

ทองถิน่ตน จึงมีขอเสนอวารัฐไมควรมีนโยบายการ
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สงเสริมการผลิตพืชพลงังานทกุรูปแบบ ในพืน้ที่ปา

ทั้งปาธรรมชาติและปาชุมชน ควรมีการวางแผน

พัฒนาพืชพลงังานอยางเปนระบบ ที่สอดคลองกับ

สภาพนเิวศ เศรษฐสังคม และวัฒนธรรม บนฐาน

ความยัง่ยนืของระบบนิเวศในแตละภูมิทศัน  พรอม

ปรับโครงสรางการใชพลงังานมุงเนนประสทิธิภาพ 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการลดใชพลังงาน 

นอกจากนี ้ ควรสงเสริมการกิน การใชในทองถิน่ 

พัฒนาระบบตลาดทองถิ่นเพือ่ลดการใชพลงังานใน

การขนสง 

ในขณะที่ไมม ีพรบ. ปาชมุชน ชมุชนตองใช

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และพฒันาขอตกลง กฏหมาย

ทองถิน่ทั้งในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และ

เครือขายภูมิทศันในการปกปองทรัพยากรทองถิน่  

ความสาํเร็จและประเดน็ทาทายของปาชุมชน 

กรณีปาชุมชนมีความสาํเร็จ พบ

ลักษณะรวมเหลานี้  

1) ปาชุมชนเปนแหลงความมัน่คงทางอาหาร
ของชาวชนบท ชวยลดรายจาย และมี

อาหารปลอดภัยจากธรรมชาติบริโภค สราง

สุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะชวงวิกฤติอาหาร

และพลังงานเชื้อเพลิง  

2) ปาชุมชนหลายแหงที่เขมแขง็สามารถเปน
เกราะปราการปองกนัการถกูคุกคามทาํลาย

พื้นที่จากแรงผลักดันการสงเสริมพืช

พลังงาน  

3) เกิดนวัตกรรมในการแปรรูป เพิ่มมูลคา การ

ถนอมอาหาร สรางมาตรฐานผลิตภัฑณทีไ่ด

ผลผลิตจากปาที่ปลอดภัย   

4) เกิดเครือขายกลุมเยาวชน คนรุนใหมในการ

สานตอการจดัการปาชุมชนกระจายไปทัว่

ทุกภูมิภาค  

ทามกลางความสําเร็จดังกลาว ปาชุมชนก็

ยังมีประเด็นปญหาที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน 

รวมทั้งประเด็นทาทายในการพัฒนาปาชุมชนใน

อนาคตภายใตสถานการณสากลที่เชื่อมโยงสูทองถิ่น  

โดยเฉพาะการที่พื้นที่ปาชุมชนหลายแหงยังคงเสี่ยง

ตอภัยคุกคามจากประเด็นพัฒนาใหมทั้งการสงเสริม

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งเพื่อพลังงาน และเพื่อการสงออก  

นอกจากนี้ ชุมชนยังขาดสิทธิตามกฎหมาย  

ที่จะเปนกลไกเสริมสรางประสิทธิภาพในการปกปอง 

ดูแลทรัพยากรทองถิ่ นของตน  ไมสามารถใช

กฎหมายกับผูที่กระทําผิดและคุกคามปาได และยัง

ขาดกฎหมายคุมครองสิทธิในกรณีที่เสียหายและ

สูญเสียอันเปนผลจากการปกปองทรัพยากรทองถิ่น   

ทศิทางการขบัเคลือ่นงานปาชมุชน 

กาวตอไปของสมัชชาฯ และรูปธรรมที่ชุมชน

ไดริเร่ิมข้ึนนี้ ยังตองขยายตอไป ทั้งในทางกายภาพ 

และครอบคลุมมิติทีห่ลากหลาย  จึงตองสรางความ

เขมแข็งใหแกสมัชชาปาชุมชนแหงประเทศไทย ให

เปนกลไกเชื่อมโยงแลกเปลีย่นเรียนรูการจัดการปา

ชุมชนในระดับสากลสูทองถิ่น และการสราง

กระบวนการเรยีนรู ผานกลไกแตละภูมิภาคของ

สมัชชาฯ ใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนขามภูมิทัศน

วัฒนธรรม  โดยสมชัชาฯ ตองมบีทบาทในการ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  

 



 
 

49 

ในขณะเดียวกนั ตองเสริมสรางกลุมเยาวชน 

คนรุนใหมสืบทอดการทํางาน โดยสรางเครือขาย

เยาวชน และรวมเรียนรูกับสมัชชาปาชุมชนแหง

ประเทศไทย ไปพรอมๆ กับสรางผูนําทองถิ่นให

เขาใจเรื่องปาชุมชน เพื่อหนุนเสริมกระบวนการ

จัดการปาชุมชน  และสรางขอตกลงและขอบัญญัติ

ทองถิน่ในการจัดการปา 

  

 

 

 

 

 

 

 

สวนประเดน็สทิธิตามรัฐธรรมนูญ ควรมีการ

พัฒนากฎหมาย ขอตกลงทองถิน่เพื่อหนุนเสริมสิทธิ

ชุมชนทองถิ่นในการจัดการ ปกปองดูแลทรัพยากร

ทองถิน่ใหมากขึ้นในภูมิภาคตางๆ โดยใชกลไก

รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสภา

องคกรชุมชน  โดยทีห่นวยงาน องคกรสนบัสนุนปา

ชุมชนทั้งภาครัฐ องคกรพฒันาเอกชน ควรทํางาน

เสริมสรางความเขมแข็งของสมัชชาปาชุมชนแหง

ประเทศไทย ควบคูกบัการพัฒนาปาชมุชน โดย

ประสานงานกบัสภาพัฒนาการเมือง และสภา

องคกรชุมชน 

           กลไกสําคัญอีกประการหนึ่งในการขับเคลื่อน

งานปาชมุชน คือ การพฒันาระบบขอมลูปาชุมชนที่

มีรูปธรรมในประเทศใหชัดเจน เพื่อใชในการจัด

กระบวนการเรยีนรูระหวางสมาชิกของสมชัชา การ

จัดการความรู การสรางความเขาใจกบัสาธารณะ 

รวมทัง้สนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย 



 

 

 

 

 

รูทนัโลก โลกรอน 
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โลกรอน... รอนๆ หนาวๆ  
 ธารี  กามือง และ กมลรัตน  โพธ ิ

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 
 

 

โลกรอน รอนไดอยางไร 

เมื่อกอน หากเริ่มคุยเรื่องโลกรอน จะตองเร่ิมจาก

คําถามวา คุณเชื่อไหมวาโลกรอน?  แตเดี๋ยวนี้ คงไมตอง

ถามคําถามนี้แลว   เพราะทุกคนประจักษและได รับ

ผลกระทบตอตัวเองแลว ซึ่งคณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC ก็ได

แสดงขอมูลยืนยันวาโลกรอนขึ้นจริง (ดังภาพดานบน) 

