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พลเดช  ป่ินประทีป / 19 มกราคม 2561 

 

เมือ่การดาํเนินงานของคณะกรรมการพิจารณารางวลัลกูโลกสเีขียวผา่นไปได้ 6-7 ปี เร่ิมสงัเกตพบวา่ผลงานชมุชนที่

เคยได้รับรางวลัไปแล้ว บางแหง่ยงัคงเข้มแข็งมัน่คง บางแหง่ออ่นล้าลงด้วยเหตปัุจจยัตา่งๆ จึงได้พิจารณาให้มีรางวลัประเภท 

5 ปีแหง่ความยัง่ยืน สาํหรับชมุชนที่ยงัคงสามารถดแูลรักษาป่าได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ตอ่มานําเอา “สปิปนนท์ เกตทุตั”มาตัง้เป็น

ช่ือรางวลั เพื่อเป็นเกียรติและรําลกึถึงคณุความดี ตลอดจนอดุมการณ์รักสิง่แวดล้อมของทา่น 

รางวลัสปิปนนท์ เกตทุตั เป็นผลงานชมุชนท่ีเคยได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียวมาแล้วเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี 

คณะทํางานภมูภิาคท่ีไปเยีย่มเยอืนจะเป็นผู้ พิจารณาเบือ้งต้นและเสนอช่ือชมุชนท่ีผา่นเกณฑ์เข้าสูก่ารกระบวนการพิจารณา

ของคณะกรรมการ 

ในชว่งปลายทศวรรษแรก เป็นชว่งท่ีทดลองทําไป เรียนรู้ไป จนในท่ีสดุมกีารพฒันาขึน้เป็นเกณฑ์การพิจารณาสาํหรับ

การทํางานของคณะกรรมการอยา่งเป็นหลกัเป็นฐาน  ใช้ข้อมลูเชิงประจกัษ์และหลกัฐานท่ีเป็นวทิยาศาสตร์มาประกอบการ

พิจารณา โดยดคูรอบคลมุทัง้ 3 มติ ิได้แก ่ระบบนิเวศ การบริหารจดัการอยา่งบรูณาการ และบทบาทสงัคมและชมุชนท้องถ่ิน  

นอกจากนัน้ยงัมีเกณฑ์พิจารณาท่ีละเอียดลกึลงไปเป็น 7 ด้าน และ 22 ดชันีบง่ชี ้

อาจกลา่วได้วา่ รางวลัสปิปนนท์ฯ มาเร่ิมกนัอยา่งจริงจงัในทศวรรษที่สอง  การเอาใจใสต่อ่การค้นคว้ารวบรวมข้อมลู

และหลกัฐานตา่งๆท่ีสะท้อนผลลพัธ์ผลกระทบ และการลงพืน้ท่ีเพ่ือสงัเกตกุารณ์ พิสจูน์สมมติฐานบางอยา่ง ตลอดจนการ

ซกัถามแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผู้ นําชมุชนและชาวบ้าน ทําให้คณะกรรมการยิ่งได้สมัผสักบัองค์ความรู้ ประสบการณ์และภมูิ

ปัญญาการจดัการใหม่ๆ ของชมุชนท้องถ่ิน จนสามารถสงัเคราะห์เป็นตาํราและหลกัสตูรสาํหรับการเรียนการสอนใน

ระดบัอดุมศกึษา รวมทัง้นําไปใช้นําเสนอผลงานวิชาการในระดบันานาชาติได้อยา่งมีชีวิตชีวา 

จากการวเิคราะห์ผลงานรางวลัสปิปนนท์ฯ ตัง้แตค่รัง้ท่ี 11-17 จํานวนทัง้สิน้ 39 ผลงาน  พบลกัษณะร่วมในบาง

ประเดน็ท่ีนา่สนใจ ซึง่จะหยบิยกขึน้มากลา่วพอเป็นสงัเขป ดงันี ้

 

1.ป่าชุมชนที่ม่ันคงย่ังยนื มีความหลากหลายในเชิงภมิูนิเวศ วัฒนธรรมและกระจายตัวอยู่ในทุกภมิูภาค 

          ในเชิงการกระจายตวัของรางวลัสปิปนนท์ฯ ทัง้ 39 ชมุชน สามารถจําแนกเป็น ชมุชนในภาคใต้ 13 แหง่ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แหง่ ภาคกลางและตะวนัตก 7 แหง่ ภาคเหนือ  5 แหง่ ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 3 แหง่ 



