ผลงานรางวัลสิปปนนท์ เกตุทตั ในทศวรรษที่สองของลูกโลกสีเขียว
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เมื่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวผ่านไปได้ 6-7 ปี เริ่มสังเกตุพบว่าผลงานชุมชนที่เคยได้ รับ
รางวัลไปแล้ ว บางแห่งยังคงเข้ มแข็งมัน่ คง บางแห่งอ่อนล้ าลงด้ วยเหตุปัจจัยต่างๆ จึงได้ พิจารณาให้ มีรางวัลประเภท 5 ปี แห่ง
ความยัง่ ยืน สําหรับชุมชนที่ยงั คงสามารถดูแลรักษาป่ าได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต่อมานําเอา “สิปปนนท์ เกตุทตั ”มาตังเป็
้ นชื่อรางวัล
เพื่อเป็ นเกียรติและรํ าลึกถึงคุณความดี ตลอดจนอุดมการณ์รักสิง่ แวดล้ อมของท่าน
รางวัลสิปปนนท์ เกตุทตั เป็ นผลงานชุมชนที่เคยได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาแล้ วเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 ปี คณะทํางาน
ภูมิภาคที่ไปเยี่ยมเยือนจะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ นและเสนอชื่อชุมชนที่ผ่านเกณฑ์เข้ าสูก่ ารกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
ในช่วงปลายทศวรรษแรก เป็ นช่วงที่ทดลองทําไป เรี ยนรู้ไป จนในที่สดุ มีการพัฒนาขึ ้นเป็ นเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการ
ทํางานของคณะกรรมการอย่างเป็ นหลักเป็ นฐาน ใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และหลักฐานที่เป็ นวิทยาศาสตร์ มาประกอบการ
พิจารณา โดยดูครอบคลุมทัง้ 3 มิติ ได้ แก่ ระบบนิเวศ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และบทบาทสังคมและชุมชนท้ องถิ่น
นอกจากนันยั
้ งมีเกณฑ์พิจารณาที่ละเอียดลึกลงไปเป็ น 7 ด้ าน และ 22 ดัชนีบง่ ชี ้
อาจกล่าวได้ วา่ รางวัลสิปปนนท์ฯ มาเริ่ มกันอย่างจริ งจังในทศวรรษที่สอง การเอาใจใส่ตอ่ การค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูลและ
หลักฐานต่างๆที่สะท้ อนผลลัพธ์ผลกระทบ และการลงพื ้นที่เพื่อสังเกตุการณ์ พิสจู น์สมมติฐานบางอย่าง ตลอดจนการซักถาม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้นําชุมชนและชาวบ้ าน ทําให้ คณะกรรมการยิ่งได้ สมั ผัสกับองค์ความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาการ
จัดการใหม่ๆของชุมชนท้ องถิ่น จนสามารถสังเคราะห์เป็ นตําราและหลักสูตรสําหรับการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา
รวมทั ้งนําไปใช้ นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้ อย่างมีชีวิตชีวา
จากการวิเคราะห์ผลงานรางวัลสิปปนนท์ฯ ตังแต่
้ ครัง้ ที่ 11-17 จํานวนทังสิ
้ ้น 39 ผลงาน พบลักษณะร่วมในบางประเด็นที่
น่าสนใจ ซึง่ จะหยิบยกขึ ้นมากล่าวพอเป็ นสังเขป ดังนี ้
1.ป่ าชุมชนทีม่ ั่นคงยั่งยืน มีความหลากหลายในเชิงภูมนิ ิเวศ วัฒนธรรมและกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค
ในเชิงการกระจายตัวของรางวัลสิปปนนท์ฯ ทัง้ 39 ชุมชน สามารถจําแนกเป็ น ชุมชนในภาคใต้ 13 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ภาคกลางและตะวันตก 7 แห่ง ภาคเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง

มองในเชิงลักษณะภูมินิเวศของป่ าเพื่อประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั การอนุรักษ์ -พัฒนาและการบริ หารจัดการ ป่ าชุมชน
ที่ได้ รับรางวัลสิปปนนท์ฯมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นระบบนิเวศป่ าสนหรื อป่ าสนเขาทางภาคเหนือ นิเวศป่ าดิบชื ้นทางภาคใต้ นิเวศป่ าชาย
เลน ป่ าชายหาดและป่ าพรุทางภาคใต้ และภาคตะวันออก ป่ าเต็งรังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่ าเขาหินปูนในภาคกลาง
และระบบนิเวศลุม่ นํ ้าในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มองในเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวติ ของชุมชนที่ดแู ลรักษาป่ า ก็มีความหลากหลายมาก ทั ้งชาติพนั ธุ์สว่ นน้ อย เช่น กลุม่ ปกาเก
อญอ กระเหรี่ ยงโปว์ ภูไท ยอง ชอง ชาวเล มลายูพื ้นถิ่น ไทลื ้อ และ ทั ้งคนไทยพุทธ ไทยอีสาน ไทยมุสลิม หรื อ คนชั ้นกลางใน
เมืองทัว่ ไป ฯลฯ ต่างกลุม่ ต่างมีภมู ิปัญญาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่าง หลากหลายและงดงาม
2.ป่ าชุมชนขยายตัวไม่ หยุดยั้ง ความอุดมสมบูรณ์ ย่งิ เพิม่ พูน
ในภาพรวม เมื่อเปรี ยบเทียบกับตอนที่ได้ รับรางวัลครัง้ แรก ป่ าชุมชนทัง้ 39 ผลงาน มีการขยายพื ้นที่ดําเนินงานออกไป
มากบ้ างน้ อยบ้ างตามสภาพแวดล้ อม มีทงแบบการขยายอาณาบริ
ั้
เวณขอบป่ าออกไปเกิดเป็ นผืนป่ าชุมชนที่ใหญ่ขึ ้น เช่น ป่ า
ชุมชนโคกป่ าซี จ.กาฬสินธุ์ จาก 1,268 ไร่ เพิ่มเป็ น 26,398 ไร่(1,981%) , ป่ าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร จาก 11,300 ไร่ ขยาย
เป็ น 19,997 ไร่(76.9%) , ป่ าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้ อย จ.สระบุรี จาก 1,500 ไร่ ขยายเป็ น 3,200 ไร่ (113.3%)
ขยายแบบเชื่อมโยงไปสูพ่ ื ้นที่ตําบล อําเภอหรื อจังหวัดข้ างเคียงโดยทํางานกันเป็ นเครื อข่าย เช่น ป่ าชุมชนบ้ านอาลอโดนแบน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไปเชื่อมกับ อ.กระสัง จ.สุรินทร์ จาก 700 ไร่ เพิ่มเป็ น 4,300 ไร่ (514%) และแบบที่ขยายออกไป
เป็ นกระเปาะ เป็ นหย่อมๆไม่ตดิ กัน เหมือนโอเอซิส เช่น ป่ าชุมชนบ้ านคลองยา จ.สุราษฎร์ ธานี ล่าสุดมี 5 กระเปาะ ขนาด 398
,67 ,172, 95, และ40 ไร่ตามลําดับ
ส่วนในด้ านความอุดมสมบูรณ์นั ้น พบว่า ร้ อยทั ้งร้ อยของผลงานป่ าชุมชนรางวัลสิปปนนท์ฯ มีความหนาแน่นของป่ า
เพิ่มขึ ้น ต้ นไม้ ในป่ ามีขนาดลําต้ นใหญ่และสูงมากขึ ้นกว่าเดิม ซึง่ ก็เป็ นไปตามธรรมชาติของป่ าที่ไม่มีใครไปทําลาย นอกจากนัน้
ชุมชนมีการปลูกป่ าแซมเพิ่มเติมและมีการจัดทําฝายชะลอนํ ้ารูปแบบต่างๆเป็ นจํานวนนับร้ อยนับพันแห่งในป่ าของพวกเขา
เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีที่เข้ าใจง่ายและสามารถลงมือทําได้ เลย ทําให้ มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ ้นมาก กลายเป็ นFood Bankใน
แบบฉบับของชาวบ้ าน
3.ชุมชนท้ องถิน่ ยังคงเข้ มแข็ง ภาคประชาสังคมมีบทบาทมาก
เรื่ องนี ้ถือเป็ นเกณฑ์หนึง่ ที่คณะกรรมการจะให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่นและภาค
ประชาสังคมในพื ้นที่จะเป็ นหลักประกันความมัน่ คงยัง่ ยืน ซึง่ เราพบว่าป่ าชุมชนที่ประเมินทุกแห่ง ล้ วนมีสงิ่ นี ้เป็ นฐานทางสังคม
ที่เข้ มแข็งรองรับอยู่อย่างมัน่ คง