ดังนั้น จึงตองเปลี่ยนคําถามวา แลวโลกรอนไดอยางไร 

เพราะจะไดแกไขหรือหาหนทางปองกันใหตรงกับสาเหตุ 

  นักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งสรุปวา   อุณหภูมิโลก

เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วแบบผิดปกติ  มีสาเหตุหลักจาก

การเพิ่มข้ึนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ    ซึ่งมี

คุณสมบัติกักความรอนที่แผมาจากดวงอาทิตย    ทําให

ความรอนนี้ไมสามารถระบายออกไปสูภายนอกชั้น

บรรยากาศไดตามปกติ  จึงทําใหโลกรอนขึ้น  

 แตในทางกลบักัน หากโลกเราปราศจากเรือน

กระจก อุณหภูมิทีพ่ื้นผวิโลกจะต่ําลงถงึ -18 องศา

เซลเซียส ซึง่ไมมส่ิีงมีชวีิตชนิดใดที่จะสามารถอาศัยอยูได 

แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดของพืน้ผิวโลก ในชวงค.ศ. 1860-2000 (พ.ศ. 2403-2543)  

อุณหภูมิเฉลี่ยในแตละป 
เสนกลาง 
เสนแนวโนมที่ปรับคาแลว 
ชวงการเบี่ยงเบนของขอมล  

ผิวโลก 

กลุมกาซ 

เรือนกระจก 

ดวงอาทิตย 

กาซเรือนกระจกกับการแผรังสีของดวงอาทิตย 

ที่มา : Grant Tim and Littlejohn Gail, 2001 
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 กาซเรือนกระจก เกิดทั้งตามธรรมชาตแิละจาก

กิจกรรมของมนุษยโดยเฉพาะการเผาไหมในภาคพลงังาน  

กลุมกาซเรือนกระจกที่สําคญั ไดแก คารบอนไดออกไซด 

ไอน้าํ มเีทน โอโซน และไนตรัสออกไซด  ซึง่พบกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) มีสัดสวนที่มากที่สุด ประมาณ

รอยละ 77  รองลงมาคือ กาซมีเทน ประมาณรอยละ  14  

ไนตรัสออกไซดรอยละ 8  ที่เหลือเปนไอน้ําและกาซอื่นๆ  

รอยละ 1 ตามลําดับ  (http//cait.wri.org, 2007)   

 IPCC ไดเผยแพรลาสุดวาผลการวิจัยของคณะ

นักวิทยาศาสตรกวา 2,500 คนจากทั่วโลก  ยืนยันแลววา

หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ประมาณ ป พ.ศ.2300)  มี
กาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
กิจกรรมของมนุษย เนื่องจากมกีารใชพลังงานในสิ่ง

อํานวยความสะดวกมากขึน้ ความตองการใชพลังงานก็

เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรของโลก    ทาํให

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยสูชั้นบรรยากาศเพิ่มมาก

ข้ึนดวย 

 

สวนพื้นที่ปาไม ซึ่งเปนแหลงดูดซับกาซคารบอน-

ไดออกไซดจากบรรยากาศ  เพราะพืชใชกาซชนิดนี้ใน

กระบวนการสังเคราะหแสง  เมื่อปาไมไดถูกบุกรุกทําลาย

ลงและเปลี่ยนพื้นที่ปาเหลานั้น ไปเปนพื้นที่เกษตร  ต้ัง

โรงงานอุตสาหกรรม  และเปนที่อยูอาศัยของมนุษย ยิง่ทาํ

ใหความเขมขนของ CO2 ในชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่ม

มากขึ้นไปอีก 

โดยที่ โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต

กระแสไฟฟา ประเภทที่ใชน้ํามันและถานหินเปนเชื้อเพลิง 

ถือเปนแหลงปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ  

การที่เราบริโภคสินคาและใชพลังงานไฟฟาใน

ชีวิตประจําวัน  จึงเปนการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

ทางออม  เพราะเมื่อเรามีความตองการในการบริโภค

สูงขึ้น  ทั้งโรงงานผลิตสินคาและโรงไฟฟา  จําเปนตอง

เพิ่มกําลังการผลิตใหเพียงพอและทันตอความตองการที่

เพิ่มข้ึน   

ในขณะที่นักวิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งเห็นวา การ

ที่โลกรอนและโลกเขาสูยุคน้ําแข็ง เปนการเปลี่ยนแปลง

ตามธรรมชาติ เนื่องมีปจจัยเหลานี้ควบคุมกันอยู 

(1) การเอียงของแกนโลกมีการเปลี่ยนแปลง  

(2) ระยะหางระหวางโลกกับดวงอาทิตยมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

(3) ลักษณะวงโคจรระหวางโลกกับดวงอาทิตย 

ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน   
 

โลกรอน  เปลี่ยนแปลงอะไรไปบาง  

ทุกคนตระหนักแลววา อุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน

จริง  นักวิทยาศาสตรระบุวา ยังมีแนวโนมที่จะรอนขึ้นถึง 

1.8-4.0 องศาเซลเซียส ภายในป พ.ศ. 2643  แตอุณหภูมิ

ของโลกที่เพิ่มข้ึนไมถึง 1 องศาเซลเซียสในขณะนี้  ได

สงผลกระทบอยางมากมายขึ้นแลวตอโลกของเรา  

มีการคาดการณวาวงจรของน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลง 

เพราะวงจรการระเหยของน้าํจะเร็วขึน้ ทําใหสภาพฝน

เปลี่ยนแปลง หมายความวาจะมีฝนตกมากขึ้น แตฝนก ็

จะระเหยเร็วขึน้ สงผลทาํใหดินแหงแลงมากขึ้น ภาค

การเกษตรจะไดรับผลบกระทบโดยตรง 
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 พืชและสัตวที่เราเคยเห็นคอยๆ หายไป  