          มองในเชิงลกัษณะภมูนิเิวศของป่าเพ่ือประโยชน์ตอ่การศกึษาวจิยั การอนรัุกษ์-พฒันาและการบริหารจดัการ  ป่าชมุชน

ท่ีได้รับรางวลัสปิปนนท์ฯมทีัง้สว่นท่ีเป็นระบบนิเวศป่าสนหรือป่าสนเขาทางภาคเหนือ นิเวศป่าดบิชืน้ทางภาคใต้ นิเวศป่าชาย

เลน ป่าชายหาดและป่าพรุทางภาคใต้และภาคตะวนัออก ป่าเต็งรังทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าเขาหินปนูในภาคกลาง 

และระบบนิเวศลุม่นํา้ในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

           มองในเชิงวฒันธรรมวถีิชีวติของชมุชนท่ีดแูลรักษาป่า ก็มคีวามหลากหลายมาก ทัง้ชาตพินัธ์ุสว่นน้อย เชน่ กลุม่ปกาเก

อญอ กระเหร่ียงโปว์ ภไูท ยอง ชอง ชาวเล มลายพืูน้ถ่ิน ไทลือ้ และ ทัง้คนไทยพทุธ ไทยอีสาน ไทยมสุลมิ หรือ คนชัน้กลางใน

เมืองทัว่ไป ฯลฯ ตา่งกลุม่ตา่งมีภมูิปัญญาในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกตา่ง หลากหลายและงดงาม  

 

2.ป่าชุมชนขยายตัวไม่หยุดยั้ง ความอุดมสมบูรณ์ยิง่เพ่ิมพูน 

          ในภาพรวม เมือ่เปรียบเทียบกบัตอนท่ีได้รับรางวลัครัง้แรก ป่าชมุชนทัง้ 39 ผลงาน มกีารขยายพืน้ท่ีดาํเนินงานออกไป

มากบ้างน้อยบ้างตามสภาพแวดล้อม  มีทัง้แบบการขยายอาณาบริเวณขอบป่าออกไปเกิดเป็นผืนป่าชมุชนที่ใหญ่ขึน้ เช่น ป่า

ชมุชนโคกป่าซี จ.กาฬสนิธุ์ จาก 1,268 ไร่ เพ่ิมเป็น 26,398 ไร่(1,981%) , ป่าชมุชนภขูวาง จ.มกุดาหาร จาก 11,300 ไร่ ขยาย

เป็น 19,997 ไร่(76.9%) , ป่าชมุชนเขาพระพทุธบาทน้อย จ.สระบรีุ จาก 1,500 ไร่ ขยายเป็น 3,200 ไร่ (113.3%)  

           ขยายแบบเช่ือมโยงไปสูพื่น้ท่ีตาํบล อําเภอหรือจงัหวดัข้างเคยีงโดยทํางานกนัเป็นเครือขา่ย เชน่ ป่าชมุชนบ้านอาลอ-

โดนแบน อ.เมือง จ.สริุนทร์ ไปเช่ือมกบั อ.กระสงั จ.สริุนทร์ จาก 700 ไร่ เพ่ิมเป็น 4,300 ไร่ (514 %)  และแบบท่ีขยายออกไป

เป็นกระเปาะ เป็นหยอ่มๆไมต่ดิกนั เหมอืนโอเอซสิ เชน่ ป่าชมุชนบ้านคลองยา จ.สรุาษฎร์ธานี ลา่สดุมี 5 กระเปาะ ขนาด 398 

,67 ,172, 95, และ40 ไร่ตามลาํดบั 

            สว่นในด้านความอดุมสมบรูณ์นัน้ พบวา่ ร้อยทัง้ร้อยของผลงานป่าชมุชนรางวลัสปิปนนท์ฯ มคีวามหนาแนน่ของป่า

เพิ่มขึน้ ต้นไม้ในป่ามีขนาดลาํต้นใหญ่และสงูมากขึน้กวา่เดิม ซึง่ก็เป็นไปตามธรรมชาติของป่าที่ไมม่ีใครไปทําลาย นอกจากนัน้

ชมุชนมกีารปลกูป่าแซมเพ่ิมเตมิและมกีารจดัทําฝายชะลอนํา้รูปแบบตา่งๆเป็นจํานวนนบัร้อยนบัพนัแหง่ในป่าของพวกเขา 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้าใจง่ายและสามารถลงมือทําได้เลย  ทําให้มีแหลง่อาหารเพ่ิมขึน้มาก กลายเป็น Food Bankใน

แบบฉบบัของชาวบ้าน 

 

