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คณะผู้จัดทำ 

เ รื่องจากปก

ประเทศของเราได้เผชิญวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน
ครั้งที่ 1 ช่วงปี 2513 ครั้งที่ 2 ช่วงปี 2523 และ
ครั้งที่ 3 ช่วงปี 2548 ในสองครั้งแรกมีปัญหามา
จากประเทศผู้ผลิตหยุดการจัดส่งน้ำมัน อันเนื่องมา
จากการปฏิวัติการยึดแหล่งผลิตคืนจากบริษัทน้ำมัน
กลุ่มประเทศตะวันตกและต่อมามีปัญหามาจาก  
เกิดสงครามในอ่ าว เปอร์ เซียทำให้ต้องหยุด  
การขนส่งน้ำมัน 

สถานการณ์โลก 
วันนี้ พลังงานเชื้อเพลิงกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากเหลือน้อยลงทุกที จึงจำเป็น  

 ต้องค้นหาหนทางแก้ไข 
น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่มากที่สุดบนผืนโลก การใช้ พลังงานน้ำ ผลิตกระแส

ไฟฟ้าซึ่งอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ำจากเขา ที่ไหลลดระดับลงสู่ที่ต่ำ เราจึงนำเอา
พลังงานบางส่วนมาใช้ โดยการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เพื่อสะสมพลังงานศักย์ และเมื่อเราเปิด
ประตูที่ปิดกั้นทางเดินของน้ำ พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ นำไปฉุด
กังหันและเชื่อมเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น  

พลังน้ำ เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ปล่อยก๊าชพิษออกมา สามารถใช้พลังงานได้ทันที เมื่อใด
ก็ตามที่ปล่อยน้ำให้ไหลไปหมุนกังหัน ก็จะได้พลังงานออกมาทันที ต่างกับโรงไฟฟ้าที่ ใช้  
เชื้อเพลิงมาเผาให้ได้ความร้อน เพื่อผลิตไฟฟ้า  

พลงังานจากกระแสนำ้ เปน็พลงังานหมนุเวยีนที่ใชแ้ลว้ไมส่ิน้เปลอืง หลงัจากใชป้ัน่ไฟแลว้ 
ยังนำไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย ครั้นระเหยกลายเป็นไอ ก็จะไปรวมกันเป็นเมฆและตกเป็น
ฝนกลับลงมาเป็นน้ำในเขื่อน เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าได้อีก เรียกว่า “ครบวงจร” 

พลงังานทีไ่ดจ้ากชวีมวล เป็นอีกหนึ่งความพยายามของมนุษย์ ในการค้นหาแหล่งพลังงาน
ทดแทน ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีของเตาเผาระบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน 
เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนพลังงาน 

พลังงานที่ได้จากชีวมวลแต่ละประเภท จะมีค่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาดรูป
ร่างของตัวชีวมวลเอง เป็นต้นว่า ชีวมวลที่มีขนาดเล็ก ประเภท แกลบ ชานอ้อย ก็ต้อง
ออกแบบเตาที่ใช้ในการเผาไหม้ ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป 

พลงังานชวีมวล จดัเปน็เชือ้เพลงิหมนุเวยีนอกีรปูแบบหนึง่ ทีส่ามารถเกดิขึน้ใหม่ไดต้ลอดเวลา 
โดยเฉพาะชีวมวลที่ได้มาจากการเกษตร แต่จำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเตาเผาชนิดต่างๆ  
โดยเฉพาะเตาหงุตม้ ทีค่วรจะพฒันาเทคโนโลยีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจ่ะใชง้าน  

กา๊ชชวีภาพเปน็ผลพลอยไดท้ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ โดยกระบวนการยอ่ยสลายสารอนิทรยีท์าง
ชวีวทิยา ในสภาวะไรอ้ากาศดว้ยกลุม่แบคทเีรยี ชนดิไม่ใชอ้อ๊กซเิจนในการหายใจ กา๊ชชวีภาพทีเ่กดิ
เปน็กา๊ชผสมโดยทัว่ไป จะประกอบดว้ย กา๊ชมเีทน กา๊ชคารบ์อนไดออกไซด ์ กา๊ชไนโตรเจน และ
ก๊าชไฮโดรเจนซันไฟร ์ ซึ่งส่วนประกอบใหญ่ได้แก ่ ก๊าชมีเทน 60-80 เปอร์เซนต ์ และก๊าช
คารบ์อนไดออกไซด ์20-40 เปอรเ์ซน็ต ์ จงึทำใหม้คีณุสมบตัติดิไฟ สามารถนำไปใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ
ทดแทนพลงังานได ้ 

การบำบดันำ้เสยีโดยวธิชีวีภาพ ตอ้งอาศยัแบคทเีรยีชว่ยยอ่ยสลายสารอนิทรยีเ์ชน่กนั มทีัง้
เทคโนโลยทีี่ใชแ้ละไม่ใชอ้ากาศ สำหรบัเทคโนโลยทีี่ไม่ใชอ้ากาศ จะทำใหผ้ลพลอยไดอ้อกมาเปน็
กา๊ชชวีภาพ ซึง่เปน็ผลติภณัฑจ์ากแบคทเีรยีในระบบ กระบวนการนีส้ารอนิทรยี์ในนำ้เสยีประมาณ
รอ้ยละ 80-90 จะถกูยอ่ยสลายเปน็กา๊ชมเีทน และคารบ์อนไดออกไซด ์ รวมเรยีกวา่ กา๊ชชวีภาพ 
หรอื ไบโอกา๊ช 

“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ฉบับนี้จึงใคร่เสนอเรื่องราวของพลังงานทางเลือกให้ชาวลูกโลก  
สีเขียวร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นพลังงานจากธรรมชาติขึ้นมาใช้ทดแทน และสร้างสำนึกในการ
ใช้สอยพลังงานที่มีอยู่อย่างประหยัด   
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ทั้ง สองครั้งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงถึง 3 เท่าตัวไปแตะที่ระดับ 40 เหรียญ  
 สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งสองครั้งที่เกิดขึ้นประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลางมีปริมาณ

น้ำมันมากอย่างพอเพียงสำหรับขายให้กลุ่มประเทศ หรือความต้องการของโลก มิได้มีการ
ขาดแคลนแต่ประการใด ผลกระทบในวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในสองครั้งแรก ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกลดการใช้น้ำมันลงอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงปี พ.ศ. 2525-ปี พ.ศ. 2529) 
และด้วยราคาน้ำมันที่มีราคาเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และด้วยนโยบายของประเทศที่เห็นความจำเป็น
ต้องลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากกลุ่มประเทศผูผ้ลติตะวนัออกกลาง ทำใหเ้กดิการเรง่การ
คน้หาแหลง่นำ้มนั กา๊ซธรรมชาต ิเปน็การเรง่ดว่น มกีารลงทนุเปน็จำนวนเงนิมหาศาล ซึง่ตอ่มา
ทำให้ปริมาณน้ำมันที่ผลิตจากกลุ่มประเทศนอกโอเปค (Non -OPEC) โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตจากแหล่งทะเลเหนือในทวีปยุโรป ด้วยปัจจัยความต้องการของโลกลดลงและ
ดว้ยมปีรมิาณจากแหลง่อืน่ๆ เพิม่เขา้มามากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ทำใหร้าคานำ้มนัลดตำ่ลง ถงึระดบั 
11 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี พ.ศ. 2529  

จากนั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกจะทรงตัวอยู่ในระดบั 20-30 เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รล ตดิตอ่
กนัเปน็ระยะเวลากวา่ 10 ป ี ในชว่งระยะเวลาดังกล่าว ปี พ.ศ. 2530-ปี พ.ศ. 2540 การใช้
น้ำมันของโลกกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นมาใหม่และเติบโตติดต่อกัน
เป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ฐานความต้องการน้ำมัน (การใช้น้ำมัน) เพิ่มขึ้นจากระดับ 70 
ล้านบาร์เรลต่อวันเข้าสู่ระดับ 80 ล้านบาร์เรลต่อวัน งานวิจัยในสาขาพลังงานทดแทนที่ตื่นตัว
ในช่วงที่ราคาน้ำมันแตะ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ก็ลดปริมาณการลงทุนในงานวิจัย     
ลงตามลำดับจนกล่าวได้ว่ายุติไปเลยก็ว่าได้ กล่าวได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลา 10 กว่าปี ที่โลก
เพลิดเพลินกับการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง และยังมีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งที่
พึ่งพาถนนและรถยนต์เป็นหลัก เสมือนหนึ่งว่าน้ำมันมีใช้โดยมิได้รู้จักหมดสิ้น 

และแล้ววิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 3 ก็เกิดขึ้น แต่ครั้งนี้มีเพื่อนเพิ่มเติมเดินเป็นเงาติด
ตามมาด้วย เป็นใครและมีความสำคัญอย่างไร เรามารู้จักกันทีละคน วิกฤตการณ์น้ำมันใน
ครั้งที่ 3 นี้ มีปัจจัยสาเหตุแตกต่างจากสองครั้งแรก เกิดมาจากความต้องการของโลกที่   
เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติบโตโดยธรรมชาติ ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และ
การเติบโตของเศรษฐกิจและที่สำคัญมีประเทศที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากแบบ
สังคมนิยม มาสู่เศรษฐกิจเสรีนิยม เป็นฐานใหญ่การผลิตสินค้าสู่ตลาดโลก ทั้งสามประเทศมี
ประชากรรวมกันกว่า 2,745 ล้านคน กว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก ได้แก่ ประเทศจีน 
อินเดีย รัสเซีย และกลุ่มประเทศรัสเซีย (เดิม) มีอัตราการบริโภคน้ำมัน (พลังงาน) ที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลกอย่างต่อเนื่อง ความต้องการน้ำมันของโลกจึงเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ตลาด
ซื้อขายล่วงหน้าปรับราคาซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

นอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนเก็งกำไร เห็นโอกาสจึงเข้าซื้อน้ำมันต่อเนื่องทำให้ราคาน้ำมัน 
เพิ่มขึ้น และมีการนำออกมาขายในช่วงที่มีราคาสูง เมื่อมีน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ราคาก็ปรับ
ลดลง กลุ่มซื้อขายเก็งกำไรก็เข้าซื้อไว้ใหม่ จึงทำให้ราคาน้ำมันมีปรับขึ้นลงแต่มีทิศทางที่  
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายเก็งกำไรจึงเป็นตัวกระตุ้นเสริมเข้ากับความต้องการน้ำมัน
ของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกแรงหนึ่ง ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น คือกำลังผลิตสำรอง (Spare Capacity) ของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
หรือกลุ่มโอเปคที่เคยมีอยู่ในระดับ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน สำรองเพิ่มเติมรองรับความต้องการ
ของตลาดโลก แต่กำลังการผลิตสำรองดังกล่าวได้ปรับลดลงเหลือเพียง 1.5-2 ล้านบาร์เรล
ต่อวันเท่านั้น ทำให้ตลาดซื้อขายน้ำมันมีความวิตกกังวลนำไปสู่การปรับฐานราคาน้ำมันเพิ่มสูง
ขึ้นอีกแรงหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยประจำตัวแต่ละประเทศเพิ่มเข้ามาอีกด้วยที่มีผลต่อมูลค่า
การซื้อน้ำมัน อันนี้คือค่าเงินที่อาจส่งผลทำให้แต่ละประเทศผู้นำเข้าน้ำมันใช้เงินเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงในการซื้อน้ำมันแต่ละครั้งเช่นค่าเงินบาทของไทยเรามีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาทต่อ 1 
เหรียญสหรัฐ เราต้องการซื้อน้ำมันราคา 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซื้อน้ำมัน 1 บาร์เรล
ต้องใช้เงินไทย 3,000 บาท  ต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนปรับลดเป็น 40 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ 
ต้องใช้เงินบาทเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาท ที่จะซื้อน้ำมันในปริมาณเท่าเดิม 

ตามที่ไดแ้นะนำเพือ่นรว่มทางมากบัวกิฤตการณน์ำ้มนัครัง้ที ่3 มาดงักลา่วขา้งตน้ ทีส่ง่ผล
ให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เข้าสู่ระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และแตะระดับ 100 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล โดยในที่สุดเข้าสู่จุดสูงสุดที่ 140 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยใช้เวลาในการ
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 4 ปี จากปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2551 (เดือนกรกฎาคม) 

เป็นที่น่าสงสัยหรือไม่ที่เหตุใดเศรษฐกิจโลกของเราถึงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้ราคา
น้ำมัน จะอยู่ที่ระดับ 80-100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่วิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน  
สองครั้งแรกเศรษฐกิจโลกกลับลดการเติบโตลงและความต้องการน้ำมันก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน  
ในวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 3 นี้ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางนำรายได้
จากการขายน้ำมันมาใช้จ่ายและลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งมีเทคโนโลยี 
เป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งสามารถดูดซับเงินกลับคืนเข้าสู่ประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผันเงินกลับ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก จึงทำให้เศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตได้ภายใต้ภาวะราคาน้ำมัน
เพิ่มสูงขึ้น และอีกประการหนึ่งมีการใช ้ IT เทคโนโลย ี และเทคโนโลยีการผลิตลดต้นทุน  
ควบคู่ไปดว้ย 

น้ำมันย่อมมีขึ้นลง งานเลี้ยงย่อมมีการเลิกรา ราคาน้ำมันสู่จุดระดับสูงจนเกินความ
สามารถทีป่ระเทศผูน้ำเขา้นำ้มนัจะรบัได ้เศรษฐกจิเริม่ถดถอย และผนวกกบัวกิฤตทิางการเงนิ 
(Credit Crunch) การลงทุนหยุดชะงักเศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อปริมาณความ
ต้องการน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจาก 140 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล เข้าสู่ระดับ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน วิกฤตการณ์
ทางการเงินครั้งนี้มีความรุนแรงและจะส่งผลในวงกว้างต่อไปอีก 

ในอนาคตราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไร? กลับลงมาที่ระดับ 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
อย่างที่เคยเป็นมาก่อนหรือไม่ ? หากเศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดีย ยังคงเติบโตต่อ
เนื่อง (อาจจะลดอัตราการเติบโตอย่างรุนแรงลงไปบ้าง) และวิกฤตการณ์ทางการเงินไม่
ลุกลามขยายวงกว้างทั่วโลก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงน่าจะอยู่ที่ระดับ 40-50 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล และคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของโลกที่ยังคงมีอยู่ไปอยู่ที่ระดับ 
70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ทั้งนี้ความผันผวน เปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ของตลาด 
วิกฤตทางการเมือง การเก็งกำไร ฯลฯ ยังคงมีอยู่อย่างแน่นอน 

วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ทำให้ประเทศต่างๆ ผู้นำเข้าน้ำมันต่างตื่นตัว  
เร่งค้นหาและวิจัยพลังงานทางเลือกและรวมทั้งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยของ
เราด้วย พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล เอทานอล 
แสงแดด หรือแม้กระทั่งพลังงานนิวเคลียร์ จะคิดค้นกันมาอย่างไรก็แล้วแต่ ผลลัพธ์ทาง
เศรษฐศาสตร์ต้องสามารถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ช่วงที่ปิโตรเลียมหรือน้ำมันมี
ราคา 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มพลังงานทางเลือกต่างยิ้มรับ แต่เนื่องจากราคาน้ำมัน
มีราคาเหลือเพียง 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจะยิ้มสู้ได้หรือไม่? และงานวิจัยคิดค้นเลิกไป
ก่อนดีหรือไม่? เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 1, 2 และ 3 มาแล้ว ครั้งที่ 4 จะไม่เกิด
หรือ? การเตรียมตัวสำหรับอนาคตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงของเรา   

 
 