การทีโ่ลกมีอุณหภูมิสูงขึน้  จึงสงผลโดยตรงตอ

การดํารงอยูของทัง้พชืและสตัวในระบบนิเวศ   สัตวบาง

สายพนัธุไมสามารถปรับตัวได  เชน  หมีข้ัวโลก  และ

แมวน้าํ ที่มีแหลงอาศัยและเสนทางหาอาหารอยูบนพืน้

น้ําแข็ง  กาํลังจะไรที่อยูอาศยั  มกีารเปลีย่นเสนทางการ

อพยพของสัตวหลายชนิด  หรืออพยพไปไกลกวาเดิม  

เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว เนื่องจากการ

สูญเสียเม็ดสหีรือจํานวนสาหรายที่มีชวีิตอยูแบบพึ่งพา

อาศัยรวมกับปะการัง   สัตวน้าํก็จะไรที่อยูอาศัย  จึงลด

จํานวนลงตามลําดับ 

ทายที่สุด มนษุยตองไดรับผลกระทบอยาง

หลีกเลี่ยงไมได  เพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งในหวงโซ

อาหารโดยที่ตองพึง่พาพืชและสัตว 

 แหลงน้าํเหือดหาย ทะเลทรายกําลังจะมา 

การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ยังสงผลตออัตราการ

ระเหยของน้ําจากแหลงน้าํผวิดินเพิ่มมากขึ้นดวย   ทาํให

น้ําในแหลงน้าํจืดหลายแหงมีปริมาณลดนอยลง หรือแหง

หายไป  ตัวอยางเชน  ทะเลสาบชาด ในทวีปแอฟริกา ซึ่ง

เคยครองตําแหนงทะเลสาบขนาดใหญอันดับ 6 ของโลก

เมื่อ 40 ปที่แลว ไดแหงลง  เนื่องจากไมมีฝนตกในพืน้ที่

แลว ความรอนในบรรยากาศยังทาํใหน้าํระเหยขึ้นสู

บรรยากาศอยางรวดเร็ว  และยังดูดเอาความชืน้ออกไป

จากดินดวย  จึงทําใหบริเวณที่เปนทะเลทรายขยายพื้นที่

มากขึ้นกวาในอดีต 

ประเทศไทยกป็ระสบภัยแลงรุนแรงและมคีวามถี่

มากขึ้นเชนกัน    อยางลาสุดในป พ.ศ. 2547 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ไดเกดิ

ปรากฏการณฤดูฝนสิ้นสุดเรว็กวาปกต ิ เร่ิมต้ังแตเดือน

กันยายน  ขาวจึงขาดน้าํในชวงการสรางเมล็ดสงผลให

คุณภาพของขาวสารลดลง 

 น้ําทะเลสูงขึน้ ชายฝงจมหาย 

ในชวงระยะเวลาไมกี่ป น้ําแข็งและหิมะทีป่กคลุม

อยูบริเวณยอดเขาตางๆ  ไดละลายจนเหลือนอยลงอยาง

เหน็ไดชัด  น้ําที่ละลายจากธารน้าํแข็งและหิมะเหลานีจ้ะ

ไหลลงสูมหาสมุทร  จึงสงผลใหน้าํในทะเลเพิ่มระดับสูง

ข้ึน สงผลกระทบโดยตรงตอชุมชนบริเวณชายฝง  เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสูญเสียพืน้ที่เกาะในบางแหง  

ชายฝงของประเทศอุรุกวยัจะหายไปรอยละ 0.05   

การสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลก็เห็นไดชัดเจนใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะชายฝงกรุงเทพฯ และบริเวณ

ใกลเคียงในพื้นที่อาวไทยตอนใน  พบวา การกัดเซาะ

บริเวณอาวไทย มีอัตรา 30 เมตรตอป  โดยบางบริเวณได

ถูกกัดเซาะหายไปประมาณ 1 กิโลเมตร  

การกัดเซาะไมไดเกิดขึ้นใหเห็นเฉพาะตลิ่งบริเวณ

ชายฝงเทานั้น แตเกิดการกัดเซาะตั้งแตบริเวณพื้นทองน้ํา

ที่เรามองไมเห็นดวย  บริเวณที่นาเปนหวงคือชายฝง

มหาชัย หาดโคลนหายไปจากเดิม 2 กิโลเมตร เหลือเพียง 

250 เมตร เทานั้น  

 ภัยธรรมชาต ิเกิดบอยครัง้และรุนแรงขึ้น 

ในระยะ 4-5 ปที่ผานมานี้ หากสังเกตดีๆ จะเห็นวา 

ประเทศทั่วโลกลวนประสบกับเหตุการณภัยธรรมชาติ  ทั้ง

พายุ น้ําทวม  โคลนถลม  ภัยธรรมชาติเหลานี้ สงผลให

มนุษยตองสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางไมสามารถ

ประเมินคาได   ในประเทศไทยเอง ไดประสบกับวาตภัย 

 
เพียง 2 องศาเซลเซียสที่เพ่ิมขึ้น  
ก็เปล่ียนแปลงชีวิตคุณได 
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และอุทกภัยที่สงผลเสียหายอยางรุนแรงขึ้นทั้งตอชีวิตและ

ทรัพยสินหลายครั้ง อยางเชนเหตุการณน้ําทวมและโคลน

ถลมที่บานน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ และที่บานแมระมาด 

จังหวัดตาก หรือเหตุการณฝนตกหนักติดตอกันเปน

ระยะเวลานาน จนทําใหเกิดภาวะน้ําทวมหนักใน 47 

จังหวัดของประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2549 เปนตน 

 

 อากาศรอน ...เครียด 

ภาวะโลกรอน ซึ่งเปนการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโดย

เฉลี่ยของโลก นั่นยอมหมายถึง การมีจํานวนวันที่รอนเพิม่

มากขึ้นตอปดวย  ภาวะเชนนี้ ไมเพียงแตสงผลกระทบตอ

สภาพทางกายภาพและระบบนิเวศดงัที่ไดกลาวไปขางตน

แลว  ยงัสงผลกระทบอยางมากตอสุขภาพกายและใจของ

มนุษยอีกดวย  ตัวอยางเชน  คนที่อาศัยอยูในประเทศเขต

หนาวมกัเกิด “ภาวะโรคเครียดจากความรอน” หรือการ

เกิด “คลื่นความรอนสูง” ข้ึน 

ในป พ.ศ.2546 มีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส  

ในประเทศแถบทวีปยุโรป สงผลใหคนชราและเดก็กวา 

35,000 คนเสยีชีวิตจากการที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากบั

ภาวะดังกลาวได แมแตในประเทศอินเดีย  ซึ่งเปนประเทศ

ในเขตรอน  ไดมีประชาชนกวาพนัคนเสยีชีวติ จากอุณหภมูิ

สูงถงึ 47.5 องศาเซลเซยีส 

 เชื้อโรคราย ขยายและกลายพันธุ 

การเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิ มีผลกระทบดานสุขภาพ

อนามยัที่สําคญัอีกประการหนึง่ คือ การแพรระบาดของ

โรคติดตอ ทั้งโรคที่เคยสญูหายไปแลวในอดีตและโรคที่

อุบัติข้ึนใหม โดยแพรระบาดไปถึงพืน้ทีท่ี่ไมเคยพบการ

แพรระบาดมากอน ทั้งนี้ นกัวิทยาศาสตร ไดอธิบายภาวะ

เชนนี้วา  การที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทาํใหเกดิภาวะเหมาะสม