3.ชุมชนท้องถิน่ยังคงเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมมีบทบาทมาก 

           เร่ืองนีถื้อเป็นเกณฑ์หนึง่ท่ีคณะกรรมการจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ินและภาค

ประชาสงัคมในพืน้ท่ีจะเป็นหลกัประกนัความมัน่คงยัง่ยนื ซึง่เราพบวา่ป่าชมุชนท่ีประเมนิทกุแหง่ ล้วนมสีิง่นีเ้ป็นฐานทางสงัคม

ท่ีเข้มแข็งรองรับอยูอ่ยา่งมัน่คง  



           เรามกัเห็นการนําแบบ “รวมหมู”่ ไมใ่ช่การนําเดี่ยว  มีเครือขา่ยหรือกลุม่ของผู้ นําท่ีหลากหลายและแตกตา่งกนัไปในแต่

ละชมุชน  มทีัง้ผู้ นําแบบชาวบ้าน ชนชัน้กลาง นกัพฒันา ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการเกษียณอาย ุเยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุ ผู้ นํา

ศาสนา ฯลฯ  นอกจากนัน้เรายงัพบการเตรียมสง่มอบภารกิจการนําจากรุ่นสูรุ่่น โดยหลายแหง่ได้ปรากฏตวัผู้ นําแถว 3,4 หรือ 5 

แล้วก็มี 

          นา่สงัเกตวุา่ ในชมุชนท่ีเข้มแขง็เหลา่นี ้บทบาทการนําพาชาวบ้านจะเป็นภาระกิจของผู้ นําตามธรรมชาตขิองพวกเขาเอง 

ไมใ่ชเ่กิดจากนโยบายหรือการสัง่การจากภายนอก เพราะการขบัเคลือ่นเจตนารมณ์ป่าชมุชนของชาวบ้านเป็นกระบวนการท่ี

ตอ่เนื่องยาวนาน  เกือบทกุแหง่มกัจะต้องผา่นช่วงของการตอ่สู้ที่แหลมคม มีความรุนแรง โดยเฉพาะการตอ่สู้กบักลุม่อิทธิพล

และกลุม่ผลประโยชน์ท่ีต้องการยดึพืน้ท่ีสาธารณะไปเป็นของตน หลายแหง่ผู้ นําถงึกบัต้องบาดเจ็บล้มตายลงไป แตท่ี่ชาวบ้าน

ไมห่ยดุก็เพราะมผีู้ นําคนอ่ืนลกุขึน้มาสานตอ่ จนมาถงึวนันี ้

            สิง่ท่ีทําให้ผู้ นํากล้าลกุขึน้มานําพาชาวบ้านตอ่สู้นัน้ ยอ่มมิใช่แคก่ารตอ่สู้เพียงเพ่ือให้ตนเองได้มีท่ีดินทํากินเทา่นัน้ 

เพราะผลประโยชน์สว่นตวัจะไมม่ีพลงัและแรงบนัดาลใจท่ีมากพอ  หากแตจ่ะต้องเป็นจิตสาํนกึใหญ่มากคือการทําเพ่ือผู้ อ่ืน 

เป็น “จิตสาธารณะ”ท่ีมุง่จะปกป้องสมบตัสิว่นรวมเอาไว้ให้คนรุ่นลกูรุ่นหลาน  ซึง่ในกระบวนการตอ่สู้  ปกปักษ์รักษาและพฒันา

ฐานทรัพยากรดนิ-นํา้-ป่าอยา่งตอ่เน่ืองเชน่นีเ้อง ท่ีได้หลอ่หลอมผู้คนในขบวนให้เกิดจิตสาํนกึสว่นรวม หรือจิตสาธารณะ อยา่ง

เป็นธรรมชาต ิ 

             ทัง้ผู้ นําและผู้ปฏิบตังิานทกุคนท่ีมาร่วมกนัทํางานสาธารณะ ล้วนจะต้องเสยีสละเวลา แรงกายแรงใจและกําลงัทรัพย์

เข้ามาร่วมกนัทํางาน ทกุคนเป็น “จิตอาสา”  การทํางานสว่นรวมเป็นการทํา “หน้าท่ีพลเมือง”  ยิ่งทํามากก็ยิ่งมีความเป็น

พลเมอืงท่ีเข้มข้นขึน้ตามลาํดบั  ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะไมม่ใีนภาครัฐหรือภาคธุรกิจโดยทัว่ไปท่ีขบัเคลือ่นภารกิจด้วยคา่จ้างเงินเดอืน

และการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีนายจ้างสัง่มา  แตเ่กิดในภาคประชาสงัคมท่ีขบัเคลือ่นด้วยพลงัจิตสาธารณะและจิตอาสา ทํางาน

สว่นรวมอยา่งเป็นอิสระ ด้วยเสยีงเรียกร้องในหวัใจของตน 

         

4.การบริหารจัดการร่วมกันเป็นปัจจัยความสําเร็จ 

             แม้ผู้ นําชมุชนท้องถ่ินและภาคประชาสงัคมจะเป็นกําลงัหลกั ท่ีลกุขึน้มานําพาชาวบ้านปกป้องฐานทรัพยากรและสร้าง

ความเข้มแข็งของป่าชมุชน แตล่าํพงัเทา่นัน้ยงัไมเ่พียงพอ ในผลงานรางวลัสปิปนนท์ฯทกุแหง่พบวา่มีภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค

วชิาการ องค์กรปกครองท้องถ่ินและผู้ทรงคณุวฒุ ิอ่ืนๆ เข้ามาร่วมสนบัสนนุอยูด้่วย 

              ในชว่งของการตอ่สู้ระยะแรกๆ การปกป้องดแูลรักษาป่าชมุชนมกัมคีวามขดัแย้งเกิดขึน้ทัว่ไป  ด้านหนึง่เป็นเพราะ

เร่ืองผลประโยชน์ท่ีขดัแย้งกนัระหวา่งสว่นตวัและสว่นรวม ทัง้ระหวา่งชาวบ้านกบันายทนุ ผู้มอีทิธิพลและนกัการเมอืง และ

ระหวา่งชาวบ้านด้วยกนัเอง  อีกด้านหนึง่เน่ืองจากบทบาทและอํานาจหน้าท่ีทีแ่ตกตา่งกนั ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กบัชมุชน

ชาวบ้านท่ีต้องการดแูลและใช้ประโยชน์จากผืนป่า   



             การท่ีเจ้าหน้าท่ีมสีถานะเป็นผู้ รักษากฎหมาย จงึต้องกดดนัชาวบ้านให้ออกจากเขตป่า แตช่าวบ้านท่ีอยูด่งัเดมิกอ่นท่ี

กฎหมายจะประกาศ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ชาวบ้านท่ีมีสาํนกึในการดแูลรักษาป่าในฐานะสมบตัิสาธารณะและมีผลงาน

การดแูลรักษาป่าเป็นท่ีประจกัษ์  ตา่งฝ่ายตา่งมีภาระหน้าท่ีและคณุคา่ท่ียดึถือตา่งกนั  ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้และสะสมมา

ตลอดระยะเวลายาวนาน เป็นปัจจยัสาํคญัที่ทําให้ตา่งฝ่ายตา่งมีอคติตอ่กนั ทําให้ไมส่ามารถร่วมกนัทํางานแก้ไขปัญหา 

หาทางออกและพฒันาไปสูส่ิง่ท่ีดีกวา่ได้  

            โชคดทีีส่งัคมไทยของเรามวีฒันธรรมของการเอือ้อาทร  มกีารเรียนรู้ และมกีารปรับตวัท่ีดจีากทกุฝ่าย ทําให้ในระยะ 2-

3 ทศวรรษหลงัมานีไ้ด้เกิดการเปลีย่นผา่นท่ีสาํคญัและนํามาสูป่รากฎการณ์ท่ีเรียกวา่ “การจดัการปัญหาร่วมกนั ” ( co-

management) กลา่วคอืในระดบันโยบายของประเทศ รัฐบาลและกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง มกีารปรับทิศทาง นโยบายในเร่ืองการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน-นํา้-ป่า  โดยให้ความสาํคญักบักระบวนการมสีว่นร่วมและบทบาทของชมุชนท้องถ่ินมากขึน้  ใน

ขณะเดยีวกนั ระดบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบตัใินพืน้ท่ี ก็มกีารโยกย้าย หมนุเวยีนกนัไปตามวาระ  สว่นชมุชนท้องถ่ินเองก็มี

ประสบการณ์ในการตอ่สู้ดิน้รนและมวีฒุภิาวะมากขึน้ตามลาํดบั  ในท่ีสดุรูปแบบของการจดัการร่วมดงักลา่ว จงึคอ่ยๆ ผดุ

บงัเกิดขึน้ในจดุตา่งๆอยา่งมีพลวตัร  สิง่เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัเอือ้ให้ชมุชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที่