สถานการณ์โลก 
และ วิกฤตพิลังงาน 

ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ 
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เมื่อ น้ำมันมีราคาแพงขึ้นเรามีทางเลือกอื่นใดที่จะหาเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำกว่ามา  
 ทดแทนได้หรือไม่? ประเด็นนี้ต้องคิดกันในระดับประเทศและถึงระดับชุมชน

ทีเดียว ระดับประเทศมีการพิจารณาใช้ ถ่านหิน นิวเคลียร์ พลังลม แสงแดด ไบโอดีเซล 
เอทานอล ฯลฯ อีกทั้งยังต้องพิจารณาความเหมาะสมที่จะเลือกใช้สิ่งที่จะมาทดแทน กล่าว
คือ เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างในประเทศ? ประเทศเราอยู่ในเขตเหมาะสมสำหรับพืชที่จะทำ
เป็นเชื้อเพลิงอะไรบ้าง? เช่น ปาล์มน้ำมัน เหมาะที่จะปลูกพื้นที่ภาคใต้ หากจะปลูกในภาค
อื่นจะต้องมีระบบชลประทานที่มีอย่างพอเพียง ประเทศเรามีแหล่งถ่านหินหรือไม่ หรือ
ประเทศเรามีพลังลมที่มีความแรงพอเพียง และอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ประเทศเรามี
เทคโนโลยีของเราเองหรือยัง? ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาและจึงเลือกประเภทของ
พลังงานทดแทน มาใช้เพื่อให้ได้พลังงานทดแทนที่สามารถมีต้นทุนแข่งขันกับราคาน้ำมันได้
โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวอ่อนลงเช่นในช่วงปัจจุบันที่ราคาน้ำมันจากระดับ 140 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลปรับมาอยู่ที่ระดับ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ในระดับประเทศนั้น รัฐได้กำหนดนโยบายให้มีการใช้เอทานอลผสมในน้ำมันเบนซิน
เรียกว่า ก๊าซโซฮอลส์ และเรียกว่า E10 หมายถึง น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล 10 
เปอร์เซ็นต์ กรณี E20 ผสมเอทานอล 20 เปอร์เซ็นต์ และ E85 ผสมเอทานอล 85 
เปอร์เซ็นต์ และได้มีการใช้กลไกราคาให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้บริโภคนำไปเติมในรถยนต์ E20 
และ E85 จะต้องเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับรถยนต์ E85 สามารถเติมได้
ทัง้เบนซนิและนำ้มนัเบนซนิผสมเอทานอล หรอืเตมิไดท้กุประเภททัง้เบนซนิและกา๊ซโซฮอลส ์
นั่นเอง สำหรับไบโอดีเซล รัฐให้มีการใช้ B2 หมายถึง นำน้ำมันปาล์มที่กลั่นบริสุทธิ์แล้ว
เรียกว่าเป็น B100 นำมาผสม 2 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันจะไม่มีการเรียก B2 เรียกว่าน้ำมันดีเซล 
(หรือไฮสปีดดีเซล) ซึ่งได้ผสม B100 2 เปอร์เซ็นต์ไว้แล้ว และมี B5 ซึ่งหมายถึงผสม B100 
5 เปอร์เซ็นต์ และในอนาคตก็จะมีการเพิม่ปรมิาณผสม B100 ทัง้นีจ้ะตอ้งมกีารปรบัคณุภาพ
ของนำ้มนัใหเ้หมาะสมกับรถยนต์รุ่นใหม่ จึงจะเพิ่มปริมาณผสม B100 เพิ่มสัดส่วนขึ้นไป 

รัฐได้กำหนดแนวนโยบายพลังงานทางเลือกไว้หลายรูปแบบรวมทั้ง NGV ซึ่งหมายถึง
การนำเอาก๊าซธรรมชาติมาอัดและใช้เติมในรถยนต์เบนซิน (Bi-fuel) และหรือรถดีเซล 
(Diesel Dual Fuel) ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ คอื ทำอยา่งไรใหป้ระเทศ  
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศจะพิจารณา  
แบบง่ายๆ คือ จากอัตราส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศต่ออัตราการเติบโตของ
ความต้องการพลังงาน หากอัตราการเติบโตของพลังงานสูงกว่าก็จะเป็นดัชนีชี้ให้เห็นว่า
ประเทศใช้พลังงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเมื่อพิจารณาโครงสร้างการใช้น้ำมัน
ของประเทศไทยเรา ก็จะพบว่าน้ำมัน 100 ส่วน เราใช้ในภาคยานยนต์เพื่อการขนสง่สงูถงึ 
38 สว่นในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ ประเทศญีปุ่น่ มกีารใชน้ำ้มนัในภาคขนสง่ในระดบั 25 
สว่นเทา่นัน้ จะเหน็วา่โครงสรา้งการขนสง่ของเรายงัขาดการพฒันาระบบขนสง่มวลชน ขนสง่
ทางรถไฟ ทางเรอื นอกจากนี ้ การจดัสรรพืน้ทีก่ารผลติและการขนสง่ยงัไมด่พีอ ยงัมีหลาย
สว่นทีก่ระจดักระจายทัว่ไป ทำใหม้ตีน้ทนุการขนสง่สนิคา้ทีส่งูโดยไมจ่ำเปน็ รฐัมนีโยบายที่จะ
แก้ไขกอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชน และระบบขนสง่สนิคา้ (Logistic) ใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

การมีระบบขนส่งมวลชนแทน ช่วยให้การเดินทางโดยรถส่วนตัวลดลงจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของประเทศโดยตรง 

แล้วชุมชนของเราจะมีทางเลือกหรือไม่? จะต้องเดือดร้อนกับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น
ตามสถานการณ์โลกด้วยหรือไม่? หากพิจารณาถึงวัตถุดิบรอบตัวเราแล้ว พลังงานชุมชนมี
ทางเลือก เราปลูกปาล์มได้ในบางพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังได้ ปลูกอ้อยได้ สบู่ดำก็ได้ และ  
ที่สำคัญหากจะใช้ถ่าน (เผาถ่าน) ทำได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลย และหากจะเลือกทำอะไรให้
เหมาะสมกับวัตถุดิบของชุมชนเราละ? เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยคือการประหยัดพลังงานและ  
ต่อไปคือใช้ฟืนเป็นพลังงาน ยุ่งยากขึ้นไปอีกขั้นน่าจะเป็นการเผาถ่านทำเตาแบบประหยัด  
ใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตรเป็นเตาเผา (ตามแบบอาศรมพลังงานโดย อ.ชาญชัยฯ ลิมปิยากร) 
เราต้องยอมรับในความไม่สะดวกสบายเหมือนกับเตาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) แต่ที่ได้คือเรามี
พลังงานของเราไว้ใช้และจะประหยัดขึ้น หากทำรว่มกนั 3-4 ครวัเรอืน หรอืจะทำรว่มกนัทัง้
ชุมชนก็ได ้ และเชื่อมโยงเข้ากับการปลูกไม้โตเร็วใช้ทำเป็นถ่านโดยเฉพาะช่วยกันดูแลทั้ง
ชุมชน ยุ่งยากขึ้นไปอีกขั้นคือทำไบโอดีเซลทำได้ทั้งครัวเรือนสำหรับเครื่องจักรการเกษตร 
(เครื่องยนต์รอบต่ำ) หรือหากจะร่วมกันทำเป็นชมุชนและให้ไดผ้ลติภณัฑท์ี่ใช้ในรถยนตด์เีซล
และโรตารีปั้ม (เครื่องยนต์ดีเซลแบบธรรมดา- ไม่ใช่คอมมอนเรล) ชุมชนร่วมกันทำแบบ
วิสาหกิจชุมชนก็ได้ มีตัวอย่างที่ประสบความสำเรจ็หลายที ่ ทัง้นีต้อ้งมกีารจดัการทีเ่ปน็ระบบตัง้
แตก่ารจดัหาวตัถดุบิ การปลกูพชืน้ำมัน หรือน้ำมันพืชใช้แล้วจากครัวเรือง หรือจากโรงงาน 
หากจะพิจารณาผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษวัชพืช ทะลายปาล์ม กากมะพร้าวแล้ว ฯลฯ ก็
สามารถทำได้ ทำเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้ในหมู่บ้านเมื่อเหลือก็ขายคืนให้
ภาครัฐ พลังงานชุมชนสามารถทำได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนถึงระดับชุมชน และจากระดับ
ง่ายๆ จนถึงระดับที่ต้องใช้เทคโนโลยีและรวมทั้งการจัดการแบบง่ายๆ ได้ภายในครัวเรือน 
จนถึงการจัดการระดับชุมชน พิจารณาดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหา แต่ยังมีปัจจัยที่สำคัญต้อง
พิจารณาประการแรก หากราคาน้ำมันดีเซลลดต่ำลงจาก 21.04 บาท / ลิตร เหลือเพียง 14 
บาท / ลิตร จะทำอย่างไร? หยุดการผลิตชัว่คราวและไปใชน้ำ้มนัทีส่ถานบีรกิาร และประการที่
สอง จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คุม้ทนุและคา่ใชจ้า่ยที่ลงไปหรือไม่? ประการที่สาม ในกระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้ามีมลภาวะที่เกิดขึ้นจะกำจัดหรือดูแลอย่างไร? เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของเราจึงจำเป็นต้องดูแลจากเริ่มต้นดูเหมือนว่าง่ายๆ แต่พูดไปพูดมาชักยุ่งยาก 

ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูงและมีผลต่อรายจ่ายของครัวเรือนของเรา แม้ว่าปัจจุบันราคา
น้ำมันจะลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ 20 บาท / ลิตร แล้วก็ตาม ไม่ควรนิ่งนอนใจและอย่า
คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ต้องเตรียมพร้อมในการที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจึงทันการณ์ พลังงาน
ชุมชนต้องการความรู้และเทคโนโลย ี การคิดการคำนวณความคุ้มค่าของการลงทุนและ  
คา่ใชจ้า่ย ความรู้ที่ต้องการทั้งเทคโนโลยีการผลิต และการบำรุงรักษาการปลูกพืชพลังงาน
อีกด้วย และยังต้องการการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ มีหลายชุมชนที่ประสบความ
สำเรจ็แมบ้างชมุชนไมป่ระสบความสำเรจ็แตก่็ไดเ้รยีนรู ้ ชว่งราคานำ้มนัออ่นตวัเปน็โอกาสทีด่ี
ที่จะมาเรียนรู้และเตรียมตัวสำหรับการมาเยือนของราคาน้ำมันครั้งต่อไป แต่คราวนี้เรา
พร้อมรับมือ !  

พลังงานทางเลือก 

พลังงานชุมชน 
จากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเพิ่มขึ้น
สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงระดับ 140 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มี  
            150 ปี ที่ผ่านมา มีผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกที่สถานีบริการปรับตัวสูงขึ้น น้ำมันดีเซลจากระดับ 13.03 
บาทต่อลิตร (เดือนกรกฎาคม ปี 2546) เพิ่มสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ปี 2551 เป็น 44.24 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน
เช่นกันปรับตัวสูงขึ้นจาก 15.39 บาทต่อลิตร (เดือนกรกฎาคม 2546) เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 เป็น 
42.79 บาทต่อลิตร (เบนซิน 91) จากที่เคยเติมน้ำมันรถกระบะดีเซล 50 ลิตรเป็นเงินเพียงประมาณ 650 บาท ใน
ช่วงราคาสูงสุดเมื่อเติมในปริมาณเท่าเดิมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นประมาณ 2,212 บาท หรือ 3.4 เท่าเลยทีเดียว ด้วย
ผลกระทบระดับนี้ จึงกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน 
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พลังงานชุมชน 

ชุมชน เทศบาลตำบลปริก มีการทิ้ง “ขยะ” วันละประมาณ 8,000 กิโลกรัม 
หรือ 8 ตันต่อวัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ครัวเรือนละประมาณ 7.3 กิโลกรัมต่อ

วัน และมีค่าเฉลี่ยการทิ้งขยะอยู่ที่คนละ 1.38 กิโลกรัมต่อวัน หรือคนละครึ่งตันต่อปี และ
ขยะจากชุมชนเหล่านี้ก็จะถูกจัดการโดยภาครัฐ หรือ เทศบาลที่จะดำเนินการกำจัดต่อไป 

เทศบาลปริก มีการจัดการขยะ โดยได้จัดงบลงทุนก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ หรือหา
พื้นที่ทิ้งขยะและกลบฝัง โดยใช้งบที่ได้มาจากส่วนกลางและภาษีท้องถิ่น หรือค่าธรรมเนียม
การเก็บขยะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนในเรื่องดังกล่าว แต่ในอนาคตเมื่อชุมชนขยายตัว 
และขยะเพิ่มมากขึ้น ก็จำต้องหางบลงทุนมาเพิ่มเติม รวมทั้งยังต้องหาพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มต่อไป
อีกด้วย และคงจะเป็นเรื่องยากที่เจ้าของบ้าน หรือตัวชาวบ้านเองที่จะมีบ้านอยู่ติดกับพื้นที่
กลบฝังขยะ ด้วยข้อจำกัดเช่นนี้เอง ในช้าวันหนึ่งการจัดการขยะเช่นนี้ก็จะถึงทางตัน ไม่มี
พื้นที่ที่จะดำเนินการได้อีกต่อไป หรือต้องลงทุนซื้อหาเทคโนโลยีนำเข้า ที่มีต้นทุนสูงเป็น
ภาระของงบประมาณและเป็นต้นทุนเพิ่มของสังคม 

ด้วยเงื่อนไข สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เครือข่ายเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา 
และชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร กลุ่มเยาวชนโรงเรียน  
ดรุโณทัยบุนผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเอารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ “ขยะ” ที่มี
แนวความคิดที่เห็นคุณค่าของขยะ และไม่ได้โยนให้เป็นภาระหรือความรับผิดชอบไปสู่   
ภาครัฐฝ่ายเดียว แต่ใช้กระบวนการวิธีการ ที่มีส่วนร่วม ใช้คำว่า “เรา” ในการดำเนินงาน
ร่วมกันทั้งชุมชนและรวมทั้งทำงานร่วมกับเทศบาล หรือ ภาครัฐ 

โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และสร้างระบบการบริหารจัดการขยะ สร้างแนวคิด
นำขยะไปแปรรูปกลับเป็นของที่มีประโยชน์ มีมูลค่าอีกครั้งหนึ่ง เช่น การนำขยะมาทำ    
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว และโลหะ ก็  
คัดสรรแยกขายทำรายได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  

จากกระบวนการดังกล่าว พบว่า เครือข่ายเทศบาลตำบลปริก สามารถลดปริมาณขยะ
ที่ต้องส่งไปยังเทศบาลเหลือเพียงร้อยละ 11.8 เท่านั้นหรือลดลงถึง 8 เท่า โรงงานกำจัดขยะ 
มีขนาดเล็กลงใช้เงินลงทุนเท่าที่จำเป็น หรือพื้นที่กลบฝังขยะสามารถรองรับยืดเวลาได้    
อีกนาน นำเงินงบประมาณที่เหลือมาเพิ่มเติมให้แก่ชุมชนในด้านการศึกษา และสาธารณสุข 
รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนในรูปแบบดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความสมดุลของ
เรื่องการลงทุน สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ในรูปแบบอย่างยั่งยืน 

กล่าวได้ว่า ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475 รัฐได้พยายามถ่ายทอดให้
ประชาชนได้เรียนรู้ถึงวิถีประชาธิปไตยมาโดยตลอด การกำจัดขยะและการบริหารจัดการ ที่
ใช้คำว่า “เรา” นี้เป็นกระบวนการที่ได้สร้างแนวความคิดเชิงบวก เปลี่ยนขยะทิ้งแล้วให้มีค่า
กลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้ เครือข่ายชุมชนตำบลปริก ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุล
อิสลาม กลุ่มเยาวชนโรงเรียนดรุโณทัยบุนผินเข้าถึงคำว่าประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ มี
สำนึกและทำหน้าที่ต่อสาธารณะ (ขยะ) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง 