สําหรับการเพาะพนัธุและเจริญเติบโตของเชื้อโรค และ

พาหะนําโรคตดิตอตางๆ  ตัวอยางที่เหน็ไดชัดเจน คือ ในป 

พ.ศ. 2547 ไดพบผูปวยเปนโรคไขเลือดออกในประเทศ 

อินโดนีเชยี จาํนวนสูงถึง 59,000 คน โดยเพิ่มข้ึนจากสถติิ

ของปกอนหนานัน้ถงึรอยละ 18  

ความหนาว  ทีไ่มคาดคดิ 

หนาวที่ผานมานี้ ผิดไปจากครั้งกอนๆ เราสัมผัส

ไดวาอากาศไดมีความหนาวเยน็กวาปกอนๆ มาก หรือส่ิง

ที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เคยพูดไววาหิมะจะตกที่

เมืองไทย จะเปนจริงขึ้นแลว    

  ส่ิงที่ไมคาดคดิไดเร่ิมสอเคาใหเหน็มาตั้งแตตนป 

2551 ปรากฏเปนขาวเหตกุารณหิมะตกทีป่ระเทศอิรัก ซึ่ง

เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบศตวรรษ   

           จากขาวคราวในหนังสือพิมพโพสตทูเดย เมื่อ 18 

มกราคม 2552 ไดรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นนี้ไวอีกวา 

ประเทศเพื่อนบานอยางอหิรานกเ็กิดปรากฏการณนี้  ใน

บริเวณทางตอนเหนือของประเทศ มพีายหุิมะถลมอยาง

รุนแรง ซึง่ความหนาวเหนบ็ในครั้งนี ้ สงผลใหชาวอิหราน

จํานวนมากเสยีชีวิต เชนเดียวกับที่ประเทศเคนยา ในทวปี

แอฟริกาเมื่อวนัที ่ 5 ก.ย. ของปเดียวกัน เกิดหิมะตกหนัก

นานกวา 12 ชั่วโมง ในเมืองบูซารา หางจากกรุงไนโรบ ีไป

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ราว 225 กิโลเมตร ซึ่งไดสราง

ความงุนงงใหกับประชาชนภายในเมืองดงักลาว  
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 เขามาใกลๆ กับบานเรา อยางที่ประเทศอินเดีย 

แมจะไมมีรายงานการเกิดหมิะ แตก็มีสภาพอากาศหนาว

เย็นกวาปกต ิ ไมวาจะเปนทางตอนเหนือของประเทศ

อินเดีย  อุณหภูมิลดลงมาเหลือเพยีง 4 องศาเซลเซยีส

เทานัน้ และที่กรุงปกกิง่ เมืองหลวงของประเทศจีน 

อุณหภูมิไดลดลงมาอยูที ่ 10 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ 

เหตุการณที่ไมคาดคิดเหลานีย้ังเกิดขึน้ในประเทศตางๆ 

ทั้งยุโรปและอเมริกาอีกหลายพืน้ที ่ 

       ส่ิงที่คนไทยจะไดเหน็ตอไป ตามที ่ ดร.อาจอง 

ชุมสาย ณ อยธุยา ไดเคยกลาวไว คือ อุณหภูมิที่จะหนาว

เย็นนานกวาปกติ ซึ่งปกติแลวเมืองไทยจะหนาวในชวง

คาบเกี่ยวเดือน ธ.ค.-ม.ค. ไมเกิน 3 สัปดาห แตคร้ังนี้มี

แนวโนมวาจะหนาวเย็นยาวนานกวาปกต ิ 

      “ผมพูดเลนๆ วามีโอกาสที่จะเกิดหิมะตกใน

เมืองไทยได ถามีปจจัยตวัแปรอื่นเสริม เชน อุณหภูมิถงึ 0 

องศาเซลเซยีส และตองมีความชื้นกับเมฆเกิดขึน้ใน

ปริมาณที่เหมาะสม อยางทีเ่ห็นหิมะตกในประเทศจีนและ

เวียดนามที่ผานมา สวนที่กรุงเทพฯ โอกาสที่จะมหีิมะตก

คงเปนไปไดยาก” ดร.อาจอง ไดเคยกลาวไว        

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา ไดอธิบายเหตุการณที่

อุณหภูมิลดลง วามีสาเหตจุากอทิธิพลความกดอากาศสูง

จากประเทศจนีระลอกใหญ ที่พัดเขาปกคลุมประเทศไทย

อยางตอเนื่อง ทําใหทัว่ทุกภาคของไทยมีอุณหภูมลิด

ตํ่าลงจนมีอากาศหนาว โดยกรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตํ่าทีสุ่ด

ในรอบ 10 ป  และเปนไปไดวาการที่เราสวนใหญคุนเคย

กับอากาศรอนตอเนื่อง ไมไดสัมผัสอากาศหนาวเยน็มา

นาน ทําใหเกดิความรูสึกหนาวกวาปกต ิ 

โลกรอน ชวยดวย !!! 

เราจะทาํอยางไรดี   

เพื่อบรรเทาปญหาโลกรอน? 

ในระดับนานาชาติ  ไดมีการนําเอาเรื่อง  “การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและภาวะโลกรอน”  

มาเปนประเด็นในการเจรจาระหวางประเทศอยางจริงจัง 

พรอมรวมกันจัดตั้ง คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวา

ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC ข้ึน 

ตอมา ไดรวมกันลงนามใน อนุสัญญาวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรักษาระดับความ

เขมขนของกาซเรือนกระจกในธรรมชาติใหอยูในระดับที่

ปลอดภัย และ  พิธีสารเกียวโต  เพื่อกําหนดขอผูกพัน

ทางกฎหมาย  พิธีสารนี้มีผลบังคับใชต้ังแตป 2548 เปน

ตนมา  ปจจุบันมี 160 ประเทศเขารวมลงนาม รวมทั้ง

ประเทศไทย  

จึงเปนที่มาของการซื้อขายกาซเรือนกระจก ใน

ตลาดคารบอนโลก  และกลไกการพัฒนาที่สะอาดเกิดขึ้น 

เพื่อเปนแรงจูงใจ ใหประเทศกาํลังพัฒนาหันมาใช

เทคโนโลยีสะอาด  

หลังจากที่ประเทศไทยไดลงนามในเอกสาร

สําคัญทั้งสองแลว  ไดกําหนดใหสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักในภารกิจที่เกี่ยวของ   นอกจากนี้ ยังมี

หนวยงานอื่นๆ ที่รวมรณรงคเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน  
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อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

หนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงคมนาคม  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  กรีนพีช 

มูลนิธิโลกสีเขียว เปนตน 

เราที่ เปนจุดเล็กๆ  ในสังคมโลก  ทําไดใน

ชีวิตประจําวันก็คือ การบริโภค ทั้งการกินและการใช  เปน 

วิธีที่งายๆ อยางเชน ใชสินคานานๆ เลือกซื้อผลิตภัณฑใน

ทองถิ่น ลดการกินเนื้อสัตว ลดการเดินทางดวยรถยนต  

ประหยัดไฟในบาน เปนตน การทําสิ่งเหลานี้พบวา ยากที่

จะเร่ิมตน  เพราะนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไป

บางสวน  แตโลกใบนี้ก็ข้ึนอยูกับพวกเรา  
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ไปดูเขาซื้อขายอากาศ ในตลาดคารบอน 
  

เบญจมาส  โชติทอง 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 

 
“ตลาดคารบอน”  

เปนชื่อเรียก ตลาดที่มกีารซ้ือขายการอนุญาต
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ
กาซเรือนกระจกอื่นๆ ซ่ึงดําเนินการดวยหลักผู
กอมลพษิเปนผูจาย เพื่อจูงใจใหลดการปลอย 
CO2 และกาซเรือนกระจก  โดยจะคิดคํานวณ 