รัฐด้วยความสมคัรสมานสามคัคียิ่งขึน้ 

 อาจกลา่วได้วา่ ผลงานทั ้
ั ้
ง 39 ผลงาน ล้วนมีพฒันาการมาจากสิง่เหลา่นี ้และทกุแหง่มีลกัษณะการจดัการร่วมอยา่ง

ชดัเจน ถือเป็นปัจจยัท่ีจะทําให้เกิดความยัง่ยืนยิ่งขึน้ตอ่ไป 

           

5.มีองค์ความรู้ และภมิูปัญญา 

 ในทกุผลงาน จะพบวา่มอีงค์ความรู้และภมูปัิญญาของชาวบ้านท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการตอ่สู้  เรียนรู้และปรับตวัเพ่ือ

การปกป้องและดแูลป่าชมุชนของพวกเขา  บางเร่ืองเกิดจากการลองผิดลองถกูของชาวบ้านเอง บางเร่ืองเกิดจากการได้รับองค์

ความรู้จากภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางนกัวิชาการ นกัพฒันา ข้าราชการ และสถาบนัการศกึษาตา่งๆ  

 พบวา่งานวิจยัชาวบ้านหรือวิจยัท้องถ่ินที่มี สกว. และ สถาบนัการศกึษาในภมูภิาคเป็นผู้ เข้าไปสนบัสนนุนัน้ มสีว่น

ช่วยอยา่งสาํคญัท่ีทําให้ชมุชนทกุพืน้ท่ี มีข้อมลู องค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เก่ียวข้องกบัการจดัการป่าชมุชนและ

ทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชนอยา่งเป็นระบบ ซึง่ป่าชมุชนรางวลัสปิปนนท์ฯมกัมสีิง่นีเ้ป็นตวัชว่ย แตก่ารท่ีสถาบนัวชิาการ

เหลา่นีจ้ะเข้าไปได้ ชมุชนต้องลกุขึน้มาแสดงบทบาทความเข้มแข็งของตนในระดบัหนึง่เสยีกอ่น 

             เน่ืองจากแตล่ะชมุชนจะมทีีม่าท่ีไปและบริบทท่ีแตกตา่งกนั  ทําให้องค์ความรู้ของป่าชมุชนรางวลัสปิปนนท์ฯในแตล่ะ

ผลงานมีแง่มมุท่ีมากเพียงพอ สามารถสงัเคราะห์ออกมาอยา่งเป็นระบบด้วยงานวิจยัแบบ”กรณีศกึษา”(case study)  เมือ่รวม

แตล่ะกรณีเข้ามาก็จะกลายเป็นตาํราหรือทฤษฎีป่าชมุชนท่ีเป็นแบบฉบบัของเราเอง เป็นป่าชมุชนในบริบทวฒันธรรม วถีิชีวติ

และภมูิปัญญาไทย 



6.เป็นนวัตกรรมทางสังคม 

 ผลงานทัง้ 39 ป่าชมุชนล้วนมีจดุเดน่ จดุแข็งท่ีแตกตา่งกนัไป แตส่ิง่หนึง่อนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทําให้ผลงานของพวก

เขาเป็นที่รู้จกัจดจําของคนภายนอก และเป็นท่ีมาของการได้รับรางวลัยกยอ่งเชิดชเูกียรติจากหนว่ยงานตา่งๆ ได้แก่สิง่ที่เรียกวา่ 

นวตักรรมทางสงัคมท่ีถกูรังสรรค์ขึน้มา  อาทิ 

- ปทมุรัตต์โมเดล ของชมุชนบ้านเขวาโคก-บ้านเขวาพฒันา จงัหวดัร้อยเอ็ด  ป่าขนาดเลก็ที่มีคณุภาพสงู เป็น

โมเดล “โคก-หนอง-นา”ท่ีสร้างนวตักรรม “นารวม”, “แผนแมบ่ทการใช้ท่ีดนิของชมุชน”,GPSชมุชน. 