แต่ก็ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่ง ที่แต่ละประเทศ หรือสังคมนั้นจะมีมากน้อยต่างกันตาม
สภาพ แต่ขยะประเภทนี้นั้นยากต่อการแยกแยะ เพราะทนทานต่อเทคโนโลยีในการกำจัด 
และที่สำคัญมีฤทธิ์กัดกร่อนประเทศชาติได้อีกด้วย ... “ขยะอะไรเอ่ย?” 
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ขยะการจัดการ
 

นทึกโลกสีเขียวบั

ชุมชนเมือง มีโอกาสและมีพื้นที่ในการมี
ส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เท่าเทียมกับ
ชุมชนที่อยู่ติดผืนป่าและหรือสายน้ำ เพราะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว 
อยู่รอบตัวเรา เหมือนเช่น ชุมชนเมือง
เทศบาลตำบลปริก ที่เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มี
เรื่องราวน่าสนใจของการจัดการอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะ 

เทศบาล 

เทศบาล 

ขยะ 

ขยะ 

กลบฝัง 

กลบฝัง 

สาธารณสุข 

โรงเรียน 

ปุ๋ย 

รีไซเคิล 
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อินทิรา วิทยสมบูรณ์รีไซเคิล ลดขยะ ลดการใช ้  
เครือข่ายหลักสี่ -ดอนเมือง จัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ จัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

“ขยะ” สิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น ยิ่งคนบริโภคมากเท่าไหร่ขยะก็ยิ่งเพิ่มเท่าทวี “ในแต่ละวัน
เราก่อให้เกิดขยะกันคนละเท่าไหร ่ และต้องใช้พื้นที่จำนวนเท่าไหร่ในการรองรับขยะ?” กรุงเทพมหานครนับวัน  
จะหนาแน่นไปด้วยผู้คน ที่มีวิถีชีวิตเน้นการบริโภคกินใช้ ยิ่งบริโภคมากเท่าไหร่ กองขยะก็เพิ่มพูนขึ้นตามทุกที  
เราแต่ละคนจึงสร้างขยะจำนวนมากในแต่ละวัน แล้วขยะเหล่านี้จะจัดการอย่างไร? 

ที่ ผา่นมา กรงุเทพมหานครไดด้ำเนนิการจดัการขยะในรปู “รถเหลอืงเกบ็ขยะ” ทีจ่ดัเกบ็   
 ขยะตามชุมชนต่างๆ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยเป็นการจัดการที่มุ่งเน้นการจัดเก็บและ

ทำลาย ไม่ได้ก่อให้เกิดการลดปริมาณขยะตั้งแต่ในระดับชุมชนซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะ    
ที่ได้ผล ทั้งนี้ ในการลดปรมิาณขยะนัน้ สามารถทำได้ในทัง้ในระดบับคุคล โดยลดการใช ้และ
ในระดบัชมุชน โดยการเสรมิศกัยภาพการจดัเกบ็ ดว้ยวธิกีารตา่งๆ เชน่ การรีไซเคลิ สรา้งมลูคา่
ใหแ้กข่ยะ เปน็ตน้  

ทัง้นี ้ ชว่งประมาณป ี พ.ศ. 2512-2513 การเคหะแหง่ประเทศไทยไดส้รา้งแฟลตทีอ่ยูอ่าศยั
สำหรบัผูม้รีายไดน้อ้ยกวา่ 1,300 ครวัเรอืนในบรเิวณหลกัสี ่ดอนเมอืง จากพืน้ทีร่กรา้งกลายเปน็
พื้นที่ชุมชน มีผู้คนจากต่างจังหวัดเข้ามาจับจองพื้นที่รอบๆ บริเวณแฟลตการเคหะฯตั้ง     
บ้านเรือนกันมากขึ้น จากไม่กี่หลังคาเรือนก็ขยับขยายเป็นกว่า 1,000 ครัวเรือนในช่วง
ประมาณปีพ.ศ. 2525-2527 ดว้ยสาเหตทุีบ่รเิวณยา่นหลกัสี ่ ดอนเมอืง กลายเปน็ศนูยก์ลาง
เส้นทางในการเดินทางเข้าออกเมือง คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองจึงเข้ามาอยู่อาศัย
ทำกินกันจำนวนมาก เมื่อคนเยอะขึ้นทั้งคนในชุมชนการเคหะและชุมชนแออัดรอบๆ ทำให้เกดิ
ปญัหาตา่งๆ มากมาย ทัง้ปญัหาเรือ่งยาเสพตดิ ปญัหาการแยง่พืน้ที่ในการสรา้งบา้นเรอืน  

ประมาณป ีพ.ศ. 2535-2537 ชมุชนในบรเิวณหลกัสี ่ดอนเมอืงรวมตวักนัเปน็ “กลุม่ออมทรพัย”์ 
มกีจิกรรมเกีย่วกบัการออมทรพัย ์การปลอ่ยสนิเชือ่เงนิกู ้งานออมทรพัยข์องแตล่ะกลุม่ดำเนนิไป 
ต่อมา เครือข่ายหลักสี่ - ดอนเมืองจึงเกิดขึ้น โดยมีลูกข่ายทั้งหมด 12 ชุมชนประกอบด้วย 
ชุมชนบางบัว ชุมชนหมู่บ้านอาทิตย์ ชุมชนคลองเปรมประชา ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 
ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว ชุมชนบางบัวรวมพลังใหม ่ ชุมชน
ทุง่สองหอ้ง 312 ชมุชนทุง่สองหอ้ง 313 กลุม่แทก็ซีอ่สีาน กลุม่สจัจะออมทรพัย์แฟลตตำรวจ 
และกลุ่มสหกรณ์ทุ่งสองห้อง ซึ่งล้วนมาจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทั้งสิ้น (โดยปัจจุบันเหลือ
เพยีง 11 ชมุชนเทา่นัน้ เนือ่งจากชมุชนคลองเปรมประชา ไม่ไดร้ว่มกจิกรรมของเครอืขา่ยจึง
ขอถอนตัวออกไป)  

ภายหลังเกิดเครือข่ายหลักสี่ - ดอนเมืองในปี พ.ศ. 2540 สมาชิกเครือข่ายได้มาร่วมกัน 
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของชุมชน พบว่าชุมชนแต่ละแห่งต่างก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ท่อระบายน้ำอุดตันเพราะมีเศษขยะ ถุงพลาสติก เศษกระเบื้องอุดตันขวางทางน้ำไหล  
ขณะเดียวกันปัญหาขยะที่สกปรกวางเกลื่อนหน้าบ้านนั้นส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดการทะเลาะ
เบาะแวง้กนัระหวา่งเพือ่นบา้น อกีทัง้ปญัหานำ้เนา่ขงัจากขยะกก็ลายเปน็แหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย

เหล้า พื้นบ้านของไทยมีกระบวนการผลิตที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยใช้   
 ขา้วเหนยีว ขา้วโพด ขา้วฟา่ง หรอืผลไมต้า่งๆ มา “หมกั” กบั “ลกูแปง้” ทีท่ำจาก

สมนุไพรและขา้ว โดยเรยีกชือ่ แตกตา่งกนัไปในแตล่ะภมูภิาค โดยภาคอสีานเรยีก “สาโท”, “อ”ุ 
คนภาคเหนอืเรยีก “ขา้วขาว” ภาคใตเ้รยีก “หวาก” สว่นภาคกลางเรยีก “กระแช”่ ซึง่ทำใหเ้หลา้
ที่ไดน้ัน้ มรีสชาต ิและกลิน่แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัลกูแปง้ทีน่ำมาหมกัและพชืที่ใช ้เพราะบาง
สูตรใช้สมุนไพรมากถึง 48 ชนิด  

สว่นผสมของลกูแปง้กน็ำมาจากพนัธุพ์ชืเชน่ โปป๊กกั เมด็ผกัช ีอบเชย พรกิหอม ยีห่รา่หวาน 
ขมิน้ชนั พรกิไทย ดปีล ีโกฐสอ โกฐจฬุา โกฐหวับวั เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขา้วเปลอืก ลกูเรว่ 
ลูกกระวาน กานพลู ลูกจัน ดอกจัน ข่าลิง ขิงแห้ง ลิ้นทะเล โกฐสมอ ดอกพิกุล อ้อยสามสวน 
ม้าทะลายโลง เครืองูเห่า กระเทียม เปลือกลิ้นฟ้า หัวแห้วหมู รากหญ้าคา เกล็ดตะวันเพลิง 
เกลด็กระบลูเพลงิ หวัขา่ ชะเอม เปน็ตน้ 

ชุมชนต่างๆ ในชนบทของไทยทุกภูมิภาค ได้พัฒนาและ
สบืทอดภมูปิญัญาเหลา้พืน้บา้น มาตัง้แตบ่รรพชน เพราะวา่
เหลา้พื้นบ้านนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิตประจำวัน 
และใชใ้นการประกอบพธิกีรรม ตามประเพณทีีส่บืทอดกนัมา 

ของคนอีสาน” 
“มูนมังการแปรรูปข้าว 
สาโท…เหล้าพื้นบ้าน… 
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ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้า ปัญหาเรื่องขยะยังส่งผลไปถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ชีวิต
ความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนด้วย  

จากปัญหาดังกล่าว เครือข่ายจึงร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการจัดการแก้ไขปัญหา  
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เริ่มต้นลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตน มีการรณรงค์ทำแผ่นพับ แผ่นผ้า 
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และเดินรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อให้ชาวชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกัน 
เมื่อคนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าขยะก็เริ่มเก็บเอาขยะมาขาย ครอบครัวเริ่มมีรายได้เสริมโดยที่
ไม่ต้องลงทุนและไม่เป็นภาระ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างรู้จักแยกประเภทขยะ พลาสติก ขวด 
กระดาษนำมาขาย จากขยะในบ้านของตัวเองก็ขยับขยายสู่การเก็บขยะภายในบริเวณชุมชน 
ในโรงเรียน หรือตามถนนหนทางที่พบเห็น  

ในปีพ.ศ. 2546 ธนาคารขยะของชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อมารองรับปริมาณขยะที่ชาวบ้าน  
นำมาขาย เน้นการทำแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากชาวบ้านคัดแยกขยะมาจากบ้าน นำมาขายกับ
เจ้าหน้าที่ประจำธนาคาร โดยธนาคารแห่งนี้ใช้ขยะออมแทนเงิน เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนต่างมี
เงินออม มีสมุดเงินฝากที่มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะรายได้จากการขายขยะจะ  
ถูกบันทึกไว้ในสมุดบัญชีธนาคารของแต่ละคนมากน้อยขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน 
ปจัจบุนัมธีนาคารขยะกระจายอยู่ในชมุชน 2 ชมุชน คอื ธนาคารขยะชมุชนบางบวั และชมุชน
หมู่บ้านอาทิตย์ ส่วนชุมชนที่เหลือนั้นจะมีจุดรับซื้อกลางตั้งอยู่ตามบ้านของคณะกรรมการ 
เครือข่าย เพื่อทำหน้าที่รับซื้อขยะ โดยจะมีรถมารับขยะอาทิตย์ละครั้ง เมื่อมีคนในชุมชน  
สนใจมากขึน้ เครอืขา่ยเริม่มองถงึทศิทางขยบัขยายเพือ่รองรบัจำนวนขยะทีเ่พิม่ขึน้ และสรา้ง  
รูปแบบบริหารจัดการที่ เป็นระบบมากขึ้น จากธนาคารขยะในชุมชนจึงเกิดการจัดตั้ง  
ศูนย์รีไซเคิลในปีเดียวกัน ตั้งอยู่ที่ตลาดไทยณรงค์ สะพานใหม่  

กิจกรรมศูนย์รีไซเคิลและสิ่งแวดล้อมทำงานผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา บนหลักการ
ทำงานทีส่ำคญั คอื เนน้การมสีว่นรว่ม การเปน็เจา้ของรว่มไม่ใชค่นใดคนหนึง่ ซือ่สตัย ์ เปดิเผย 
โปร่งใส บริหารจัดการดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่คัดแยกและรับซื้อวัสดุสิ่งของ
เหลือใช้ในชุมชนในเขตหลักสี่และใกล้เคียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการสิ่งของ
เหลือใช้ในรูปแบบของการ re-use and re-cycle เป็นธุรกิจของเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-
ดอนเมอืง และนำมาสูก่ารจดัสวสัดกิาร การพึง่พาตนเองในอนาคตของเครอืขา่ย องคก์รชมุชน 
สรา้งสมาชกิผา่นการถอืหุน้ โดยการถอืหุน้ของสมาชกิจำนวนหุน้ละ 100 บาท ถา้เปน็องคก์ร
ถือหุ้นได้ไม่เกิน 200 หุ้น จำนวนเงิน 20,000 บาท ถ้าเป็นบุคคลถือหุ้นได้ไม่เกิน 100 หุ้น 
จำนวนเงนิ 10,000 บาท และหุน้สว่นใหญน่ัน้เกนิ 5% ขึน้ไปตอ้งเปน็หุน้ของเครอืขา่ยออมทรพัย์
หลักส่ี -ดอนเมือง ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งศูนย์ ภายใต้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการบริหารงาน
อย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส มีการจัดการที่ดี 

การเชื่อมร้อยกันระหว่างกลุ่มออมทรัพย์กับธนาคารขยะ และศูนย์รีไซเคิลทำให้ชาวบ้าน
ได้รับประโยชน์ เพราะการขับเคลื่อนงานธนาคารขยะของชุมชนนั้นเชื่อมโยงกับงานกลุ่มออม
ทรัพย์ สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในกลุ่มออมทรัพย์ ก็สามารถนำขยะมาขายใช้หนี้กลุ่มออมทรัพย์ได้ 

รวมทั้ งลดการพึ่ งพากู้ ยื มหนี้ นอกระบบเพราะมี ระบบเงิ นออมเข้ ามาหนุน เสริม   
เป็นระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน รายได้ของศูนย์รีไซเคิลก็มี
การจัดสรรปันผลแก่สมาชิก 40% เงินทุนบริหารจัดการ 20% เงินทุนสำรองศูนย์ฯ 20%   
เงินสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมชุมชน เครือข่าย 10% และสวัสดิการชุมชน 10% โดยเงิน
สวัสดิการชุมชน 10% นี้ได้ขยับขยายก่อให้เกิดสวัสดิการวันละบาท ปีละ 365 บาท โดย
สมาชิกธนาคารขยะจะใช้เงินจากบัญชีเงินออมธนาคารขยะเป็นเงินสะสมสวัสดิการชุมชน   
ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ คลอดบุตร แต่งงาน การศึกษา
เล่าเรียน เกิดความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันพึ่งพากันได้ 

นอกจากนีแ้กนนำและชาวบา้นยงัเกดิการเรยีนรูร้ว่มกนั เพราะสนิคา้แตล่ะอยา่งจะมรีาคาที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคาของโรงงานรับซื้อ จากไม่เคยรู้ ไม่เข้าใจก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ ์ทัง้จากการเขา้ไปสมัพนัธก์บัโรงงาน พอ่คา้ จนปจัจบุนัศนูยร์ีไซเคลิมกีารจดัการทีเ่ปน็
ระบบและรูเ้ทา่ทนัตลาดมากกวา่เดมิ มอีสิระในการตดัสนิใจไมผ่กูขาดกบัโรงงานรบัซือ้ใด  

ธนาคารขยะ-ศนูยร์ีไซเคลิ เปน็การจดัการทีเ่กดิจากการเรยีนรูข้องชมุชนอยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ช่
เฉพาะเรือ่งสิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ แตธ่นาคารขยะ-ศนูยร์ีไซเคลิไดเ้ชือ่มรอ้ยความสมัพนัธด์า้นต่างๆ 
ของชมุชนเขา้ดว้ยกนั สขุภาพอนามยัทีด่ ีทีอ่ยูอ่าศยัสะอาดสะอา้น ความสมัพนัธท์ีเ่กือ้กลูรายได้ที่เพิ่ม
ขึ้น เกดิความรูส้กึรว่มแรงรว่มใจในการจดัการชมุชนรว่มกนั กระบวนการจัดการขยะโดยชุมชน
จึงเป็นอีกหนึ่งทิศทางในการจัดการขยะที่ได้ผล ถ้าแต่ละชุมชนมีการจัดการขยะด้วยตนเอง 
ปริมาณขยะก็จะลดน้อยลง  

สนใจสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ ได้ที ่ ศูนย์รีไซเคิลเครือข่ายหลักสี่-
ดอนเมือง 304/1062 เคหะบางบวั ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 
(สรุชยั นกุจิ 084-771-4691)  

สตูรการทำสาโทของพอ่ทองพนู พนัมาก บา้นเลขที ่20 หมูท่ี ่12 บา้นโรงบม่ ตำบลโคกกอ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีส่วนประกอบ กล่าวคือ 

ยาเครือ่งโกฐ ม ีชะเอม, ยาหวั, ดปีล,ี เครอืงเูหา่, ซาดาย, ออ้ยสามสวน, ดอกจนั, ลกูลอื, 
ลูกล้ำ, ลูกกระวาน, กานพลู, อบเชย, เจ็ดพูเพียง, โปยกัก, โกกูเซีย, พริก. 