ใหเทียบเทากับหนวยของ CO2  
จึงมักจะเรียกกันวาตลาดคารบอน  

ทั้งๆ ที่มกีารซ้ือขายกาซเรือนกระจกอื่นๆ ดวย” 

แตกอนเพยีงแคเห็นเขาตองซื้อน้ํากินน้ําใช 

ก็งงมากแลว และเมื่อเราเริม่ตองใชน้าํประปา ซึ่งเขา

ฟอกใหสะอาด สงทางทอ มาขายใหเราถึงบานทุกๆ 

วัน  กท็าํใหเลิกสงสัยไปดวยความเคยชิน มายุคนี้
เขาซ้ือขายอากาศกันแลว เปนความจริงหรือ? 
อากาศเปนสิ่งที่มอียูทั่วไป แลวทาํไมตองซือ้ตองขาย

กันดวย แลวเขาซื้อขายกนัที่ไหน ซื้อขายกันอยางไร   

คําตอบก็คือ    เขาซื้อขายกนัโดยมีคารบอนเปน

สินคาตัวหลัก คารบอนซ่ึงเปนสวนองคประกอบของ

กาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide: CO2) ที่

มีอยูในอากาศนั่นเอง 

 ตลาดคารบอน อยูที่ไหน?  คารบอน 
แพงไหมคะ?  หากใครไดยินคําถามเหลานัน้ ก็คง

จะสงสัยอยูไมนอย   คารบอน  ถูกนักวทิยาศาสตร

และสังคมระบวุาวาเปนตัวการสําคัญทีท่ําใหโลก

รอน ดังนัน้ ตลาดคารบอนจึงถูกริเร่ิมข้ึนเพื่อเปน

กลไกในการชวยบรรเทาและลดปญหาดงักลาว  

ทีม่าและรปูแบบของตลาดคารบอน 

 ทําไมอยูดีๆ คารบอนและ CO2 จึงกลายเปน

ผูรายไปได ทั้งที่กาชในกลุมนี้ก็มีอยูคูกับโลกเรามา

แตไหนแตไรแลว?   

เมื่อกอน โลกเรามี CO2 ในสัดสวนที่สมดุล

กับกาซอืน่ๆ แตหลังยคุอุตสาหกรรมหรือต้ังแตป 
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2443 เปนตนมา นักวิทยาศาสตรพบวาปริมาณ CO2 

เพิ่มข้ึนจน “เกินพอดี” และไปสะสมกับกาซอืน่ๆ ใน

ชั้นบรรยากาศที่หอหุมโลก กลายเปนเกราะทีเ่ก็บกกั

รังสีความรอนจากแสงอาทิตยที่สองมายังโลก ทาํให

การสะทอนออกจากโลกลดลง จงึทําใหโลกรอนขึ้น 

ซึ่งก็เปนเหตุผลที่เรียกกาซ CO2 และกาซเหลานั้นวา 

“กาซเรือนกระจก” เพราะเปนปรากฏการณคลายๆ 

เรือนกระจกที่เก็บกักความรอนไว 

 กลับมาที่ตลาดคารบอน ซึ่งภาษาอังกฤษ 

ใชคําวา Carbon Market ดําเนนิการภายใตหลักการ

ผูกอมลพิษเปนผูจาย  เพื่อจูงใจใหผูที่กอมลพิษ ไม

วาบุคคล ชุมชน โรงงาน เมือง หรือประเทศตางๆ  

ลดการปลอย CO2 และกาซเรือนกระจกชนิดอืน่ๆ  

ซึ่งตลาดนี้จะคิดคํานวณ CO2 และกาซเรือนกระจก

ชนิดอื่นๆ ที่ลดลง  ใหเทียบเทากับหนวย CO2 แลว

กําหนดราคาซือ้ขายตอหนวย CO2 กัน  จึงมักจะ

เรียกกนัวาตลาดคารบอน  ทั้งๆ ที่มกีารซือ้ขายกาซ

เรือนกระจกอืน่ๆ ดวย  

 หลักปฏิบัติทัว่ไปของตลาดคารบอน ไดแก 

1) กําหนดประเภทอุตสาหกรรมและผูกอ
มลพิษที่ตองดาํเนนิการภายใตเกณฑที่

กําหนด 

2) จัดสรรปริมาณกาซเรือนกระจกใหแตละ
ประเภทอุตสาหกรรมและผูกอมลพิษ 

(emission quota หรือเครดิต) 

3) จํากัดปริมาณกาซเรือนกระจกที่
อนุญาตใหแตละอุตสาหกรรมและผูกอ

มลพิษปลอยสูชั้นบรรยากาศ 

(emission cap) 

ตลาดคารบอน  ในปจจุบันมีอยู 2 แบบ คือ 

แบบบังคับ (mandatory) และแบบสมัครใจ 

(voluntary) 

 ตลาดคารบอนแบบบังคับ บางครั้งกม็ี

การเรียกวา ตลาดแบบทางการ เชน ตลาดคารบอน

ของสหภาพยุโรป และตลาดภายใตกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด (CDM) ซึง่ดําเนนิการภายใตพธิีสารเกียว

โต มกีฎหมายแตละประเทศกํากับดูแล  เนื่องจาก

ประเทศเหลานั้นตองลดการปลอยกาซตาม

พนัธกรณีที่ไดลงนามไว  ประเทศเหลานีส้ามารถซื้อ

คารบอนเครดิตไปชดเชยกับการปลอยกาซเรือน

กระจกในประเทศตนได 

การซื้อขายคารบอนระหวางประเทศจึงไดมี

ข้ึนอยางตอเนือ่ง อาทิ ในป พ.ศ. 2552 – 2555 

รัฐบาลประเทศเดนมารก จะซื้อ CERs จํานวน 

245,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยการ

ทําปุยหมกัในมาเลเซยี ซึ่งมีการปรับปรุงวิธีการ

บําบัดน้าํเสียจากโรงงานสกดัน้ํามนัปาลมจํานวน 3 

โรง ซ่ึงสามารถลดการปลดปลอยกาซมีเทนได 

457,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  สวน

บริษัทผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุน ไดทําขอตกลงซื้อ

เครดิตที่ไดมาจากการลดการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกจากการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนาที่

สะอาด จาํนวน 200,000 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา จากบริษทัเคมขีองอินเดีย ที่พัฒนา
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โครงการพลงัไฟฟาชีวมวล ขนาด 9 เมกกะวัตต ซึ่ง

ใชเศษไมและกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิง  เปนตน 

ในป 2551 ตลาดคารบอนของสหภาพยุโร

ปซึ่งเปนตลาดคารบอนที่ใหญที่สุดในโลก มีการซื้อ

ขายกนั รวมมลูคาเกือบ 100,000 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 3.5 ลานลานบาท  แตเมื่อเดือน