เรามักเห็นการนําแบบ “รวมหมู่” ไม่ใช่การนําเดี่ยว มีเครื อข่ายหรื อกลุม่ ของผู้นําที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่
ละชุมชน มีทงผู
ั ้ ้ นําแบบชาวบ้ าน ชนชั ้นกลาง นักพัฒนา ผู้บริหารท้ องถิ่น ข้ าราชการเกษี ยณอายุ เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้นํา
ศาสนา ฯลฯ นอกจากนันเรายั
้
งพบการเตรี ยมส่งมอบภารกิจการนําจากรุ่นสูร่ ุ่น โดยหลายแห่งได้ ปรากฏตัวผู้นําแถว 3,4 หรื อ 5
แล้ วก็มี
น่าสังเกตุวา่ ในชุมชนที่เข้ มแข็งเหล่านี ้ บทบาทการนําพาชาวบ้ านจะเป็ นภาระกิจของผู้นําตามธรรมชาติของพวกเขาเอง
ไม่ใช่เกิดจากนโยบายหรื อการสัง่ การจากภายนอก เพราะการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ป่าชุมชนของชาวบ้ านเป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่องยาวนาน เกือบทุกแห่งมักจะต้ องผ่านช่วงของการต่อสู้ที่แหลมคม มีความรุนแรง โดยเฉพาะการต่อสู้กบั กลุม่ อิทธิพล
และกลุม่ ผลประโยชน์ที่ต้องการยึดพื ้นที่สาธารณะไปเป็ นของตน หลายแห่งผู้นําถึงกับต้ องบาดเจ็บล้ มตายลงไป แต่ที่ชาวบ้ าน
ไม่หยุดก็เพราะมีผ้ นู ําคนอื่นลุกขึ ้นมาสานต่อ จนมาถึงวันนี ้
สิ่งที่ทําให้ ผ้ นู ํากล้ าลุกขึ ้นมานําพาชาวบ้ านต่อสู้นั ้น ย่อมมิใช่แค่การต่อสู้เพียงเพื่อให้ ตนเองได้ มีที่ดินทํากินเท่านัน้
เพราะผลประโยชน์สว่ นตัวจะไม่มีพลังและแรงบันดาลใจที่มากพอ หากแต่จะต้ องเป็ นจิตสํานึกใหญ่มากคือการทําเพื่อผู้อื่น
เป็ น “จิตสาธารณะ”ที่ม่งุ จะปกป้องสมบัติสว่ นรวมเอาไว้ ให้ คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึง่ ในกระบวนการต่อสู้ ปกปั กษ์ รักษาและพัฒนา
ฐานทรัพยากรดิน-นํ ้า-ป่ าอย่างต่อเนื่องเช่นนี ้เอง ที่ได้ หล่อหลอมผู้คนในขบวนให้ เกิดจิตสํานึกส่วนรวม หรื อจิตสาธารณะ อย่าง
เป็ นธรรมชาติ
ทังผู
้ ้ นําและผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนที่มาร่วมกันทํางานสาธารณะ ล้ วนจะต้ องเสียสละเวลา แรงกายแรงใจและกําลังทรัพย์
เข้ ามาร่วมกันทํางาน ทุกคนเป็ น “จิตอาสา” การทํางานส่วนรวมเป็ นการทํา “หน้ าที่พลเมือง” ยิ่งทํามากก็ยิ่งมีความเป็ น
พลเมืองที่เข้ มข้ นขึ ้นตามลําดับ ซึง่ สิง่ เหล่านี ้จะไม่มีในภาครัฐหรื อภาคธุรกิจโดยทัว่ ไปที่ขบั เคลือ่ นภารกิจด้ วยค่าจ้ างเงินเดือน
และการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่นายจ้ างสัง่ มา แต่เกิดในภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนด้ วยพลังจิตสาธารณะและจิตอาสา ทํางาน
ส่วนรวมอย่างเป็ นอิสระ ด้ วยเสียงเรี ยกร้ องในหัวใจของตน