ยาเครื่องสวน มี ข่าแก่,ขิงแก่, รากย่านาง, รากหมาน้อย อย่างละครึ่งกิโลกรัม และ
กระเทียม 1 กิโลกรัม 

ส่วนประกอบอื่นๆ มี แป้งข้าวเหนียว 1 ปี๊บ, ลูกแป้งเก่า 10 ลูก และ น้ำเหล้าเด็ด 1 ขวด 
ส่วนวิธีทำนั้น พ่อทองพูนเล่าว่า 
หากจะทำแป้งเองให้นำข้าวสารเหนียวมาตำให้ละเอียด ร่อนเอาส่วนที่ละเอียดไว้ และนำ

ส่วนที่หยาบไปตำให้ละเอียดร่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอ ถ้าหากซื้อแป้งข้าวเหนียวมาก็ตัดขั้น
ตอนนี้ออกไป 

นำยาเครื่องโกฐทั้งหมดไปผสมกับแป้งข้าวเหนียว โดยคลุกเคล้าใส่น้ำประมาณว่าพอปั้น
เป็นก้อนได้พอดี, ปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกมะนาว ใช้นิ้วกดให้เป็นหลุม นำไปวางใส่ในกระด้ง 
โดยใชผ้า้ขาวปรูองพืน้กอ่น บดลกูแปง้เกา่ใหล้ะเอยีด แลว้นำไปโรยใหท้ัว่นำนำ้เหลา้เดด็มาเปา่พน่
ใหท้ัว่ถงึและชุม่พอด ีใชผ้า้ขาวปดิกระดง้ใหเ้รยีบรอ้ย เกบ็เอาไว้ในบา้นประมาณ 3 วนั จากนัน้
จึงนำไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วเก็บหรือนำไปหมักเหล้าได้ 

พ่อเฒ่ายังแถมอีกว่า 
เมื่อได้ตัวแป้งแล้ว จะนำไปโรยใส่ในข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว หรือ ผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ ที่มี

ในท้องถิ่นบ้านเรา หมักทิ้งไว้สัก 3 - 4 วัน ก็ผ่าน้ำ นำออกมาดื่มได้เลยครับ 
โดยเฉพาะคนพื้นถิ่นอีสานนิยมทำสาโท และอุกันแพร่หลายมาก ยังแยกย่อยถึงแต่ละ

กลุ่มชาติพันธุ์อีก ต่างก็มีวิธีทำสูตรใครสูตรมันครับ ทั้งยังได้พัฒนากระบวนการที่นำเหล้าที่
หมกัได้ไปตม้กลัน่ เพือ่ความสะดวกสบาย เมือ่ตอ้งการเดนิทางไกลไปคา้ขาย และเขา้ปา่ลา่สตัว ์
รสชาติเหล้ากลั่นนั้นสู้สาโทไม่ได้ จึงนำเอาสมุนไพรมา “ดอง” เพื่อให้รสชาติดีกลมกล่อมลิ้น 
จนพัฒนาสู่การรักษาโรคและบำรุงร่างกายเรียกว่า “ยาดอง” ซึ่งมีสูตรต่างๆ เช่น โด่ไม่รู้ล้ม 
กำลังเสือโคร่ง กำลังช้างสาร เป็นต้น โดยการตั้งชื่อจากพืชสมุนไพรที่นำมาดองนั่นเอง 

การต้มเหล้าสาโทเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งที่ชาวบ้านอีสาน ยังคงทำสืบทอดต่อเนื่องกันมา
เป็น มรดกพื้นถิ่น โดยความจริงแล้วการทำสาโทหรืออุ ตลอดจนการต้มเหล้าในอดีตนั้นเพื่อใช้
ประโยชน์ ในการประกอบพิธีกรรม ใช้ในงานบุญประเพณีในชุมชน กรรมวิธีในการหมักเหล้า
สาโท หรือต้ม เหล้าเด็ด ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามความเหมาะสมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อจำกัดด้านกฎหมาย ปริมาณความต้องการของตลาด และปัจจัยทางธรรมชาติ อาจแบ่ง
วิวัฒนาการการทำเหล้าของ ชาวอีสานไว้ดังนี้ 

ช่วงแรก ก่อนปีพ.ศ. 2485 ชาวอีสานต้มเหล้าเพียงเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม และ 
ใช้ในงานสงัคม ในชมุชนเทา่นัน้ วสัดอุปุกรณแ์ละกรรมวธิกีารทำเหลา้ไมว่า่จะปัน้แปง้หมกัเหลา้ 
สาโท หรอืตม้กลัน่ ลว้นเปน็สิง่ทีม่อียู่ในชมุชนทอ้งถิน่และสบืทอดวธิกีารมาจากบรรพชนทั้งสิ้น 

ช่วงที่ 2 ประมาณปีพ.ศ. 2485 - 2510 ในช่วงระยะเวลานี้ การทำลูกแป้งการหมักเหล้า
สาโท ส่วนมากยังเป็นแบบเดิม มีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยในกรรมวิธีต้มเหล้า คือเริ่มมีการใช้ปี๊บ
แทนบั้งไม้ไผ่ และหม้อดิน ซึ่งทำให้ขนย้ายสะดวก หลบหนีการจับกุมได้ง่ายกว่า 

การต้มเหล้าในช่วงนี้ เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มต้มเหล้าขาย 
และ เป็นช่วงที่รัฐเริ่มออกกฎหมายควบคุมการผลิตการจำหน่ายมีเงื่อนไขที่เกินความสามารถ 
ของ ชาวบ้านจะทำได้ แต่ในทางพฤติกรรมชาวบ้านก็ยังปฏิบัติตามจารีตดั้งเดิม 

ช่วงที่ 3 ประมาณปี พ.ศ. 2510 - ปัจจุบัน การทำเหล้าได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
มาตามลำดับ นี่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนอีสาน ทั้งยังเป็น วิถีมรดกของคนกลุ่มชาติพันธุ์ 
ไท-ไต ที่อยู่นอกผืนดินสยามมานานนับหลายศตวรรษ 

มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นของคนไทยในชนบททุกภูมิภาคยังสืบทอดให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน 
และจะยั่งยืนต่อไป หากไม่ถูกริดรอนสิทธิควบคุมไปอยู่ในกระบวนของรัฐ ซึ่งก็มักมีนายทุน
แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเสมอ ปล่อยให้ชุมชนเขาดำเนินการเถอะครับ ภูมิปัญญาเรื่องนี้จะได้
สืบสานต่อถึงคนรุ่นหลัง ดูตัวอย่างจากญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว เขมร ปะไร เห็นผลิตกันมา
เกลื่อนเมืองจากชาวบ้านชนบททั้งสิ้น รสชาติก็ร้อนฉ่า ฉาบลิ้น ผ่าวลำคอ ทั้งนั้น   
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เรือนเครื่องผูก 

การยกใต้ถุนสูง
เพื่อหนีน้ำ เวลาฤด

ูน้ำหลาก 

เรือนชานกว้าง มีชายคายื่นคลุม เพื่อบังแดดและสามารถลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่ง 

มิปัญญาจากรากหญ้าภ

ภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์  ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
ในการสร้างเรือน 

ู

เรือน เครื่องผูก นั้นเป็นการใช้ไม้ไผ่ หรือไม้  
 ขนาดเล็กนำมาประกอบยึดด้วยเชือกเข้า

ด้วยกันเป็นโครงสร้าง ตัวเรือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตะปูยึด 
เป็นที่พักอาศัยแบบง่ายๆ  

เรือนเครื่องก่อ เป็นการสร้างอาคารให้มีความคงทน
ถาวร มีอายุการใช้งานได้นาน ด้วยการก่ออิฐถือปูนโดยจะ
เป็นการสร้างและออกแบบอาคารเพื่อทางศาสนา และ
พระราชวังหลวงเป็นหลัก  

ส่วนเรือนเครื่องสับ เป็นรูปแบบของเรือนไทยที่ยกฐานะ
ของตัวเอง เป็นการพัฒนารูปแบบของการก่อสร้างจากเรือน
เครื่องผูก ด้วยการใช้ไม้จริง และการนำเอาเทคโนโลยีในการ
แปรรูปของไม้ด้วยการพัฒนาเครื่องมือช่างไม้ เช่นการใช้มีด 
ขวาน เลื่อย กบ สิ่ว ค้อน มาปรับแต่งไม้ ถากไม้ให้เป็นรอย
สับ รูเจาะ เป็นร่อง เข้าเดือย และเข้าลิ้น แล้วนำไม้ที่แปร
แล้วมาประกอบเป็นตัวเรือน 

และเมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงานกับเรือนไทยนั้น 
ก่อนอื่นต้องขอยกย่องบรรพบุรุษไทยที่สามารถปรับเปลี่ยน
สภาพเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั ใหเ้หมาะกบัสถาพแวดลอ้ม ดงึสิง่แวดลอ้ม
ที่อยู่รอบตัวให้มาเป็นมิตรกับการอาศัย และการแก้ปัญหา

เมื่อกล่าวถึงเรือนไทย หลายท่าน
คงจะนึกถึงเรือนไทยติดริมน้ำ ใต้ถุน
ยกสงู ผนงัไมฝ้าปะกน และมหีลงัคาจัว่
ทรงสงู ในความเปน็จรงิแลว้ เรอืนไทย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
ด้วยการใช้หลักการในการใช้วัสดุใน
การก่อสร้างเป็นตัวแปร ดังนั้นจึง
สามารถจำแนกประเภทของเรือนไทย
เป็นเรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับ 
และเรือนเครื่องก่อ 
 

เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในสภาวะต่างๆที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ 
เช่นการยกใต้ถุนสูงเพื่อการหลีกหนีจากภัยน้ำท่วม มีหลังคา
ทรงสูง เพื่อระบายน้ำฝนให้เร็ว เป็นต้น คราวนี้ลองมาดูกันวา่
เราสามารถปรบัการใชส้อยของอาคารเรอืนไทยใหเ้ขา้กบัทีอ่ยู่
อาศยัในปจัจบุนัไดอ้ยา่งไร โดยคำนงึถงึการประหยดัพลงังาน 

การยกใต้ถุนสูงนั้น เป็นการหนีเรื่องปัญหาน้ำท่วมของ
คนโบราณ และยังได้ ใช้ประโยชน์ของใต้ถุนด้วยการนั่ง  
พักผ่อน ทำงานจักสาน ทานข้าว เก็บของ และเลี้ยงสัตว์ 
การยกใต้ถุนนั้นก็เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถนั่ง
ทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเปิดแอร์ และยังสามารถหนีน้ำท่วม
ในฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย ในปัจจุบันหลายๆพื้นที่ในเมืองไทยก็
ยังไม่สามารถหนีปัญหาน้ำท่วมได้ ถ้าการออกแบบบ้าน
สามารถยกพื้นสูงได้ก็จะเป็นการดี 

ชานเรือนนั้นเป็นตัวเชื่อมของเรือนนอนแต่ละหลังเข้า
ด้วยกัน เป็นตัวสร้างกิจกรรมภายในครัวเรือนให้เกิดขึ้น เป็น
ที่ให้แขกบ้านแขกเรือนเข้ามานั่งพูดคุย เรือนไทยบางหลังก็ยัง
ปลูกต้นไม้ ใหญ่กลางชานบ้าน เพื่อให้เกิดร่มเงาในบ้าน 
เป็นการลดความร้อนได้ในระดับหนึ่ง พื้นของชานเรือนก็ปู
ด้วยไม้เว้นระยะให้ลมจากใต้ถุนบ้านลอดเข้ามา และยังเป็น  
การระบายน้ำฝนให้ออกไปจากตัวเรือนชานได้รวดเร็วอีกด้วย 
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ปลูกกระถางไว้รอ
บชานเรือนเพื่อคายออกซิเจนแ

ละความเย็นเข้าเรือน 

ฝาสำรวจ เพื่อการระบายอาก
าศได้เร็ว 

ฝาไหล 

การปลกูตน้ไมร้อบ
บา้น เพือ่ลดแสงแดดทีเ่ขา้มากระทบในต

วับา้น 

ฝาบานเกล็ด 

ช่องแมวลอดคือการลดระดับพื้นชานเรือนลง เพื่อให้อากาศใต้ถุน  

ลอดเข้าสู่ตัวเรือนและยังสามารถห้อยขาทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวก 

การปลูกไม้กระถาง และอ่างบัวบนชานเรือน เป็น  
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยแท้ เพราะนอกจากความ
สวยงามของการปลูกไม้กระถางแล้ว ต้นไม้ยังผลให้เกิดความ
ร่มรื่นและคายออกซิเจนเข้าสู่ตัวบ้าน ส่วนอ่างบัวนั้นมีไว้เพื่อ
เป็นการระบายความร้อน น้ำในอ่างเมื่อโดนแดดหรือความ
ร้อน ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ และเมื่อลมพัดก็จะเกิดเป็น
อากาศที่เย็นสบายเข้าสู่ตัวบ้าน 

ช่องแมวลอด เป็นช่องระหว่างชานเรือนกับพื้นเรือน เป็น
ช่องที่นำลมจากใต้ถุนบ้านเข้ามาสู่ชานบ้าน ทำให้บริเวณ  
ชานบ้านเย็นสบาย และเมื่อยกพื้นสูงขึ้นเป็นช่องแมวลอดแล้ว 
ระดับความสูงนั้นก็พอดีกับการนั่งได้อย่างสบาย 

ชายคาบ้านเรือนไทยนั้น จะทอดยาวเพื่อเป็นการบังแดด 
และเปน็การลดอณุหภมูอิกีระดบัหนึง่กอ่นการเขา้ไปในหอ้งนอน 

ฝาบ้าน เรือนไทยเองนั้นมีฝาบ้านหลากชนิดแล้วแต่
ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ต่างกัน เช่นฝาสำรวจ ที่ทำด้วยไม้ไผ่
หรือไม้กระบอกที่สานกันเป็นโครงสร้างแล้วกรุด้วยแฝก 
ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เหมาะที่จะใช้กับเรือนครัว  
เพื่อการระบายควัน  