ธันวาคม ป 2551 ตลาดบลเูน็กซ กลับมยีอดซื้อขาย

แซงตลาดคารบอนยุโรป  

        ราคาซ้ือขายเฉลี่ยโควตาในการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟาหรือโรงงาน
แตละแหงในที่อยูในสหภาพยุโรป(EUAs) อยูที่ 
22.65 ยูโรหรือ 1,065 บาท   และซ้ือขายเครดิต
ที่มาจากการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
จากการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CERs)  เฉลี่ยอยูที่ 17.30 ยูโร  ประมาณ 
813 บาท    โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 
3,290,000 ลานบาท   คิดมูลคาเฉลี่ยประมาณ 
12,700 ลานบาทตอวัน   

ตลาดคารบอนแบบสมัครใจ  เชน ตลาด

กลางซื้อขายกาซเรือนกระจกชิคาโก สหรัฐอเมริกา  

ตลาดประเทศอังกฤษ เปนตน  ซึ่งเกิดขึ้นโดยความ

รวมมือระหวางผูประกอบการ จึงมักดําเนินการกนั

ภายในสมาชกิของตลาด และมีการซื้อขายกันโดยไม

มีการกาํหนดขอบังคับเกี่ยวกับปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจก  ตลาดแบบนี้ยงัอาจเปนการตกลง

ซื้อขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย อาจซื้อ

ขายกนัโดยตรงหรือผานระบบนายหนา 

แมตลาดคารบอนแบบสมัครใจ ยังมีสัดสวน

นอยมาก  เมื่อเปรียบเทยีบกับตลาดคารบอนแบบ

บังคับตามพันธกรณีของพิธสีารเกียวโต  แตความ

ตองการซื้อในตลาดคารบอนแบบสมัครใจก็มี

แนวโนมเพิ่มข้ึน  และกลายเปนที่สนใจของบุคคล

ทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากขึน้  เนื่องจากมี

ระบบและกฎเกณฑที่ซับซอนนอยกวา เปดโอกาสให

กิจกรรมขนาดเล็กไดเขาสูกลไกนี้ได   และให

ความสาํคัญกบัการจูงใจเพือ่ลดการปลอยกาซเรือน

กระจกไปพรอมๆ กนั 

สําหรับราคาการซื้อขายคารบอน พบวามี

การเปลี่ยนแปลงบอย และมีความแตกตางกนัมาก

ระหวางตลาดแตละแหง  แนนอนวาราคาในตลาด

แบบสมัครใจจะถูกประมาณ 2-4 เทาของตลาดแบบ

บังคับ 

ตลาดคารบอนในประเทศไทย 

ตลาดคารบอนในประเทศไทย มทีั้งสอง

รูปแบบ  โดยตลาดแบบบังคับ จะมีการซือ้ขายผาน

กฎระเบียบที ่ องคการบริหารจัดการกาซเรอืนกระจก 

(องคการมหาชน)” หรือ อบก. กําหนดไว  

อบก. ทําหนาที่ในการวิเคราะห กลั่นกรอง 

และใหคํารับรอง โครงการที่ลดการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจกตามกลไกการพฒันาที่สะอาด ติดตาม

ประเมินผล จัดทําฐานขอมูลโครงการที่ไดรับคํา

รับรอง สงเสรมิการพฒันาโครงการและการตลาดซื้อ

ขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรบัรอง 

ปจจุบัน อบก. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบ

และออกหนงัสือรับรองใหแกโครงการ ที่ดําเนินการ

ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดไปแลว 60 โครงการ 

สวนใหญเปนโครงการดานการผลิตพลังงานทดแทน  

โดยคาดวาจะสามารถลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 

3.98 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป  

และยังมีอีก 27 โครงการ รอการพิจารณา  (พ.ค. 52) 



 60 

สวนโครงการดานปาไม จะตองมีลักษณะ

เปนไปตามเงือ่นไขของกลไกการพัฒนาทีส่ะอาด

กําหนดไว คือ  

- พื้นที่ดินนั้นเปนปาไมมาตั้งแต 31 ธ.ค.2532 

- มีพื้นที่ไมตํ่ากวา 6.25 ไร  

- พื้นที่ปกคลุมดวยตนไม ไมตํ่ากวา 30% 

- ตนไมความสงูไมตํ่ากวา 3 เมตร 

ไดมีการประเมินไววาสภาพปาตามเงื่อนไข

ขางตน  หากมี การปลูกปาไม 2.5 ไร จะสามารถ
กักเกบ็คารบอนเครดิตได 2 ตัน 

ขณะนี้ ยงัไมมีโครงการใดๆ ดานการปาไม

ในประเทศไทย  ที่ไดรับคํารับรองใหมกีารซื้อขาย

คารบอน ในตลาดแบบบังคบั 

กรณีโรงงานอุตสาหกรรม 
ในตลาดแบบบงัคบั 

           ในแตละปโรงงานจะไดรับการจัดสรรปริมาณ

กาซเรือนกระจกหรือไดรับเครดิต  เมื่อครบปโรงงาน

จะรายงานปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอย  หาก

พบวามีการปลอยเกินเครดิตที่ไดรับและไมสามารถ

หาเครดิตจากแหลงอื่นมาหกัลบได  อาจจะไดรับการ

ลงโทษหรือปรับเปนเงิน  ซึง่การปรับนี้จะไมสามารถ

ไปหักลบปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยเกินมาให

ลดลงไปได  โรงงานนี้จึงตองตัดสินใจวาจะหาวิธีเพื่อ

ลดการปลอยกาซลง หรือตองไปซื้อเครดิตจาก

โรงงานอืน่ แบบใดจะมีตนทนุนอยกวากนั 

   หากโรงงานปลอยปริมาณกาซเรือนกระจก

นอยกวาปริมาณเครดิตที่ไดรับ  จะสามารถเก็บสวน

ตางไวในอนาคต หรือจะตัดสินใจขายเครดิตที่เหลือ

ใหกับโรงงานอื่นก็ได  

 

เชื่อกันวา กลไกการตลาดคารบอนแบบนี้ 

นอกจากจะชวยใหผูประกอบการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกแลว      ยังจะสงเสริมใหเกิดการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดการใชพลังงานอีกดวย 

กรณชีุมชนปลกูปา   
ขายคารบอนในตลาดแบบสมคัรใจ 

   กิจกรรมหรือโครงการดานปาไมสามารถ

ดําเนนิการและเขาตลาดแบบสมัครใจได อาทิ การ

ปลูกปา  ฟนฟูสภาพปา  การปลูกปารวมกับการ

อนุรักษปาไม การปลูกตนไมในเมือง  การปรับกลไก

การจัดการปาไม การลดการปลอยกาซเรือนกระจก

โดยปองกนัพืน้ที่ปาไมถูกทาํลาย และการจัดการ

พื้นที่การเกษตร  

 ในบานเรา ไดมีการศึกษาเพื่อสงเสริมการ

ปลูกปาเพื่อขายคารบอนในตลาดแบบสมัครใจ  ได
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เกิดขึ้นภายใตความรวมมือ ของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ กับ มหาวิทยาลัย