- การผกูเสีย่วต้นไม้ ให้เด็กและต้นไม้เป็นเพื่อนเกลอกนัไปตลอดกาล ของป่าชมุชนภขูวาง จงัหวดัมกุดาหาร ทําให้

ป่าชมุชนขยายตวัออกไปถึง 13 หมูบ้่าน เกือบ20,000 ไร่ 

- ป่าวฒันธรรมลงักาสกุะ สวนสมรม ป่าโอเอซสิ และธนาคารต้นไม้ ท่ีชมุชนบ้านคลองยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็น

ป่ากระเปาะท่ีมีความอดุมสมบรูณ์สงูมาก 

- ป่าต้นนํา้กลางเมืองอตุสาหกรรม ของชมรมอนรัุกษ์ฯบ้านแลง จงัหวดัระยอง  รักษาป่าต้นนํา้ผืนเดียวเอาไว้ได้ 

5,000 ไร่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ชมุชนมีสวนผลไม้ดี มีเศรษฐกิจดี 

- งานวจิยัชาวบ้านแก้ปัญหาหนีส้นิชมุชน ท่ีชมุชนบ้านสามขา จงัหวดัลาํปาง ดแูลป่าชมุชน 15,100 ไร่ สร้างฝาย

ชะลอนํา้ 3,000 ลกู ออกกฎบ้าน ปลอดอบายมขุ กลุม่ออมทรัพย์เข้มแข็ง มีระบบกองทนุป้องกนัไฟป่า ทํา

วสิาหกิจชมุชนหลากหลาย 

- การเจรจาขอท่ีดนิคนืจากผู้บกุรุกโดยปราศจากความรุนแรง ของเครือขา่ยป่าชมุชนบ้านเขาราวเทียนทอง จงัหวดั

ชยันาท ขยายจาก 993 ไร่ไปสูเ่ครือขา่ย 14 หมูบ้่าน 22,000 ไร่  เป็นตําราเรียนที่มีชีวิตชีวาให้กบั

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

-  ทอ่งเท่ียวโดยชมุชน สร้างป่า สร้างรายได้ ของชมุชนบ้านวงัลงุ จงัหวดันครศรีธรรมราช, ชมุชนบ้านทา่พรุ-บ้าน

อา่วทา่เลน จงัหวดักระบ่ี, ชมุชนบ้านโคกพะยอม จงัหวดัสตลู, ชมุชนบ้านถํา้ผึง้ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,ชมุชนบ้าน

ยา่หมี จงัหวดัพงังา,ชมุชนบ้านลาํใน จงัหวดัพทัลงุ, ฯลฯ. 

- การขยายเครือขา่ยลุม่นํา้แทนเพราะขยายพืน้ท่ีป่าไมไ่ด้ เชน่ท่ีชมุชนบ้านปางมะโอ จงัหวดัเชียงใหม่, ชมุชน

เครือขา่ยมสัยิดกมาลุ้ลอิสลาม กรุงเทพมหานคร, ฯลฯ. 

- ภมูปัิญญาบริหารจดัการป่าแบบฉบบัปกาเกอญอ ท่ีชมุชนบ้านห้วยปเูลย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  เครือขา่ยชมุชน 20 

หมูบ้่าน ดแูลพืน้ท่ีต้นนํา้ 1A  นิเวศป่าสนเขาที่หายาก ขนาด 59,990 ไร่ ทําไร่หมนุเวยีนแบบยัง่ยนืแบบ  7 ปีตอ่ 1 

รอบ ทํานาขัน้บนัได ตดัต้นไม้เหลอืตอให้ป่าฟืน้ตวัและป้องกนัดนิถลม่  



- การใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม ่สร้างป่าในใจคน ที่ชมรมอนรัุกษ์ป่าสาค ูอําเภอนาโยง จงัหวดัตรัง สร้าง

จิตสาํนกึเยาวชน ใช้โรงเรียนเป็นฐานขยายแนวคิด จากป่าสาคเูพียง 130 ไร่, เครือขา่ยอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาตติาํบลคลองชะอุน่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ดแูลผืนป่า 28,400 ไร่ ระบบนิเวศป่าเขาหินปนู เขา

ซบันํา้ ใช้ระบบไอทีและสือ่โซเชียลสมยัใหมบ่ริหารจดัการอา่งเก็บนํา้บนดนิ 2.2 ล้าน ลบ.ม.และบอ่นํา้ในฟาร์ม 

120 แหง่ แก้ปัญหานํา้ทว่ม นํา้แล้ง, เครือขา่ยชมรมอนรัุกษ์และฟืน้ฟปู่าภถํูา้-ภกูระแตและบงึละหานนา จงัหวดั

ขอนแก่น  ใช้สารสนเทศทรัพยากรนํา้และการเกษตร ขยายแนวคิดยกป่ามาไว้ที่บ้าน ใช้สือ่วิทยชุมุชนเช่ือมโยง

ชมุชนนกัอนรัุกษ์ขยายตวัออกไป สร้างหวัใจคนรักป่า ให้ป่าดํารงอยู,่ ฯลฯ. 
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