ฝาไหล เปน็การนำฝาไมต้เีวน้ชอ่งสลบักนั 2 ฝาวางอยู่บน
รางไม้ เมื่อเลื่อนมาเหลื่อมกันก็จะเป็นฝาผนังทึบ เมื่อเลื่อน
ฝาออกมาซ้อนกันก็จะทำให้เกิดเป็นช่องว่างทำให้ลม และ
แสงเข้ามาในตัวเรือนได้  

ฝาเกล็ด เป็นฝาไม้กระดานมาตีปิดในแนวนอนกับไม้
โครงคร่าว โดยวางให้ฝากระดานเหลื่อมกันเป็นลำดับคล้าย
เกล็ดปลา บ้านในสมัยปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ได้ด้วย
การเว้นช่องระหว่างบานไม้เหมือนกระจกบานเกล็ด ทำเป็น
หน้าต่างไม้บานเกล็ด สามารถให้ลมไหลผ่านได้ และเป็นการ
บังสายตาจากภายนอก 

การปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดความร้อนที่เข้ามากระทบกับ
ตัวเรือน ควรปลูกต้นไม้ตามแนวแดดอ้อมใต้ คือปลูกทาง
ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศ
เหนือควรเปิดเอาไว้สำหรับรับแสงธรรมชาติ เพื่อลดการใช้
แสงประดิษฐ์ในเวลากลางวัน  

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างเรือนนั้นเป็นการ
แก้ปัญหาด้วยหลักการง่ายๆ สมควรที่สถาปนิก และผู้ที่
ต้องการสร้างบ้านเพื่อลดการใช้พลังงาน ควรรับไปพิจารณา 
และในขณะเดียวกันนั้น ผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว สามารถนำแนว
ความคิดของการปลูกเรือนไทย มาปรับแต่งประยุกต์ใช้ใน
บ้าน เพื่อลดการใช้พลังงานได้ เช่นการปลูกต้นไม้บังแดด 
และเป็นการช่วยกรองอากาศอีกทางหนึ่ง การขุดสระ หรือ
ปลูกบัวกระถางก็เพื่อการระเหยของไอน้ำเพิ่มความเย็นในตัว
บ้าน และการต่อยื่นชายคา หรือกันสาด เพื่อลดการกระทบ
ของแสงแดดที่จะเข้ามาในตัวบ้าน สิ่งเหล่านี้เป็นการถ่ายลด
ระดับอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ใน
สภาวะอยู่สบาย เมื่อเข้าถึงตัวบ้าน ดังนั้นทุกท่านสามารถนำ
หลักการง่ายๆ ที่ ได้กล่าวมานี้ นำมาปรับใช้ในที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันเพื่อการลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี  
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นกล้าของแผ่นดิน
ผมชื่อเด็กชายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ปัจจุบันอายุ 14 ปี 
เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิด บ้านของผมตั้งอยู่ใกล้กับ   
“บึงสามจุ่ม” จะเรียกว่าติดบึงนั้นคงจะไม่ถูกเพราะอยู่
ห่างจากบึงประมาณ 100 เมตร  

บริเวณ บา้นของผมรายรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายที่สร้างความ  
 ร่มรื่น และพูดได้ว่าเกือบทุกต้นเป็นฝีมือการปลูกและดูแลรักษา

ของคุณยายของผม คุณยายเฝ้ารดน้ำต้นไม้ทุกๆ เช้าอย่างขมักเขม้น  
วิธีการปลูกต้นไม้ของคุณยายนั้นมีระบบแบบแผนดีมาก โดยคุณยายจะเน้นการปลูก

ตน้ไม้ให้ไดป้ระโยชนส์งูสดุ ตน้ไมท้กุตน้ทีค่ณุยายปลกูนัน้จะสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็
ที่ทุกตน้อยา่งเชน่ตน้ไม่ใหญ่ๆ  พวกมะมว่ง มะขาม ขนนุ และกระทอ้น คณุยายจะปลกูไวร้มิรัว้
ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัออกของบา้น เพือ่เปน็รม่บงัแดดในตอนสายและบา่ยสามารถเกบ็ผล
ของตน้ไม้เหลา่นีก้นิไดด้ว้ย ผกัสวนครวักจ็ะปลกูไวห้ลงับา้นตดิกบัหอ้งครวัเพื่อสะดวกในการ
เก็บมาประกอบอาหาร พืชที่ปลูกก็จะมีทั้ง พริก ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา 
โหระพา สาระแหน่ มะเขือ แค ฟักทอง ครบเลยทีเดยีว จนบางวนัหากจะทำอาหารงา่ยๆ  
ก็ไมต่อ้งออกจากบา้นไปซื้อของข้างนอกเลย 

หมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นเรียกว่า “หมู่บ้านสามจุ่ม” หมู่ 5 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอ
ศรีประจันต์ เป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่บรเิวณรอบๆ บงึสามจุม่ ม ี “วดัสามจุม่” ที่ไม่ไดเ้ปน็แค่
ศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์กลางซึ่งไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านแต่ผมหมายถึง
เป็นศูนย์กลางรวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน วัดสามจุ่มเป็นวัดที่กว้างขวางร่มรื่นเต็มไป
ด้วยตน้ไมม้ากมายหลากหลายตน้หลายขนาดหลายชนดิ อนัเกดิจากการรว่มมอืรว่มใจจากชาว
บ้านทุกคนที่จะปลูกต้นไม้ในวัด และวัดสามจุ่มนั้นมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้ชาวบ้านปลูก
ต้นไม้ไปอกีนาน จนตอนนีว้ดัสามจุม่มสีวนปา่ทีร่ม่รืน่ดว้ยแมกไมน้านาพนัธุ ์ 

หมู่บ้านของเรามีถนนตัดผ่านจากตำบลวังน้ำซับไปยังอำเภอแสวง จ.อ่างทอง เป็นถนน
สายรองที่แยกจากทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 340 สพุรรณบรุี-ชยันาท มรีถสญัจรผา่นไปมา
มากจำนวนขยะจงึมากตามไปดว้ยประกอบกบัประชากรของหมู่บ้านประมาณ 1,500 คน ที่
จะทิ้งขยะกันวันละหลายร้อยกิโลกรัมลงบนพื้นกองรวมกันไว้หรือไม่ก็เผาทำลาย นับเป็นการ
ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยขยะมูลฝอย คุณน้าของผมจงึไดเ้สนอในทีป่ระชมุหมูบ่า้นใหม้ี
การตั้งถังขยะไว้หน้าบ้านทุกบ้านเพื่อนำขยะไปกำจัดให้ถูกวิธีที่ประชุมจึงมีข้อสรุปที่จะตั้ง  
ถังขยะไว้หน้าบ้านหรือหน้าซอยที่ติดถนน และจะมีรถมาเก็บขยะทุกวันโดยเสียค่าใช้จ่าย
เพียง 30 บาทต่อเดือนเท่านั้น ผลปรากฏว่าปริมานขยะในหมู่บ้านลดลงในระดับหนึ่ง แต่ยัง
มีชาวบา้นอกีกลุม่หนึง่ที่ไมย่อมใชถ้งัขยะ อา้งวา่เปน็การสิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย ยงัคงใชว้ธิกีารเผา
ทำลายแบบเดิมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชั้นบรรยากาศโลก ทางหมู่บ้านจึงได้มีการรณรงค์และ
สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านหันมาใช้ถังขยะกันมากขึ้น และหากทาง
หมู่บ้านมีการรณรงค์ต่อไปในอนาคตหมู่บ้านของผมแห่งนี้คงจะไม่มีเศษขยะเกลื่อนตามพื้น 
แตจ่ะมทีัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่มากกว่านี้  

” 
“ วิถีพอเพียง  

แบ่งปัน ผูกพัน
คน น้ำ ป่า 

บางส่วนจากความเรียงเยาวชนที่ได้รับรางวลัลกูโลกสเีขยีวครัง้ที ่7 ป ี2548 
 ด.ช.ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ 

ปัจจุบันผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุกข์” ซึ่ง
เป็นโรงเรียนประจำอำเภอศรีประจันต์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่
ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ห่างจาก
ตัวเมืองสุพรรณบุรี 18 กิโลเมตร มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
วิสัยทัศน์โรงเรียนคือ “เป็นแหล่งพัฒนาคนเพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ จัดการบริการด้านการ
ศึกษาและกระบวนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ” นอกจากนีค้ณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
โรงเรยีนม ี4 ขอ้ 1 คอืมจีติสำนกึในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่  
ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาโรงเรียนด้านอื่นๆ 

ทางโรงเรียนศรีประจันต ์ ได้เข้าร่วมโครงการ “เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน” หรือ 
“Clean Technology : CT” คือการลดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ คือแหล่งผลิต มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้ใช้รู้รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่สภาวะแวดล้อม
ที่ดีและชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้จะดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนควบคู่ไป
กับการประหยัดพลังงาน โดยวิธีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและทำทั้ง
กระบวนการอย่างเป็นองค์รวม เพื่อเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ของนักเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน ลดการใช้พลังงานและประหยัดงบ
ประมาณของโรงเรียน ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมอบรม “ค่ายเยาวชน
เมธีเทคโนโลยีสะอาด หรือ Methi CT Kid” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2549 ที่ผ่าน
มา ซึ่งผมก็เป็น 1 ใน 7 ตัวแทนของห้อง ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย เนื้อหาสาระมีดังนี้ 
โครงการ CT นี้ประกอบไปด้วยงานหลัก 4 งานได้แก่ 1 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2 ลด
ปริมาณขยะ 3 ลดปริมาณการใช้น้ำ 4 การบำบัดน้ำเสีย 

การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าไฟของโรงเรียนเนื่องจากค่าไฟฟ้าของ
โรงเรยีนในปจัจบุนัมถีงึประมาณเดอืนละ 25,000-30,000 บาท จงึไดม้มีาตรการตา่งๆ เกีย่วกบั
การลดปรมิาณการใช้ไฟฟา้มากมาย เชน่ การปดิเครือ่งใช้ไฟฟา้ที่ไม่จำเป็น การติดตั้งมิเตอร์
ที่เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเนื่องจากเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติจะสูบน้ำทันทีที่น้ำในท่อถูกใช้ไป จึง
ไม่รู้ว่าใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ การเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากกว่า
เดิม ทำให้ปัจจุบันค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนลดลงเหลือเดือนละ 18,000 บาทเท่านั้น จึงมีการ
ดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนลงอีกในอนาคต 

การลดปรมิาณการทิง้ขยะเนือ่งจากสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนถกูทำลายดว้ยขยะทีม่าจากการ
ปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆของบคุลากรจำพวกแกว้นำ้ ถงุพลาสตกิ เศษกระดาษ หลอดกาแฟ และ
ขยะมลูฝอยอืน่ๆ จากการสำรวจพบวา่ นกัเรยีนโรงเรยีนศรปีระจนัตท์ิง้ขยะรวมกนัประมาณ
วันละ 150 กิโลกรัม แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือนักเรียนทิ้งขยะไม่ตรงกับถังแยกหรือไม่ลงถัง 
ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในการกำจัดขยะจึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะใหล้งถงั 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น 
จัดประกวดศิลปะจากขยะเหลือใช ้ การรณรงค์ให้พกขวดน้ำคู่กายติดตัวนักเรียนทุกคนเมื่อ   
น้ำหมดก็นำไปกรอกใส่ขวดมาดื่มใหม ่ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างมากบริเวณ
โรงเรยีนสะอาดนา่มองและมกีารกำจดัขยะไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งถกูวธิมีากขึน้   
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พลังงาน 
วิถีชีวิต

กับ

รัชญาพื้นบ้านป

 

ซึ่ง แหล่งพลังงานที่ ได้ก็คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไป เครื่องจักรกลทั้งหลายที่  
 สามารถเคลื่อนที่ได้ก็เช่นกัน น้ำมันเบนซิน ดีเซลก็คือแหล่งพลังงานในการ  

ขับเคลื่อนนั้นเอง ในความเป็นจริงแล้วต้นกำเนิดของพลังงานส่วนใหญ่ก็คือดวงอาทิตย์ แสง
อาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโต กลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เมื่อดับสูญ
แล้วทับถมเป็นระยะเวลานานๆ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งน้ำมันที่เรารู้จักกัน นอกจากนั้นแสง
อาทิตย์ยังทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดลม ฝน และ
ฤดูกาลต่างๆ  

ในอดีตมนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพศรัทธาและพึ่งพาขณะเดียวกันก็
สามารถนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์หลายหลายลักษณะเพื่อสร้างเสริมปัจจัยใน
การดำรงชีพเป็นต้นว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยมกีารยกพืน้สงู เพือ่ใหม้กีารถา่ยเท  
ของอากาศ อกีทัง้ยงัสามารถปรบัตวัตอ่สถานการณฤ์ดนูำ้หลาก หลงัคามมุจัว่สามารถถา่ยเท
ความรอ้นไดด้ ี ภมูปิญัญาเหลา่นีม้กีารสืบทอดต่อกันรุ่นต่อรุ่น วิถีชีวิตของสรรพสิ่งจึงมีการพึ่ง
พิงพลังงานจากธรรมชาติอย่างสมดุล  

สัตว์เลี้ยงจำพวก ช้าง ม้า วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ล้วนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญทั้งสิ้น 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ได้อาศัยมูลสัตว์ซึ่งนับเป็นปุ๋ยชั้นดี ป่าชุมชนหรือป่าส่วน
บุคคลหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกชุมชนก็จะมีแหล่งพลังงานที่สามารถพึ่งตนเองได้ 
ตลอดจนไม่มีวันหมดสิ้น  

แต่เมื่อความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจที่เปิดกว้างส่ง
ผลให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ทำให้การ
บริโภคพลังงานก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว มีการผลิตเครื่องจักรกลมาแทนที่แรงงานจากสัตว์ 
รูปทรงบ้านยุโรปที่ทันสมัย มาแทนที่บ้านทรงไทย ป่าชุมชนถูกทำลายล้างเพื่อสร้าง
สาธารณูปโภคอย่างอื่น มนุษย์เรียนรู้ที่จะบริโภคความสะดวกสบาย มีการนำเข้าเทคโนโลยี 
เครื่องผ่อนแรง เครื่องอำนวยความสะดวกจิปาถะ เกิดรูปแบบและยุทธวิธีต่างๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้คนยุคปัจจุบันจนเกินความพอเพียง 

จากพฤติการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็น
หลายเท่าทวีคูณ ดังนั้นหากจะสร้างโรงไฟฟ้าอีกสักกี่โรงถึงจะเพียงพอกับความต้องการของ
มนุษย์ มีสักกี่คนที่คิดย้อนกลับไปมองดูตัวเราเองว่าในแต่ละวินาทีเราใช้พลังงานอะไรไปบ้าง
แล้ว เราจะสร้างพลังงานให้เพียงพอกับที่เราใช้ได้อย่างไร  

เรื่องพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเพียงการมองกลับมุม
จากยุคอุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ที่ใช้แล้วหมดไป กลับไป   
สู่ธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดที่แท้จริง สิ่งที่สำคัญที่ควรตระหนักรู้คือ การเรียนรู้ที่จะอยู่   
ร่วมกันอย่างสมดุลธรรมชาติ ตราบใดที่เราพึ่งตนเองได้ ลดการนำเข้า ใช้ความรู้ที่มีอยู่
พัฒนาเทคโนโลยี ใช้ธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึกเหล่านี้คือหัวใจของการอนุรักษ์พลังงานกับ 
วิถีชีวิต  

องค์ประกอบ  หลายมิติของชีวิต 
ทำอยา่งไรทีจ่ะใหช้วีติสามารถดำเนนิตอ่ไปไดต้ามศกัยภาพ 
และขีดความสามารถที่มีอยู่เสมอจะใช้ชีวิตอยู่กับวิถี 
“เศรษฐกจิพอเพยีงในกระแสโลกาภวิตัน”์ หรอืจะ “เศรษฐกจิ
พอเพียงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน” 