มิชิแกนสเตท ประเทศสหรฐัอเมริกา ในพื้นที่ 920 

หมูบาน 87 ตําบล 22 อําเภอ 5 จังหวัด ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4,000 ครัวเรือน เนื้อที่

ประมาณ 20,000 ไร  ซึ่งมีการฝกอบรมผูนําชมุชน

และประชาชน การศึกษา ตรวจวัดและเกบ็ขอมูลปา 

รวมทัง้การสงเสริมสรางความเขาใจ 

 สําหรับพืน้ที่ตัวอยางใน จ.สกลนคร ซึ่งอยู

ในโครงการปลูกปาเพื่อขายคารบอน  สวนใหญเปน

สวนปาไมสักตามโครงการสงเสริมการปลูกสวนปา

ของรัฐบาล  ทีป่ลูกมาแลวประมาณ 15 ป  รวมพืน้ที่

ในโครงการ 625 ไร  มเีกษตรกรเขารวมกวา 4,000 

ครอบครัว  มีการซื้อขายคารบอนใหตลาดคารบอน

ในสหรัฐอเมริกา ผานทางมหาวิทยาลัยมชิิแกน โดย

มีเครือขายอินแปงซึ่งเปนแกนหลกัในการประสาน

ดูแล  โดยชมุชนนี้มองวาเปาหมายหลัก คือ ความ

ยั่งยนืของระบบนิเวศและชมุชน มากกวาการซื้อขาย

คารบอน 

 การปลูกปาเพือ่ขายคารบอน อาจเปนการ

ชวยเพิ่มการลงทนุในชนบทได และอาจสามารถชวย

ลดความยากจนได อีกทัง้หากมกีารจัดการที่ดีก็จะ

สามารถสรางการทาํงานอยางการมีสวนรวม ให

เกิดขึ้นในชมุชนไดดวย แตทัง้นี้ ในทางกลบักันหากมี

การจัดการที่ไมดี ก็อาจเปนเพยีงกิจกรรมที่สรางขึ้น

เพื่อเอื้อผลประโยชนตอกลุมธุรกิจ องคกรตางๆ ที่

เขามาแสวงหาผลไดจากกลไกตลาดคารบอนนี ้

 

 

ตลาดคารบอน อาจจะรออยูใกลๆ  ตวั 

  

ไปตลาดคารบอนคราวนี ้  ตองใช

ภาษาอังกฤษอยูไมนอย ก็ตลาดนี้เขามาจากเมือง

นอกเมืองนา  สวนที่ต้ังใจวาจะอยูอยางสนัโดษไมยุง

เกี่ยวกับใครเขาใหวุนวาย กค็งไมไดแลว  เพราะทกุ

วันนี้ มกีฎเกณฑที่ใครตอใครก็ไมกําหนดขึ้น  เขา

ใกลตัวเราทุกที   

 วันดีคืนดี หากมีคนมาบอกวาเราเปนผูราย

ปลอยกาซเรือนกระจกหละ จะทาํอยางไร??? 

 ไมเชื่อก็ตองเชือ่วา กาซมเีทน (CH4) ซึ่งเปน

กาซเรือนกระจกที่สําคัญอีกตัวหนึ่ง ถกูระบุวาปลอย

มาจากภาคการเกษตร  จงึกําลังมีการถกเกียงกันวา

จะมีวิธกีารจัดการกับเกษตรกรผูปลอยกาซมีเทน

อยางไรด ี 
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เวทีโลกรอนขององคการสหประชาชาติ  ก็

เร่ิมมีหัวขอ "เกษตร" เขามาถกและพิจารณา โดยชีว้า

ภาคการเกษตรมีสวนปลอยกาซเรือนกระจก 10-

12% จึงตองมีสวนรวมลดการปลอย ในขณะที่

นักวจิัยไทยแจงพบวาปลอยจริง  นอยกวาผลวิจัย

ตางชาติคร่ึงหนึ่ง   

ดังนัน้ กอนถงึการระดับเจรจาตกลง เราคง

ตองติดตามและคนหาขอมลูมายนืยนั   กอนที่จะมัด

ตัวใหเกษตรกรตองเขาสูระบบตลาดคารบอน  ไมวา

จะเปนแบบบงัคับหรือสมัครใจก็ตาม 

เราทุกคน ทกุชุมชน จึงตองติดตามขอมูล

และเขาไปมีสวนรวมในโอกาสตางๆ เราไมอาจ

ปฏิเสธไดวา กลไกเหลานี้เขามาสูประเทศเรา  ผาน

ทางขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศ  ที่

ประเทศเราไปลงนามเปนสมาชิก  ดังนัน้ เราจงึตอง

ใสใจกับส่ิงตางๆ เหลานี้ดวย  เพื่อใหรูเทาทันและ

ไดรับประโยชนอยางเปนธรรม    
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รูจัก REDD  
และจดุยืนของประเทศไทย   

 

ระวี  ถาวร    

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 
 

“การปลอยกาซเรือนกระจก 
อันเนื่องมาจากการทําลายปาและ 
ความเสื่อมโทรมของปาเขตรอน 
ที่เกิดจากการกิจกรรมของมนุษย   
คิดเปนสัดสวนสงูถึงรอยละ 20  

ของปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจกทั้งหมด” 

จากรายงานลาสุดของคณะกรรมการ

ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรือ IPCC ในป 2551 ระบุวา การปลอย

กาซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการทําลายปาและ

ความเสื่อมโทรมของปาในเขตรอนที่เกิดจากการ

กิจกรรมของมนุษย  คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 

ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด โดย

ก า ซที่ มี ผ ลก ร ะทบต อ โ ลก ร อ นมากที่ สุ ด คื อ 

คารบอนไดออกไซด (CO2) 

โดยทัว่ไปแลว เรามักจะคิดวาภาวะโลกรอน

เปน การละลายของน้ําแข็งขั้วโลก การเพิม่สูงขึ้นของ

อุณหภูมิและระดับน้ําทะเล แตที่จริงแลวผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากภาวะโลกรอน มีกวางขวางกวานั้นมาก 

โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอผืนปา และการดํารงชีวิต

ของผูคนมากมายที่พึง่พงิปา ดังนั้นการจดัการปาจงึ

มีสวนเกี่ยวของ และมคีวามสาํคัญตอการแกไข

ปญหาโลกรอน    

  เพราะปาเปนทัง้เหตุและเปนเหยื่อของผล- 

กระทบจากโลกรอน   
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• การปองกนัการทําลายปาและฟนฟูใหปา