4.การบริหารจัดการร่ วมกันเป็ นปั จจัยความสําเร็จ
แม้ ผ้ นู ําชุมชนท้ องถิ่นและภาคประชาสังคมจะเป็ นกําลังหลัก ที่ลกุ ขึ ้นมานําพาชาวบ้ านปกป้องฐานทรัพยากรและสร้ าง
ความเข้ มแข็งของป่ าชุมชน แต่ลําพังเท่านันยั
้ งไม่เพียงพอ ในผลงานรางวัลสิปปนนท์ฯทุกแห่งพบว่ามีภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
วิชาการ องค์กรปกครองท้ องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ อื่นๆ เข้ ามาร่วมสนับสนุนอยูด่ ้ วย
ในช่วงของการต่อสู้ระยะแรกๆ การปกป้องดูแลรักษาป่ าชุมชนมักมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นทัว่ ไป ด้ านหนึง่ เป็ นเพราะ
เรื่ องผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งกันระหว่างส่วนตัวและส่วนรวม ทังระหว่
้
างชาวบ้ านกับนายทุน ผู้มีอทิ ธิพลและนักการเมือง และ
ระหว่างชาวบ้ านด้ วยกันเอง อีกด้ านหนึง่ เนื่องจากบทบาทและอํานาจหน้ าที่ที่แตกต่างกัน ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ กบั ชุมชน
ชาวบ้ านที่ต้องการดูแลและใช้ ประโยชน์จากผืนป่ า

การที่เจ้ าหน้ าที่มีสถานะเป็ นผู้รักษากฎหมาย จึงต้ องกดดันชาวบ้ านให้ ออกจากเขตป่ า แต่ชาวบ้ านที่อยูด่ งั เดิมก่อนที่
กฎหมายจะประกาศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ ชาวบ้ านที่มีสํานึกในการดูแลรักษาป่ าในฐานะสมบัติสาธารณะและมีผลงาน
การดูแลรักษาป่ าเป็ นที่ประจักษ์ ต่างฝ่ ายต่างมีภาระหน้ าที่และคุณค่าที่ยดึ ถือต่างกัน ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นและสะสมมา
ตลอดระยะเวลายาวนาน เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ตา่ งฝ่ ายต่างมีอคติตอ่ กัน ทําให้ ไม่สามารถร่วมกันทํางานแก้ ไขปั ญหา
หาทางออกและพัฒนาไปสูส่ งิ่ ที่ดีกว่าได้
โชคดีที่สงั คมไทยของเรามีวฒ
ั นธรรมของการเอื ้ออาทร มีการเรี ยนรู้ และมีการปรับตัวที่ดีจากทุกฝ่ าย ทําให้ ในระยะ 23 ทศวรรษหลังมานี ้ได้ เกิดการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญและนํามาสูป่ รากฎการณ์ที่เรี ยกว่า “การจัดการปัญหาร่ วมกัน” (co‐
management) กล่าวคือในระดับนโยบายของประเทศ รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง มีการปรับทิศทาง นโยบายในเรื่ องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน-นํ ้า-ป่ า โดยให้ ความสําคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วมและบทบาทของชุมชนท้ องถิ่นมากขึ ้น ใน
ขณะเดียวกัน ระดับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฎิบตั ิในพื ้นที่ ก็มีการโยกย้ าย หมุนเวียนกันไปตามวาระ ส่วนชุมชนท้ องถิ่นเองก็มี
ประสบการณ์ในการต่อสู้ดิ ้นรนและมีวฒ
ุ ภิ าวะมากขึ ้นตามลําดับ ในที่สดุ รูปแบบของการจัดการร่วมดังกล่าว จึงค่อยๆ ผุด
บังเกิดขึ ้นในจุดต่างๆอย่างมีพลวัตร สิง่ เหล่านี ้เป็ นปั จจัยเอื ้อให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นมีความเข้ มแข็ง สามารถทํางานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่
รัฐด้ วยความสมัครสมานสามัคคียิ่งขึ ้น
อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานทังั้ ้ 39 ผลงาน ล้ วนมีพฒ
ั นาการมาจากสิง่ เหล่านี ้ และทุกแห่งมีลกั ษณะการจัดการร่วมอย่าง
ชัดเจน ถือเป็ นปั จจัยที่จะทําให้ เกิดความยัง่ ยืนยิ่งขึ ้นต่อไป