จะ ปฏิบัติได้ไหม ยัง“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”อีก จะเลือกเศรษฐกิจ   
 แบบใดจึงจะดูเหมาะสมและสอดคล้องกับคนอย่างเรา และเราจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ในชุมชนได้หรือ ถ้าทำอะไรเพี้ยนๆ ไป ผู้คนก็จะกล่าวหาว่าเป็น “ผีปอบ” ไปเสียอีกก็จะ  
ถูกขับใสไล่ตีให้ออกไปนอกชุมชน 

ทำไมต้อง “มีสำนึกร่วม” ในเมื่อไม่เคยมีความนึกคิด เช่นนั้นเลย “ทุนนิยม บริโภคนิยม 
ค่านิยม” จะสลัดให้ออกไปจากกระแสจิตได้อย่างไร ผู้คนรอบข้างก็รุมเร้าชี้นำว่า 

“ตอ้งรวมตวักนัดว้ยจติสำนกึรว่มกนั แสดงบทบาทและศกัยภาพในการจดัการเรือ่งตา่ง ๆ 
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตน บนพื้นฐานของสิทธิร่วมกันอย่างเท่าเทียม และพึ่งพาตนเองได้ 
โดยอาศัยองค์กร / กลไก / กระบวนการและกิจกรรมหลากหลาย ที่กลุ่มประชาชนจัดขึ้นใน
ลักษณะหุ้นส่วนที่เกิดจากความรัก ความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการ
จัดการที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในแนวราบ และเป็นองค์รวม จึงจะเป็นชุมชนเข้มแข็งได้” 

 

จริงหรือ ที่เราจะสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ได้โดยปราศจากเงิน ไม่เข้าใจถ้อยคำ
หรูๆ ที่ยกมากล่าวอ้างว่า ถ้าปฏิบัติเช่นนั้น แล้วจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง 

แล้วถ้าจะพึ่งเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตละไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เงินทองเลย ทำไม่ได้
หรือเพราะฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นมีจุดมุ่งไปที่ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ เป็นทุน  
มรดกที่ส่งต่อมาจากบรรพชน ยังความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีก เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลาย
ทางปัญญา คงต้องเริ่มจากพออยู่พอกินไปฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติขึ้นมา จนถึง
ขั้นไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชุมชน” กระมัง และถ้าจะให้ชัดจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และ รูปแบบการใช้ชีวิตเสียใหม่ แต่ละคนจะทำได้ไหม สมมุติว่าทุกคนทำได้ แล้วชุมชนละ
ยินยอมพร้อมตามสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาเป็นต้นแบบได้ไหม ลูกหลานในชุมชนก็เป็นกลุ่มใหม่
ที่อาจมีปัญหากับคนรุ่นเดียวกันอีก จะยึดถือแนวปฏิบัติกันอย่างไรดี 

กระตุ้นจิตสำนึกให้รู้จักพึ่งพาตนเอง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม 
ทะเยอทะยาน ควรหนัมาใส่ใจตน้ทนุมรดกของทรพัยากรธรรมชาตทิีบ่รรพชนรกัษาไว้ใหเ้รา 

ทำอย่างไรจะดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องมีศรัทธา ความ
เคารพ และความเชื่อถืออย่างแรงกล้า ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลายทางภูมิปัญญา จะเป็นปราการสำคัญที่
จะป้องกันระบบทุนนิยมที่จะเข้ามาครอบครองบริบทของสังคม วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน  

 

ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ล้วนแล้วแต่ใช้
พลังงานทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่ตัวมนุษย์เองจำเป็นต้องการ
แหล่งพลังงานเพื่อใช้ในการคิด เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 

วุฒิศาสตร์ โชคเกื ้อ
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องโลกกว้างม

วิกฤติ 
เกร็ดน่ารู้ 

วิกฤติ 
พลังงาน 
โลก 

สถาน การณด์า้นทรพัยากรธรรมชาต ิ กลา่วไดว้า่  
 นับตั้งแต่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโลก  

ในป ีค.ศ. 1950 (พ.ศ.2493) เปน็ตน้มา การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ขยายตวัเพิม่ขึน้มหาศาล โดยการผลติสนิคา้และบรกิารในโลก
ได้เพิ่มขึ้นถึง 12.5% แม้ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าถึงเท่า
ตัวตลอดช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่ปริมาณปลาที่ถูกจับกลับ
เพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า และปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์  
เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ความต้องการพลังงานเองก็เพิ่มสูงขึ้นถึง  
5 เทา่ การบรโิภคน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 เท่า ส่วนการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดภาวะเรอืน
กระจกและโลกร้อนนั้นเพิ่มขึ้น 5 เท่า ตั้งแต่ป ี ค.ศ.1990 
(พ.ศ.2533) เป็นต้นมา การบริโภคน้ำจืดเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า 
ซึ่งส่วนมากเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 

ในขณะเดียวกันประชากรโลกถึง 20% กลับไม่มีน้ำดื่ม
สำหรับรับประทาน อีก 25% ไม่มีไฟฟ้าใช้ 40% ไม่มีเครื่อง
สุขภัณฑ์ ผู้คนถึง 820 ล้านคนได้รับอาหารไม่เพียงพอ และ
ประชากรครึ่งโลกยังชีพด้วยเงินไม่ถึง 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 

อกีนยัหนึง่ 1 ใน 5 ของประชากรโลกอาศยัอยู่ในประเทศ
อุตสาหกรรมโดยบริโภคและผลิตมากเกินความจำเป็น ทั้งยัง
กอ่มลพษิในปรมิาณมหาศาล อกี 4 ใน 5 สว่นทีเ่หลอือาศยัอยู่
ในประเทศกำลงัพฒันา และสว่นมากมฐีานะยากจน การแสวงหา  
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้งนำมาซึ่ง
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศบนโลก ส่งผลทำให้ปริมาณ
น้ำจืด น้ำในมหาสมุทร ป่าไม้ อากาศ และพื้นที่ที่เหมาะสม
สำหรับการเพาะปลูกเหลืออยู่ในปริมาณจำกัด 

ยิง่ไปกวา่นัน้ โลกจะมจีำนวนประชากรเพิม่ขึน้มากจนเกอืบ
ถงึ 3,000 ลา้นคนภายในป ีค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) ซึง่สว่นมาก
จะอาศยัอยู่ในประเทศกำลงัพฒันา เมือ่ประเทศเหลา่นีพ้ฒันาขึน้ 

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิกจ็ะถบีตวัขึน้ไปอยู่ในระดบัเดยีว
กับประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยอยู่ใต้ขอบเขตจำกัดของ
ระบบนิเวศบนโลกใบเดียวกัน 

หากทกุคนทีอ่าศยัอยูบ่นโลกบรโิภคในปรมิาณเดยีวกนักบั
ผู้คนในซีกโลกตะวันตก เราต้องมีโลกอีกสองใบจึงจะสามารถ
รองรบัความตอ้งการของทกุคนได ้ อยา่งไรกต็าม ยงัมหีนทาง
ทีต่อบสนองความตอ้งการของทกุคนโดยยงัคงรกัษาทรพัยากร  
ธรรมชาติไว้สำหรับคนรุ่นหลังได้ เราต้องส่งเสริมเทคโนโลยี
ประเภทใชพ้ลงังานตำ่ ใชน้ำ้นอ้ย และสรา้งมลพษินอ้ยลง หรอื
ทีเ่รยีกกนัวา่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืใหม้ากขึน้ การพฒันาอยา่ง
ยั่งยืนคือ หนทางแห่งความก้าวหน้าสำหรับมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่
การบริโภคน้อยลง หากแต่เป็นการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

แม้เราไม่อาจกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกได้ แต่เราก็
ต้องเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด เรายังมีโอกาสที่
จะหนัไปใชห้นทางพฒันาอยา่งยัง่ยนื ซึง่จะชว่ยปรบัปรงุสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชากรโลกให้ดีขึ้น พร้อมทั้งตอบสนอง
ความตอ้งการของคนรุน่หลงัได ้การพฒันาเชน่นีต้อ้งมพีืน้ฐาน
มาจากการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ใหค้วามสำคญั
ต่อทั้งมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติของโลกหนึ่งเดียวใบนี้ 

การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
กรรมวิธีทางการผลิต และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ของเรา หากประชากรทั้งโลกร่วมมือร่วมใจกัน ทุกๆ คนต่าง
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตให้กับโลกมนุษย์และ
ธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากตอนนี้ 

 
 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาต ิ ทีล่ดนอ้ยลง อนัเกดิจากปจัจยัหลายดา้น ทัง้การเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ การบรโิภคใชส้อยทีเ่กนิพอด ีกลา่วไดว้า่ ปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ
นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที ชัดเจนที่สุด 
วิกฤติพลังงาน ยิ่งใช้สอยทรัพยากรมากอย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรที่มีอยู่ก็  
ลดน้อยลง จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่คนบนโลกจะต้องตระหนักและ  
ตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ..ทั้งนี้ ใช่เพียงแค่การคำนึงถึงการใช้สอยใน
อนาคตเทา่นัน้ หากแตต่อ้งตระหนกัและใชส้อยทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
เพื่อลูกเพื่อหลานอีกด้วย 

การปลอ่ยสารคารบ์อนไดออกไซดโ์ดยกจิกรรมของมนษุย์
เปน็สาเหต ุ60% ของการเพิม่ขึน้ของกา๊ซเรอืนกระจก (OECD, 
1999) 
 

ในทกุๆ ป ี โลกผลติธญัพชืไดเ้ปน็จำนวน 356 กโิลกรมั
ต่อประชากรหนึ่งคนแต่ประชากร 40 ล้านคน ตายเพราะ
ความหิวโหย (องค์การอาหารโลก/องค์การอนามัยโลก) 
 

กว่า 70% ของแหล่งประมงทางทะเลถูกหาประโยชน์จน
เกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะทดแทนทรัพยากรได้ 
(UNEP, 2004) 
 

ประชากรโลก 
ปี 1800 (พ.ศ. 2343) : 1 พันล้านคน 
ปี 2005 (พ.ศ.2548) : 6,500 ล้านคน 
ปี 2050 (พ.ศ.2593) : 9 พันล้านคน ? 
(องค์การสหประชาชาติ, 2005) 
 

ในปัจจุบัน สัตว์และพืชสูญพันธุ์ในอัตราที่เร็วกว่าอัตรา
การสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ 1,000 ถึง 10,000 เท่า นี่เป็นคลื่น
การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ในประวัติศาสตร์โลก และคราวนี้มนุษย์
เป็นตัวการเดียวที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น (องค์การ
สหประชาชาติ, 2005) 
 

ตั้งแต่ยุค 70 (ระหว่างพ.ศ. 2513 - 2523) เป็นต้นมา 
จำนวนภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าแต่การใช้
มาตรการป้องกันช่วยให้จำนวนผู้ประสบภัยลดลงครึ่งหนึ่ง 
(FAO, 2005)  
 

การจับปลาเป็นส่วนสำคัญของภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมกีารสง่ออกปลาและผลติภณัฑจ์ากปลาเปน็
มลูคา่ถงึ 4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัตอ่ป ี(องคก์ารอาหารโลก) 
 

ในประเทศกำลังพัฒนา 90% ของน้ำเสียถูกปล่อยลง
แมน่ำ้ลำคลองโดยไม่ไดร้บัการบำบดั (องคก์รอนรุกัษท์รพัยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

กระดาษรีไซเคิลหนึ่งแผ่นช่วยรักษา 
ไม้ 15 กรัม  
น้ำ 1 ลิตร และ 
ไฟฟ้า 2.5 วัตต์/ชม. 
 

12



พลังงาน 
หนทางง่ายๆ ที่เราทำได้ เพื่อรักษาโลกใบนี้ 

1. รวมกลุ่มใช้รถส่วนกลางหรือใช้ขนส่งสาธารณะเมื่อ
ทำได้ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือขนส่ง
สาธารณะช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. นำรถยนต์ไปตรวจสภาพและซ่อมบำรุงอย่าง
สม่ำเสมอ : การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอทำให้รถปล่อยก๊าซ
ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมน้อยลง 

3. ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส : โดย
พยายามนำถุงมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมารีไซเคิลใช้ถุงใบเดียวใส่
ของหลายๆอย่าง หรือนำถุงไปเองเพื่อลดการใช้กระดาษและ
พลาสติกโดยไม่จำเป็น 

4. แยกขยะรีไซเคิลก่อนทิ้ง : การจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเภทกระดาษ พลาสติก สาร
อินทรีย์ แก้ว และถ่านไฟฉายจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่
สะอาดและปลอดภัย 

5. อย่าลืมปิดไฟ : ไม่ลืมปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสต์า่งๆทกุครัง้หลงัการใชง้าน โดยเฉพาะ
เครื่องที่สามารถนำไปประจุไฟใหม่ได้ เพราะนอกจากจะช่วย
ประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าไฟของคุณด้วย 

6. เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน : หลอด
ประหยัดพลังงานให้แสงสว่างเท่ากันโดยสิ้นเปลืองพลังงาน
น้อยกว่า 

7. ปลูกต้นไม้ : การปลูกต้นไม้วันละต้นช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำลังส่งผลร้ายต่อโลก ต้นไม้ยัง
เป็นอาหารและที่พักพิงของสัตว์ป่าด้วย 

8. ปรบัปรงุพฤตกิรรมการใชน้ำ้ : ปดิกอ๊กทกุครัง้ระหวา่ง
แปรงฟัน และปิดน้ำฝักบัวเมื่อกำลังฟอกสบู่ การปล่อยให้น้ำ
ไหลเป็นการสิ้นเปลืองน้ำถึง 9 ลิตรในหนึ่งนาที หรือคิดเป็น
น้ำปริมาณถึง 26,000 ลิตรในหนึ่งปี สำหรับหนึ่งครอบครัว 

9. ใชก้ระดาษเมือ่จำเปน็เทา่นัน้ : โดยเฉพาะในโรงเรยีน
หรือสำนักงาน พยายามใช้กระดาษแต่ละแผ่นทั้งสองหน้าให้
เต็มก่อนหยิบใช้แผ่นใหม่ 

10. ลดการใช ้ใชซ้ำ้ และนำกลบัมาใชใ้หมเ่มือ่มโีอกาส : 
คุณสามารถบริจาคสิ่งของส่วนตัวที่ ไม่ต้องการแล้วให้กับ  
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้สิ่งของนั้นต่อไปจน
หมดอายุการใช้งาน 

11. หมั่นตรวจสอบและบอกตัวเองว่าทุกการกระทำ
เล็กๆ น้อยๆ ล้วนมีคุณค่า : สละเวลาและใช้ความพยายาม
อีกซักนิดเพื่อเตือนตัวเองให้หมั่นประหยัดและใช้ทรัพยากร
อยา่งคุม้คา่ทีส่ดุเพือ่ไม่ใหเ้กดิขยะโดยไมจ่ำเปน็ หมัน่ตรวจสอบ
ว่าตัวเองกำลังใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองอยู่หรือไม่   

 

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและการเพิ่ม
จำนวนประชากรทำให้เกิดมลภาวะสูงขึ้นและประมาณ 1 ใน 
3 ของนำ้บนแผ่นดนิของประเทศไทยจัดว่ามีคุณภาพต่ำ หรือ
ต่ำมาก (องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

กวา่ครึง่ของประชากรโลกอาศยัอยู่ในเขตเมอืงอตัราส่วน
นี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2% ต่อปีไปจนถึงปี ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558) (องค์การสหประชาชาติ) 
 

ประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งคิดเป็นเพียง 20% 
ของประชากรโลก ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากกว่าประชาชน
ในประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็น 10 เท่าต่อหัว 
 

ทกุๆ ปขีองเสยีจากพลาสตกิครา่ชวีตินก 1 ลา้นตวัสตัวน์ำ้
อีก 100,000 ตัวและปลาอีกจำนวนนับไม่ถ้วน (UNEP, 2004) 
  

ในประเทศกำลังพัฒนาประชากรเมืองถึง 40% อาศัยอยู่
ในชุมชนแออัดโดยตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี 
ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) (ยูเนสโก, 2004) 
 

หากเราตอ้งการหยดุภาวะโลกรอ้น เราตอ้งลดการปลอ่ย
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดล์งครึง่หนึง่แตเ่ปา้ทีต่ัง้ไวจ้ากการประชมุ
สนธสิญัญาโตเกยีวกำหนดการลดกา๊ซ CO2 ลงเพยีง 5% จาก
จำนวนที่วัดได้ในปี ค.ศ. 1990 
 

นบัตัง้แตท่ศวรรษที ่1980 ถงึ 1990 (พ.ศ. 2523 - 2533)  
ปริมาณเหยื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น 50% นำมาซึ่ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เท่า (UNEP, 2004) 
 

ตัง้แตป่ ี ค.ศ. 1975 อบุตัภิยัทางอตุนุยิมวทิยา เชน่พายุ
ไซโคลน นำทว่มและคลืน่อากาศรอ้นเพิม่ขึน้ 160% กอ่นถงึป ี
ค.ศ. 2050 เป็นไปได้ว่าประชากร 150 ล้านคน อาจต้องย้าย
ออกจากถิ่นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติเหล่านี้ (UNEP) 
 

ผู้คนกว่า 800 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย
ยังต้องทนทกุขเวทนาจากโรคขาดสารอาหารเรือ้รงั (องคก์าร
อาหารโลก, 2004) 
 

ในการทำเกษตร 80% ของชาวนาในโลกไมม่เีครือ่งทุน่แรง
ใดๆ นอกจากเครือ่งมอืประเภทจอบเสยีม 20% ใชแ้รงงานสตัว์
และมเีพยีงไมถ่งึ 2% เทา่นัน้ ทีม่รีถแทรคเตอร์ 
 

ปา่ดบิชืน้ศนูยส์ูตรเพียงแห่งเดียวเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์  
มีกระดูกสันหลังบนโลกกว่าร้อยละ 50 และพันธุ์พืชร้อยละ 
60 ผู้เชี่ยวชาญบางคนประมาณการว่าสิ่งมีชีวิตทั่วโลกจะลด
ลงถึงร้อยละ 90 ในเวลาอันใกล้ 
 

จำนวนโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า 24% บนโลกใบนี้มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ (องค์การอนามัย
โลก, 2006) 
 

ทุกๆ ปี ปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลถูกจับโดย
ไมจ่ำเปน็จากการทำประมงถงึ 7 ลา้นตนั (องคก์ารอาหารโลก) 
 

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและการเพิ่ม
จำนวนประชากรทำใหเ้กดิมลภาวะสงูขึน้ 
 

ประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำบนแผ่นดินของประเทศไทยจัด
ว่ามีคุณภาพต่ำ หรือต่ำมาก (องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มขึ้น 31% ในขณะที่
ความเข้มข้นของก๊าซมีเธนในอากาศเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว 
 

ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 อุณหูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 
0.6 องศาเซลเซียส ตัวเลขนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่า 1.8 
องศา ถึง 4 องศา ในช่วงศตวรรษที่ 21 และสูงถึง 10 องศา  
ในเขตขั้วโลกการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกิจกรรม
ของมนุษย์เป็นสาเหตุ 60% ของการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือน
กระจก 
 

ยาฆา่แมลงครา่ชวีติคนงานภาคเกษตรกรรมเกอืบ 20,000 
คนต่อปี (องค์การอนามัยโลก) 
 

ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1965 เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี   
เสียชีวิตในอัตราประมาณ 1 คน ต่อเด็ก 5 คน ในปัจจุบัน
อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของเด็กในประเทศกำลังพัฒนาได้  
ลดลงโดยมีเด็กเสียชีวิตในอัตราน้อยกว่า 1 คนต่อเด็ก 12 คน 
(องค์การสหประชาชาติ, 2005)  
 

แหล่งน้ำจืดในโลก  
ป ี1950 (พ.ศ.2493) : 17,000 ควิบกิเมตร ตอ่ประชากรหนึง่คน 
ป ี2005 (พ.ศ.2548) : 6,000 ควิบกิเมตร ตอ่ประชากรหนึง่คน 
ป ี2025 (พ.ศ.2568) : 4,800 ควิบกิเมตร ตอ่ประชากรหนึง่คน ?  
(ยเูนสโก, 2006) 
 

ในช่วงสิบปีหลัง ภัยธรรมชาติแต่ละครั้งทำให้เกิดการ
สูญเสียชีวิตเฉลี่ย 51 รายในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ 573 
รายในประเทศที่กำลังพัฒนา 
 

เทคนิคการเกษตรสมัยใหม่รับประกันว่าโลกสามารถ
ผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรได้ 12,000 ล้านคน ปัจจุบัน
โลกมีประชากร 6,000 ล้านคน และ 800 ล้านคน ยังต้องทน
ทุกข์จากสภาพความหิวโหย (องค์การอาหารโลก) 
 

ครึง่หนึง่ของประชากรโลกอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง
ต่อภัยธรรมชาติเหล่านี้ ทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง 
ดนิถลม่ พายไุซโคลน หรอืภเูขาไฟระเบดิ (ธนาคารโลก, 2005) 
 

กว่า 80% ของมลภาวะในมหาสมุทรมีสาเหตุจากการ
กระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนฝั่ง (UNEP, 2006) 
 

ทุกๆ ปี น้ำที่มีสารปนเปื้อนได้คร่าชีวิตผู้คน 5 ล้านคน  
ซึ่งมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 3 ล้านคนต่อปี (องค์การ
อนามัยโลก)  
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ทกวีบ

วดวงลูกโลกสีเขียวแ

โลกเริ่มร้อน สะท้อนแสง สำแดงฉาน
การเผาผลาญ ฟอสซิล เพิ่มกลิ่นเหม็น

คาร์บอนได อ๊อกไซด์ ไหลกระเซ็น
จนสูงเป็น ประวัติการณ์ อันตราย

สภาวะ เรือนกระจก วิตกจริต
ทุกชีวิต อ่อนแอ อาจแพ้พ่าย

หากไม่มี สำเหนียกนึก ระอึกอาย
ชีพวอดวาย เกินต้าน สะท้านสะเทือน

พลังงานทางเลือก: 
นำ้สม้ควันไม้ 
บท เ รี ยนจากศู นย์ กสิ ก ร รมธรรมชาติ ท่ า ม ะขาม 
จ.กาญจนบุรี 

พลัง งานถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการผลิตและถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ ด้วยปัจจุบัน  
 พลังงานเริ่มมีปริมาณลดลงจึงส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ 

รวมถึง ประเทศไทยเกิดแนวคิดที่จะนำเอาพลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อช่วยลดปริมาณการนำ
เข้าของพลังงานในรูปแบบต่างๆ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามมีกิจกรรมการผลิตพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยได้รับแนวคิดมาจากการศึกษาดูงานเกษตรกรรม
ยั่งยืนของพ่อคำเดือง ภาษี แนวคิดเรื่องพลังงานทางเลือกของชุมชนนั้น ประกอบไปด้วย 

1. การเผาถ่าน / น้ำส้มควันไม้  
 การเผาถ่านคือกระบวนการเปลี่ยนให้ไม้กลายเป็นถ่านซึ่งจำแนกขั้นตอนการเผาออกเป็น  
 4 ขั้นตอน คือ  
 1.1 การไลค่วามชืน้ (DEHYDRATION) อณุหภมู ิ20-270 องศาเซลเซยีส แบง่ออกเปน็ 2 ชว่งคอื 

ช่วงที่ 1 อุณหภูมิ 20-180 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่มีการให้ความร้อนเพื่อ  
ไล่ความชื้น ซึ่งก็คือน้ำที่อยู่ภายในเนื้อไม้ออกมา แต่ไม่มีน้ำที่สลายตัวจากโครงสร้าง
ปนออกมาด้วย ลักษณะควันจะเป็นสีขาวปนสีน้ำเงินอ่อน  
ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ180 - 270 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่มีการสลายตัวของเฮมิเซลโลส 
(HEMICELLULOSE) จะสลายตัวจนหมดที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส การทำให้
ความร้อนใกล้เคียงกันทั่วทุกจุดเตา ต้องพยายามรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 260 องศา
เซลเซียสให้ได้นาน ควันช่วงนี้จะมีสีเหลืองจางๆ 

 1.2 การเปลีย่นจากไมเ้ปน็ถา่น (CARBONIZATION) อุณหภูม ิ270-300 องศาเซลเซียส   
  แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 

ช่วงที่ 1 อุณหภูมิ 270 - 300 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่ไม่ต้องเติมฟืนหน้าเตาแล้ว 
เตาจะมีความร้อนสะสมพอที่จะคลายความร้อนได้ เป็นการสลายตัวด้วยความร้อน
ที่สะสมไว้ในตัวเองที่อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส และเซลลูโลสมีการสลายตัว ควัน
จะมีสีขาวอมเหลืองกลิ่นฉุน เรียกว่าควันบ้า จากนั้นควันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทา ช่วงนี้
จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เป็นเวลานาน 
ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ 300 - 400 องศาเซลเซียส ในช่วงนี้ร้อนสุดที่ 400 องศาเซลเซียส  
เซลลูโลสจะมีการสลายตัวต่อเนื่อง และที่ 310 องศาเซลเซีย สลิกนิน (ส่วน
ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของพืชในไม้เนื้อแข็ง) จะเริ่มสลายตัว 

 1.3 การทำให้ถ่านบริสุทธิ์ (REFINEMENT หรือ Refining) ถ่านจะสามารถใช้เป็น 
เชื้อเพลิงได้เมื่อเผาเสร็จที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสแล้ว แต่ยังมีน้ำมันดิบ (Tar) 
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอยู่ รวมทั้งค่าคาร์บอนเสถียรยังต่ำอยู่ อุณหภูมิพื้นเตาประมาณ 
500 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะเป็นการไล่น้ำมันดินออกไป เมื่ออุณหภูมิเตาด้านบนสูง
ถึง 700 องศาเซลเซียส ควันจะมีสีเริ่มใสจะต้องทำการปิดช่องอากาศเข้า ความร้อน
จะมีการถ่ายเทลงมาที่พื้นอุณหภูมิก็จะใกล้เคียงกันที่ 500 องศาเซลเซียส 

 1.4 การทำให้เย็น (COOLING) ก่อนจะนำถ่านไม้มาใช้งานต้องปิดปล่องเตาทุกปล่อง 
ปล่อยให้ถ่านเย็นจนอุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส เป็นการป้องกันไม่ให้ถ่าน  
ลุกติดไฟ เพราะถ่านที่มีความร้อน 60-70 องศาเซลเซียสสามารถลุกติดไฟได้เอง  
เมื่อเจออากาศภายนอก 
หมายเหตุ หากไม่สามารถผลิตถ่านคุณภาพสูงที่อุณหภูมิสูงได้ ถ่านที่ยังมีสาร  
ก่อมะเร็งจากน้ำมันดินอยู่ก็สามารถนำมาไล่สารก่อมะเร็งด้วยวิธีพื้นบ้านได้โดย  
ทำการก่อไฟให้ถ่านติดไฟแล้วทิ้งระยะให้ถ่านติดไฟจนเป็นสีแดงทั้งแท่งก่อนจึงนำ  
อาหารขึน้ปิง้ยา่งบนเตาได ้น้ำมันดินจะระเหยไปไม่เกาะติดกับอาหารที่เรานำไปปิ้ง 

ภัยร้าย ใกลส้ายแล้ว 
นพดล จันทร์เพ็ญ

และการผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะ 
  
 น้ำส้มควันไม้ เป็นผลผลิตจากกระบวนการเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวที่เกิดจาก
การสลายตัวของสารสำคัญในเนื้อไม้ที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิภายในเตาเท่ากับ 300-400 องศา
เซลเซียส จะสลายตัวระเหยปนออกมากับควันไฟ การเก็บจะสังเกตจากช่วงที่มีควันสีขาวขุ่น
ปนเหลอืงหรอืเรยีกวา่ควนับา้ มกีารจางลงกส็ามารถเกบ็นำ้สม้ควนัไม้ได ้85 % กรดอนิทรยี ์3 % 
สารอินทรีย์ต่างๆ อีก 12 % จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นสารปรับปรุงดินและใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง 
จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ทางการแพทย์ ฯลฯ น้ำส้มควันไม้จะใช้
ประโยชน์ได้ต้องผ่านการตกตะกอน 90 วันก่อน จะมีการแยกชั้นเป็นส่วนขอน้ำมันใส น้ำส้ม
ควันไม้และน้ำมันดินอยู่ในถังตกตะกอน หรือนำผงถ่านมาผสม 5 % จะทำให้น้ำมันใสและ
น้ำมันดินถูกผงถ่านดูดซับตกตะกอนลงสู่ถัง ใช้เวลา 45 วัน ซึ่งวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ให้
บริสุทธิ์จะต้องทำหลังจากทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะมีด้วยกัน 2 วิธีคือการกรองหรือการกลั่น 
 
2. การผลติกา๊ซชวีภาพ ถงัหมกัมหศัจรรย ์เพือ่ครวัเรอืนเปลีย่นขยะเปน็กา๊ซหงุตม้ (BIOGAS) 

เริ่มทำตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 ได้รับแนวคิดการทำมาจากอาจารย์บุญมา ป้านประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นถังหมักก๊าซชีวภาพภายใต้ระบบการหมักไร้
อากาศ โดยใช้มูลสัตว์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาการหมัก และใช้ของเหลือจากการบริโภคเช่น
เศษอาหาร พืชผัก ไม้ผล มาย่อยให้ละเอียด ใส่ลงในถุงหมักเพื่อให้ จุลินทรีย์ย่อยสลาย
จนได้ก๊าซ (CH455%) ประมาณ 60 ลิตร/วัน พอเพียงต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการปรุง
อาหารประจำวัน และภายหลังจากการย่อยสลาย จะได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพนำกลับไปใช้
เพาะปลกูตอ่ไปได ้ สามารถเตมิเศษอาหารไดต้อ่เนือ่ง ลดปรมิาณคา่ใชจ้า่ยจาก LPG และ
เป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมกัน  
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รื่องเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านเ

ลักษณะ พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็ ภเูขา เนนิเขา มปีา่ไมอ้ดุมสมบรูณท์ีเ่ปน็แหลง่  
 ตน้นำ้ลำธาร ดว้ยสภาพทางธรรมชาตเิชน่นี ้ ทำใหช้าวบา้นประกอบ

อาชีพการเกษตร ปลูกชาทำสวนเมี่ยง สวนกาแฟ และไม่มีการทำนาปลูกข้าวเนื่องจากสภาพ
พื้นที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับไม่ต้องการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการปลูกข้าว แต่ต้องการรักษา
พืน้ทีต่น้นำ้เอาไวน้ัน่เองและดว้ยรปูแบบทีผ่สมผสาน ทำใหส้วนชาเปน็สว่นหนึง่ของระบบนเิวศปา่ 
โดยเป็นส่วนที่เกื้อกูลอิงอาศัย เศรษฐกิจของชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและดูแลรักษาป่า
ไปด้วย ป่าสวนชาที่มีความหมายถึงสวนชาในป่า สีเขียวครึ้มของป่าและกลิ่นใบชาที่อบอวล  
ทั่วป่า ความผูกพันและเชื่อมโยงของชีวิตธรรมชาติและชีวิตทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็น  
จุดเริ่มสำคัญของการริเริ่มจัดการทรัพยากรป่าของชุมชน  