เสื่อมโทรมลง จะชวยลดการปลอยกาซ CO2 

ออกสูชั้นบรรยากาศ   

• การคงอยูของผืนปา เปนการรักษาแหลง

ใหบริการของระบบนิเวศ อาท ิแหลงอาหาร 

แหลงน้ําสะอาด  และชวยทาํใหคนเรา

สามารถปรับตัวตอผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้น  

 ในขณะที่ภาวะโลกรอนก็สามารถทาํลาย

ความอุดมสมบูรณของปาได หากฝนตก

นอยลงในขณะที่อุณหภูมิเพิม่สูงขึ้น  กเ็ปน

สาเหตุของภาวะภัยแลง และจะสงผลตอเนื่อง

ใหเกิดไฟปาบอยครั้งขึ้น ทําใหทรัพยากรปาไม

ลดลง  

 หากไมมีการจดัการปาอยางยั่งยนื ผืนปาจะ

เปนสวนหนึง่ที่ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพราะวา การตัดไมทําลาย

ปาเปนการทําลายแหลงเก็บกักคารบอน 

(Carbon Sink) ที่กําลงัเพิม่มากขึ้นในชั้น

บรรยากาศ   

 พื้นที่ปาที่ถกูทาํลาย ยงัเปนแหลงกําเนิดของ

กาซเรือนกระจก เพราะตนไมหรือเนื้อไมซึ่ง

เปนแหลงกักเก็บคารบอนเมือ่ถูกเผาไหม จะ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา 

เมื่อประชาคมโลกตางก็เห็นวา หากเอาผืน

ป า เ ข ามา เกี่ ย วข อ งกั บกา รแก ไ ขปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแลว  ประเทศที่ลด

การทําลายปาจะตองไดรับผลตอบแทน  เพื่อเปน

หลักประกันความยั่งยืนของผืนปา  จึงไดการริเร่ิม

และพัฒนากลไก REDD (Reducing Emission 

from Deforestation and Degradation in 

Developing Countries) หรือ การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก จากการทําลายปาและความ
เสื่อมโทรมของปา  ข้ึน   

         REDD ถือเปนกลไกการมอบผลตอบแทน

แกประเทศตางๆ ที่มีความสามารถในลดการปลอย

กาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อม

โทรมของปา  โดยแตละประเทศจะทําการตรวจวัด

และติดตามการปลอยกาซเรือนกระจก  ภายใน

อาณาเขตของประเทศตนเอง หลังจากนั้นจะคํานวณ

ปริมาณของกาซอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ   และจะ

ไดรับผลตอบแทนในรูปของคารบอนเครดิต  ตาม

ปริมาณกาซที่ลดลง   ซึ่งเครดิตนี้จะสามารถซื้อขาย

ไดในตลาดคารบอนโลกไดตอไป 

  อยางไรก็ตาม การวิจยัเรื่องการศึกษา

ติดตามการเจรจาเรื่อง REDD ในเวทีเจรจาเรื่องโลก

รอนและนัยสาํคัญตอประเทศไทย  ไดระบุวา  
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REDD จะมีผลตอประเทศไทยมีทัง้ผลกระทบเชงิ

บวก คือ การไดรับงบประมาณในการดูแลรักษาปา

มากขึ้น สงเสริมใหชมุชนเขามามีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาปา เปนโอกาสทีจ่ะพฒันากลไกการ

บริหารจัดการปาที่โปรงใส และระบบการตรวจสอบ

การบริหารจัดการปา เนื่องจากตองมกีารจัดทาํ

รายงานที่เขมงวดและโปรงใส  

อยางไรก็ตาม REDD อาจสงผลกระทบตอ

วิถีชีวิต และสิทธิการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน

ทองถิน่ เนื่องจากการรกัษาปาที่เนนการเขมงวดใน

การใชประโยชนจากปา ซึง่นาํไปสูการใชกฎหมายที่

เขมงวดมากขึน้ของภาครัฐซึง่อาจนําไปสูความ

ขัดแยงไดทั้งนีข้ึ้นอยูกับรายละเอียดการออกแบบ

และสนับสนนุ REDD ที่เหมาะสมตอไป  

ยังมีการถกเถียงในหลากหลายประเด็น 

ต้ังแตนิยามของคําวา “ปา” ซึ่งจะมีความสําคัญตอ

การระบุวาเกิดการทําลายปาหรือไม และเกี่ยวของ

กับผูไดรับผลประโยชน ซึ่งแนวโนมและทิศทางพื้นที่

ปาสวนใหญที่จะสามารถทํา REDD ได คือ ปาใน

เขตอนุรักษ ไมครอบคลุมพื้นปาผืนเล็ก ปาหัวไร

ปลายนา ปาครอบครัว รวมทั้งวนเกษตร เกษตร

ผสมผสาน ซึ่งเปนการปดกั้นการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอวา REDD ไมควร

จะจํากัดอยูเพียงการลดการทําลายและความเสื่อม

โทรมของปา เพราะหลายแหงชุมชนไดรวมตัวกัน

พลิกฟนผืนปา ใหกลับมาสูความสมบูรณอีกครั้ง จึง

ควรมีการเพิ่มประเด็นการฟนฟูปา ซึ่งเปนการกักเก็บ

คารบอน และเปนรูปแบบหนึ่งของ REDD ที่เรียกวา 

REDD+  นอกจากชวยลดโลกรอนแลว  ยังเปนการ

การสรางความมั่นคงทางอาหาร  อนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจะ

ทําให REDD กลายเปนกลไกสิ่งจูงใจที่สําคัญในการ

ฟนฟูปาอีกกลไกหนึ่ง  

ป จ จุ บั น  ก ล ไ ก  REDD ยั ง อ ยู ใ น
กระบวนการถกเถียงเพื่อพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสม    จึงเปนโอกาสที่เราจะคนหาและรวม

กําหนดรูปแบบที่มีความชัดเจนใหมากกวานี้   ศูนย

ฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

จึงรวมกับตัวแทนเครือขายปาชุมชน ตัวแทนชุมชน

วนเกษตร  เกษตรยั่ ง ยืน  กลุ มธนาคารตน ไม 

นักวิชาการ  เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน จาก

ภูมิภาคและสวนกลาง พรอมกับองคกรที่เกี่ยวของ 

ไดแก เครือขายเฝาระวังโลกรอน สมาคมสนับสนุน

ปาชุมชนไทย และ MAEs Watch  จะจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนมุมมอง  สรางความเขาใจ และรวม
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กําหนดทิศทางตอ REDD  โดยการทบทวน

สถานการณและติดตามความกาวหนาเรื่อง REDD 

ในระดับสากล  ผลกระทบและนัยตอประเทศไทย   

และรวมหาแนวทางในการสรางความรวมมือและ

เตรียมความพรอมตอเร่ือง REDD ระหวางผูที่

เกี่ยวของในประเทศไทย  ซึ่งคาดวาจะมีความชัดเจน

มากขึ้นในเร็วๆ นี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรึกษาหารือและวิพากยของสังคมจะ

ชวยใหประเทศไทยเรากําหนดทิศทางของเราเอง  

หากเราจะเขาสูกลไกระหวางประเทศก็จะตองไม

เสียเปรียบ และยังคงรักษาสิทธิของชุมชนในการ

เขาถึงและจัดการทรัพยากรไดอยางยั่งยืนตอไป 