5.มีองค์ ความรู้ และภูมิปัญญา
ในทุกผลงาน จะพบว่ามีองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้ านที่เกิดขึ ้นในกระบวนการต่อสู้ เรี ยนรู้และปรับตัวเพื่อ
การปกป้องและดูแลป่ าชุมชนของพวกเขา บางเรื่ องเกิดจากการลองผิดลองถูกของชาวบ้ านเอง บางเรื่ องเกิดจากการได้ รับองค์
ความรู้จากภายนอกที่ผา่ นเข้ ามาทางนักวิชาการ นักพัฒนา ข้ าราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
พบว่างานวิจยั ชาวบ้ านหรื อวิจยั ท้ องถิ่นที่มี สกว. และ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเป็ นผู้เข้ าไปสนับสนุนนัน้ มีสว่ น
ช่วยอย่างสําคัญที่ทําให้ ชมุ ชนทุกพื ้นที่ มีข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกี่ยวข้ องกับการจัดการป่ าชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ป่ าชุมชนรางวัลสิปปนนท์ฯมักมีสงิ่ นี ้เป็ นตัวช่วย แต่การที่สถาบันวิชาการ
เหล่านี ้จะเข้ าไปได้ ชุมชนต้ องลุกขึ ้นมาแสดงบทบาทความเข้ มแข็งของตนในระดับหนึง่ เสียก่อน
เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมีที่มาที่ไปและบริ บทที่แตกต่างกัน ทําให้ องค์ความรู้ของป่ าชุมชนรางวัลสิปปนนท์ฯในแต่ละ
ผลงานมีแง่มมุ ที่มากเพียงพอ สามารถสังเคราะห์ออกมาอย่างเป็ นระบบด้ วยงานวิจยั แบบ”กรณีศกึ ษา”(case study) เมื่อรวม
แต่ละกรณีเข้ ามาก็จะกลายเป็ นตําราหรื อทฤษฎีป่าชุมชนที่เป็ นแบบฉบับของเราเอง เป็ นป่ าชุมชนในบริ บทวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทย

6.เป็ นนวัตกรรมทางสังคม
ผลงานทั ้ง 39 ป่ าชุมชนล้ วนมีจดุ เด่น จุดแข็งที่แตกต่างกันไป แต่สงิ่ หนึง่ อันเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ผลงานของพวก
เขาเป็ นที่ร้ ู จกั จดจําของคนภายนอก และเป็ นที่มาของการได้ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่สงิ่ ที่เรี ยกว่า
นวัตกรรมทางสังคมที่ถกู รังสรรค์ขึ ้นมา อาทิ
-

ปทุมรัตต์โมเดล ของชุมชนบ้ านเขวาโคก-บ้ านเขวาพัฒนา จังหวัดร้ อยเอ็ด ป่ าขนาดเล็กที่มีคณ
ุ ภาพสูง เป็ น
โมเดล “โคก-หนอง-นา”ที่สร้ างนวัตกรรม “นารวม”, “แผนแม่บทการใช้ ที่ดินของชุมชน”,GPSชุมชน.

-

การผูกเสีย่ วต้ นไม้ ให้ เด็กและต้ นไม้ เป็ นเพื่อนเกลอกันไปตลอดกาล ของป่ าชุมชนภูขวาง จังหวัดมุกดาหาร ทําให้
ป่ าชุมชนขยายตัวออกไปถึง 13 หมู่บ้าน เกือบ20,000 ไร่

-

ป่ าวัฒนธรรมลังกาสุกะ สวนสมรม ป่ าโอเอซิส และธนาคารต้ นไม้ ที่ชมุ ชนบ้ านคลองยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ น
ป่ ากระเปาะที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู มาก