ขณะเดียวกัน แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของแม่กำปอง ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อ
ปี 2539 โดยนายพรหมมินทร์ พวงมาลา ผู้นำชุมชนแม่กำปองได้เล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์
ของป่าแม่กำปอง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติหลายจุด แต่ขณะเดียวกัน ธรรมชาติและ
ความอดุมสมบรูณด์งักลา่วกเ็ริม่ลดลงไปเรือ่ยดว้ยนำ้มอืของคนในชมุชนเอง คนในชมุชนใกลเ้คยีง 
และในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่ไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจน ในช่วง  
ดังกล่าวทำให้ผู้นำได้มีการจัดเตรียมความเข้าใจของชุมชน โดยใช้การประชุมหมู่บ้านในแต่ละ
ช่วงเดือนมีการจัดเตรียมกลุ่มไกด์ กลุ่มบ้านพัก กลุ่มการแสดง อย่างไม่เป็นทางการ ต่อมา  
ในปี 2543 จึงมีการเปิดการให้บริการบ้านพัก และการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ   
โดยการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ผ่านหน่วยงานการท่องเที่ยว และกระบวนการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีระบบชัดเจนนั้นเอง ส่งผลทำให้ชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน OTOP 
Village Champion จนเป็นที่รู้จักในเรื่องการเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ และได้รับการการันตีด้วย
ตราสัญลักษณ์โฮมสเตย์มาตรฐานไทย 

พลังงานทางเลือก “ไฟฟ้าพลังน้ำ” 
ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก บ้านแม่กำปองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยงบสนับสนุน

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลงังาน และเปน็ 1 ใน 2 โรงไฟฟา้พลงันำ้ระดบัหมูบ่า้นทีป่ระสบความสำเรจ็
จากการทดลองเชือ่มตอ่กบัสายสง่การไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) และพรอ้มขายไฟฟา้ใหก้บั กฟภ. 
สามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์หมู่บ้านได้อีกทางหนึ่ง  

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานน้ำที่มีขนาดกำลังการผลิต

ไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ (kW) โดยลักษณะของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการผันน้ำจากลำน้ำโดย
การสรา้งฝายนำ้ลน้ จากนัน้นำ้จะไหลไปรวมกนัทีอ่า่งหรอืถงัพกันำ้ กอ่นปลอ่ยให้ไหลผา่นทอ่ไป
หมุนกังหันน้ำที่ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง  
เพื่อบรรเทาความขาดแคลนไฟฟ้าในชนบทที่ห่างไกล 

ปจัจบุนัหมูบ่า้นแมก่ำปอง มโีรงไฟฟา้พลงันำ้ 3 โรง โดยโรงไฟฟา้ 1-2 สามารถผลติไฟฟา้
ได้ 175,200 หน่วยต่อปี และโรงไฟฟ้า 3 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 245,280 หน่วยต่อปี ปัจจุบัน
ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นไฟสำรอง นอกจากนั้น ยังได้
นำไฟฟ้าที่ผลิตได้นำขายเข้าระบบตามระเบียบ VSPP แก่ กฟภ. อีกด้วย  

นายสุมิตร กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ดูแลไฟฟ้าบ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำเข้าสู่กองทุน
สหกรณ์หมูบ่า้น นำมาจดัสรรงบประมาณหมูบ่า้นเพือ่การพฒันาชมุชน เชน่ การพฒันานำ้ตก 
การทำแนวกนัไฟ ซือ้ตน้ไมป้ลกูปา่ รวมทัง้นำมาใหก้บัสมาชกิในหมูบ่า้นใชเ้พือ่การกูย้มืได ้โดยที่
เงนิรายไดจ้ากการผลติไฟฟา้พลงันำ้ตวันีจ้ะไมร่ัว่ไปไหน จะอยู่ในวงของรปูแบบสหกรณห์มูบ่า้น  

นายพรหมมินทร์ พวงมาลา อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กำปอง กล่าวเสริมว่า เงินที่เข้ามาสู่
กองทุนสหกรณ์จะเรียกว่าทุนสาธารณะประโยชน์ จะเอาไปใช้อะไรก็ได้ของหมู่บ้านแต่ต้องอยู่
ในดลุยพนิจิของคณะกรรมการหมูบ่า้น และความตอ้งการของชาวบา้น เชน่ อยากสรา้งศาลาสกั 
1 หลัง แต่เงินไม่เพียงพอก็ขออนุมัติใช้เงินจากตรงนี้ได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีการอบรม  
ชาวบ้านเรื่องการเป็นหมอนวด ทำอาหาร งบประมาณที่จะสนับสนุนไม่พอก็ขอใช้จากทุน
สาธารณะประโยชน์ตรงนี้ได้  

สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านแม่กำปอง 
จากกิจกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้น ชุมชนมีกลไกในการบริหารจัดการกิจกรรมโดยผ่าน

สหกรณ์ไฟฟา้ ซึง่เปน็กจิกรรมแรกของหมูบ่า้นแมก่ำปองทีช่าวบา้นมารว่มกนัออมเงนิ ออมแรง
ในการสร้างโรงไฟฟ้าใช้กันเองในชุมชน บริหารจัดการในชุมชน และต่อมาเมื่อมีกิจกรรมอื่นๆ 
ในชุมชนที่มีลักษณะคล้ายกับระบบสหกรณ์ก็จะนำกิจกรรมดังกล่าวเข้ามาในระบบสหกรณ์ 
แตเ่นือ่งจากไม่ไดม้กีารเปลีย่นชือ่สหกรณ์ใหค้รอบคลมุกจิกรรมทีห่ลากหลาย จงึใชช้ือ่วา่สหกรณ์
ไฟฟา้ โดยมกีจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใตส้หกรณ์ไฟฟา้ ในปจัจบุนัไดแ้ก ่การจดัการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์
กลุ่มนวด กลุ่มเกษตร กลุ่มตีมีด กลุ่มผู้ผลิตเมี้ยง เป็นต้น  

ทั้งนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ชุมชนจะนำเข้าสู่กองทุน
สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด เพื่อนำไปบริหารงานในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
จัดหาผู้ควบคุมดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมทั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ท่อน้ำ เสาไฟฟ้า 
สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนการดูแลรักษาป่าไม้ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 
เพราะใชเ้ปน็แหลง่พลงังานในการผลติกระแสไฟฟา้ ฯลฯ เรยีกไดว้า่เปน็ ทนุสาธารณะประโยชน ์
จะเอาไปใช้อะไรก็ได้ของหมู่บ้านแต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน และความ
ต้องการของชาวบ้าน เช่น การสร้างศาลา การพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ 
• หมู่บ้านแม่กำปอง โทร. 053-315111, 08-9559-4797  
• อบต.ห้วยแก้ว (บ้านแม่กำปอง) 053-939409 

 

ท่องเที่ยวชุมชน 

บ้านแม่กำปอง 
ชมไฟฟ้าพลังน้ำ
 
บา้นแมก่ำปอง ตัง้อยูห่มูท่ี ่3 ต.หว้ยแกว้ อ.แมอ่อน เปน็
ชุมชนเล็กๆ กลางหุบเขา ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่ยัง  
อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันบ้านแม่กำปอง มีจำนวนประชากร
ทั้งหมด 417 คนและจำนวนครัวเรือนกว่า 130 ครัวเรือน 
จัดพื้นที่อยูอ่าศยั พืน้ทีใ่นการดแูลกนัออกเปน็ 6 ปาง คอื 
ปางโตน ปางหา่ง ปางใน ปางกลาง ปางนอก และปางขอน 

อินทิรา วิทยสมบูรณ์ 
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ฒนธรรมพื้นบ้านวั

“ลำดับ ต่อไป จะเป็นการดำนาของบรรดาลูกหลานอำเภอแม่ลาว เจ้าหน้าที่
ช่วยแจกต้นกล้าให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าแข่งขันด้วยครับ” 

ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็น น้องๆ นักศึกษาหน้าใสทั้งหญิงชายหลายสิบคน ลงมาลุยโคลนใน
ท้องนาร่วมกันปลูกข้าว อันเป็นความคิดริเริ่มของทางอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักการทำนา อาชีพหลักของคนไทยมาช้านาน 

พอสิ้นเสียงสัญญาณ วัยรุ่นจากชมรมดอกหญ้าอาสาฯ ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่มาจาก
โรงเรียนพาณิชยการเชียงราย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดเชียงรายอีก 5 แห่ง 
ต่างเรียงหน้ากระดานลงไปย่ำปลักโคลน เอาหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ปักกล้าลงบนผืนนาแปลงหนึ่ง
ที่เจิ่งนองด้วยน้ำ 

เป็นโชคดีของคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาดูการ
ทำกิจกรรมของชมรมดอกหญ้าอาสาฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า    
ชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี 2551 และเด็กหลายคนก็มาเข้าร่วมการดำนา ที่จัดขึ้นในช่วง
ต้นฤดูฝน 

 “เด็กรุ่นใหม่จำนวนมาก ไม่สนใจการทำนาของพ่อแม่ แต่อยากเรียนสูง ๆ เพื่อไปหางาน
ทำในเมืองหรือในกรุง” ผู้ปกครองคนหนึ่งบอกกับเรา ขณะที่คนอื่นส่งเสียงเชียร์ลูกหลานอย่าง
คึกคัก 

น่าเสียดายที่เรามาถึงในช่วงบ่ายคล้อยแล้ว เพราะตอนเช้าชาวบ้านได้ทำพิธีปักเฉลว เพื่อ
ป้องกันสิ่งไม่ดีงามต่างๆ ซึ่งจะทำในช่วงก่อนการปลูกข้าว  

เฉลวที่เราเห็น เป็นเฉลวเจ็ดชั้น มีตัวนกสานด้วยไม้ไผ่เกาะอยู่บนสุด ตั้งสูงเด่นเป็น
ปริศนาอยู่กลางท้องนา  

เราเดินถามเด็กและผู้ใหญ่หลายคนด้วยความสงสัย แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้าใจหรือ
อธิบายได้ 

เฉลวหรือตะเหลว เป็นเครื่องจักสานที่นำตอกไม้ไผ่มาสานหักหรือขัดเป็นมุมๆ จนเกิดเป็น
ตาเหมือนตาชะลอม มีหลายรูปแบบ ที่นิยมคือรูปดาว ซึ่งอาจมีดวงเดียวหรือหลายดวง บาง
ลักษณะก็สานคล้ายเข่งปลาทู  

การทำเฉลวนั้นก็เพราะกลุ่มคนไทเชื่อว่าเป็นเครื่องหวงห้าม เพื่อกันภูตผีและสิ่งชั่วร้าย
เสนียดจัญไรต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกรายสร้างความเดือดร้อน  

“การปักเฉลวเป็นความเชื่อของคนโบราณ สมัยก่อนไม่มียาฆ่าแมลง จึงต้องอาศัยสิ่งศักดิ์
สิทธิ์มาช่วยปกป้องไม่ให้มีใครมาทำร้ายต้นข้าว ป้องกันไม่ให้ข้าวเป็นโรค จะได้ออกรวงงามๆ 
คุณสังเกตไหมว่าบนเฉลวยังมีนกมาเกาะอยู่ เพื่อเป็นการเชิญให้นก มาช่วยกันกินหนอน    
กินแมลงในท้องนา” ผู้ใหญ่อีกคนมาให้ความเห็น 

ฝนเริ่มตกพรำ เม็ดฝนเริ่มหนาขึ้น แต่บรรดาหนุ่มสาวก็ยังไม่ย่อท้อ ยืนขึ้นปาดน้ำฝน 
ก่อนจะก้มตัวลงใช้นิ้วหัวแม่โป้งกดต้นกล้าให้ลึกลงไปในโคลน พอที่มันจะยืนหยัดหยั่งรากลง
ผืนดินได้ 

หากต้นกล้าเหล่านี้อยู่รอดไปถึงเดือนสิบ ก็จะกลายเป็นต้นข้าวโผล่สูงเหนือน้ำ แตกกอ 
งอกอย่างรวดเร็ว กาบบางๆ ที่ห่อหุ้มลำต้นป่องกลาง บอกให้รู้ว่า ได้เวลาที่จะต้องทำพิธี   
ขวัญข้าว เป็นการขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา 

แม่คนนี้ เด็กรุ่นใหม่อาจจะเคยได้ยินมาบ้าง  
แม่โพสพ คือ เทวดาประจำพืชพรรณธัญญาหารทั้งปวง มวลมนุษยชาติเชื่อถือและกราบ

ไหว้บูชามาตั้งแต่ครั้งโบราณของชาวไทย ลาว บูชาเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ 
ธัญญาหารที่เพาะปลูกตามฤดูกาล 

กล่าวกันว่า แม่โพสพเป็นสตรีเพศ ร่างงาม แต่งกายด้วยผ้าผ่อนแพรพรรณสมัยโบราณ
ห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าจีบชายกรอมลงมาถึงปลายหน้าแข้ง ทรงเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ตระการตา 
ไว้ผมยาวสลวยประบ่า มีกระจังกรอบหน้าคล้ายมงกุฎ และจอนหูงอนชดช้อย มือข้างหนึ่ง    
ชูรวงข้าว ส่วนอีกข้างถือถุงโภคทรัพย์เต็มถุง ประทับนั่งพับเพียบเรียบร้อยอย่างไทยโบราณ  

ในพิธีทำขวัญข้าว ชาวนาจะเตรียมเครื่องเซ่นแม่โพสพ อาทิ ส้ม กล้วย มะขามเปียก 
หมากพล ู ดอกไมธ้ปูเทยีน และมกีารปกัเฉลวไวบ้รเิวณกอขา้วทีห่นาแนน่ เพือ่ไม่ใหม้สีิง่รา้ยใดๆ 
มาทำอันตรายแม่โพสพ ผู้เป็นหญิงขวัญอ่อน อันจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของผลผลิต ยังเป็น
เครื่องหมายไม่ให้คนหรือสัตว์ เข้ามาเหยียบย่ำข้าวที่กำลังตั้งท้อง  

หลังจากนั้น ในช่วงปลายปี ท้องนาก็เปลี่ยนสีเป็นทุ่งรวงทอง ชาวนาจะเกี่ยวข้าวมากองไว้
ที่ลานนวดข้าว ก็จะมีพิธีเชิญแม่โพสพกลับมาไว้ที่ลานนวดข้าว มีการปักเฉลวไว้ 4 มุมรอบ
ลานนวดข้าว แล้วขึงสายสินจ์โดยรอบป้องกันสิ่งอัปมงคล 

“ ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเชื่อว่า เป็นการป้องกันไม่ให้ผีมาขโมยข้าวในตอนกลางคืน” ผู้ใหญ่
ท่านเดิมบอกแข่งกับสายฝนที่โปรยกระหน่ำลงมา 

เฉลวเจ็ดชั้นกลางท้องนา ทำท่าจะปลิวไปตามแรงลม แต่ก็ยังคงยืนหยัดสู้ลมสู้แดดอยู่ได้ 
ราวกับจะคอยปกป้องภัยให้กับต้นกล้าที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นทุ่งรวงทอง 

เฉลวและแม่โพสพอาจเป็นความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของคนยุคโบราณ ที่คนรุ่น
ปัจจุบันมองข้ามความสำคัญไป แต่ความเชื่อเหล่านี้แหละที่ทำให้ชาวนาที่ผ่านมา มีกำลังใจ
และกำลังกายที่จะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศและทั้งโลกได้ 

วันชัย ตัน 

ต้นกล้า 
เฉลว 

แม่โพสพ  และ 
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