-

ป่ าต้ นนํ ้ากลางเมืองอุตสาหกรรม ของชมรมอนุรักษ์ ฯบ้ านแลง จังหวัดระยอง รักษาป่ าต้ นนํ ้าผืนเดียวเอาไว้ ได้
5,000 ไร่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ชุมชนมีสวนผลไม้ ดี มีเศรษฐกิจดี

-

งานวิจยั ชาวบ้ านแก้ ปัญหาหนี ้สินชุมชน ที่ชมุ ชนบ้ านสามขา จังหวัดลําปาง ดูแลป่ าชุมชน 15,100 ไร่ สร้ างฝาย
ชะลอนํ ้า 3,000 ลูก ออกกฎบ้ าน ปลอดอบายมุข กลุม่ ออมทรัพย์เข้ มแข็ง มีระบบกองทุนป้องกันไฟป่ า ทํา
วิสาหกิจชุมชนหลากหลาย

-

การเจรจาขอที่ดินคืนจากผู้บกุ รุกโดยปราศจากความรุนแรง ของเครื อข่ายป่ าชุมชนบ้ านเขาราวเทียนทอง จังหวัด
ชัยนาท ขยายจาก 993 ไร่ไปสูเ่ ครื อข่าย 14 หมู่บ้าน 22,000 ไร่ เป็ นตําราเรี ยนที่มีชีวิตชีวาให้ กบั
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

ท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้ างป่ า สร้ างรายได้ ของชุมชนบ้ านวังลุง จังหวัดนครศรี ธรรมราช, ชุมชนบ้ านท่าพรุ-บ้ าน
อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่, ชุมชนบ้ านโคกพะยอม จังหวัดสตูล, ชุมชนบ้ านถํ ้าผึ ้ง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี,ชุมชนบ้ าน
ย่าหมี จังหวัดพังงา,ชุมชนบ้ านลําใน จังหวัดพัทลุง, ฯลฯ.

-

การขยายเครื อข่ายลุม่ นํ ้าแทนเพราะขยายพื ้นที่ป่าไม่ได้ เช่นที่ชมุ ชนบ้ านปางมะโอ จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชน
เครื อข่ายมัสยิดกมาลุ้ลอิสลาม กรุงเทพมหานคร, ฯลฯ.

-

ภูมิปัญญาบริหารจัดการป่ าแบบฉบับปกาเกอญอ ที่ชมุ ชนบ้ านห้ วยปูเลย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื อข่ายชุมชน 20
หมู่บ้าน ดูแลพื ้นที่ต้นนํ ้า 1A นิเวศป่ าสนเขาที่หายาก ขนาด 59,990 ไร่ ทําไร่หมุนเวียนแบบยัง่ ยืนแบบ 7 ปี ตอ่ 1
รอบ ทํานาขันบั
้ นได ตัดต้ นไม้ เหลือตอให้ ป่าฟื น้ ตัวและป้องกันดินถล่ม

-

การใช้ ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้ างป่ าในใจคน ที่ชมรมอนุรักษ์ ป่าสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง สร้ าง
จิตสํานึกเยาวชน ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานขยายแนวคิด จากป่ าสาคูเพียง 130 ไร่, เครื อข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตําบลคลองชะอุน่ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ดูแลผืนป่ า 28,400 ไร่ ระบบนิเวศป่ าเขาหินปูน เขา
ซับนํ ้า ใช้ ระบบไอทีและสื่อโซเชียลสมัยใหม่บริ หารจัดการอ่างเก็บนํ ้าบนดิน 2.2 ล้ าน ลบ.ม.และบ่อนํ ้าในฟาร์ ม
120 แห่ง แก้ ปัญหานํ ้าท่วม นํ ้าแล้ ง, เครื อข่ายชมรมอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าภูถํ ้า-ภูกระแตและบึงละหานนา จังหวัด
ขอนแก่น ใช้ สารสนเทศทรัพยากรนํ ้าและการเกษตร ขยายแนวคิดยกป่ ามาไว้ ที่บ้าน ใช้ สื่อวิทยุชมุ ชนเชื่อมโยง
ชุมชนนักอนุรักษ์ ขยายตัวออกไป สร้ างหัวใจคนรักป่ า ให้ ป่าดํารงอยู่, ฯลฯ.
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