116

ปลูกใจรักษ์โลก

08

ปฏิบัตกิ ารยกป่ามาไว้หลังบ้าน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร สืบสานพันธุ์พชื ท้องถิ่น
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์

ประเด็นเรื่องพื้นที่ทำ�กินทับซ้อนกับเขตอุทยาน และประเด็นเรื่องหนี้สิน
จากการทำ � เกษตรเชิ ง เดี่ ย ว เป็ น ปั ญ หาที่ ชุ ม ชนเกษตรกรรมหลายแห่ ง ใน
ประเทศไทยต้องประสบมาเนิน่ นาน ซึ่งผลลัพธ์ส�ำ หรับหลายๆ ชุมชนทีจ่ นมุมต่อ
ปัญหาดังกล่าว ก็คือภาระหนี้สิน อันนำ�ไปสู่การสูญเสียที่ดินทำ�กินและวิถีของ
ชุมชนสูญสลายหายไป
แต่ชมุ ชนเล็กๆ 2 แห่งใน จ.เพชรบูรณ์ ทีแ่ ม้จะประสบปัญหาทัง้ 2 ประเด็น
ข้างต้น แต่ดว้ ยจิตวิญญาณนักสูก้ ็ได้ปลุกให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุม่ กันจัดการ
กับความขัดแย้งและปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากการใช้สารเคมี ไปสู่วิถีเกษตร
แบบดัง้ เดิม เพือ่ ปกป้องรักษาพืน้ ทีท่ �ำ กินไว้ให้ลกู หลานในอนาคตของพวกเขาเอง
และวันนี้ การแตกยอดหยัดต้นขึน้ ต่อสูข้ องผู้ใหญ่ ก็ได้สง่ ผ่านแรงบันดาลใจ
ไปสูเ่ มล็ดพันธุ์ ใหม่ของชุมชน ในนามกลุม่ เยาวชนเมล็ดพันธุ์ ใหม่ สานใจฟืน้ ฟูปา่
ทีแ่ ตกยอดเติบโตขึน้ พร้อมเป็นกำ�ลังร่วมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพันธุ์ ไม้ท้องถิ่นของชุมชน
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แต่เดิมต้องรอซอื้ ผักและกับข้าวจากรถพุม่ พวง
เวลารถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน
จนวั น หนึ่ ง เหลื อ วุ้ น เส้ น ถุ ง เดี ย วในตู้ เ ย็ น
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว
ภูผาแดงโมเดล
กับการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
‘ป่าภูผาแดง’ เป็นพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา
ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ใช้ประโยชน์ท�ำ กินมาเนิน่ นานหลายปี จนกระทัง่
มีการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ตั้งรกราก
หากินอยู่กับป่ามานานปี เนื่องจากพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงที่
ประกาศขึ้น มีส่วนที่ซ้อนทับกับที่ทำ�กินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จนเกิดเป็น
ความขัดแย้งขึน้ เมือ่ มีการประกาศให้ชาวบ้านออกจากพืน้ ที่ และมีการจับกุมชาวบ้าน
ห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทาในข้อหาบุกรุกและถูกดำ�เนินคดี
เมื่อชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เหมือนดังก่อน อีกทั้ง
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งขายเป็นหลัก ทำ�ให้ชุมชนต้องพึ่งพาอาหารในชีวิต
ประจำ�วันจากภายนอก รวมถึงการใช้สารเคมีในการเกษตรก็ได้เพิม่ ต้นทุนการผลิต
ทำ�ให้ชาวบ้านหลายคนเป็นหนี้เป็นสิน และต้องแก้ปัญหาด้วยการขายที่ดินทำ�กิน
ให้แก่นายทุนจากภายนอก
จากปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อตั้ง ‘เครือข่ายองค์กร
ชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูผาแดง’ ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ไขปัญหา
การประกาศเขตทับซ้อนที่ทำ�กินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนของตนเอง โดยได้ทำ�บันทึกความร่วมมือกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูผาแดง จัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตใน
ชุมชนเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการใช้สารเคมี ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของปัญหาหนีส้ นิ อันนำ�ไปสูก่ ารเข้ามาถือครองทีด่ นิ ของนายทุน ทัง้ หมดทัง้ มวล
ก็เพื่อรักษาที่ดินไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคต ซึ่งรูปแบบการดำ�เนินงาน
ของชุมชนในครั้งนี้ ได้กลายเป็น ‘ภูผาแดงโมเดล’ ที่ชุมชนอื่นๆ ใช้ศึกษาเรียนรู้
การจัดการกับความขัดแย้งเรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กิน และการปรับเปลีย่ นมาสูก่ ารทำ�เกษตร
ผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหารโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมา
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พวกเราจึงคิดจะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ทำ�ให้
เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับป่า ไม่ได้ทำ�ลาย
จิตวิญญาณจากพ่อแม่
บันดาลใจสู่รุ่นลูก
ภาพของพ่อแม่ที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินทำ�กินของตนเองและชุมชน
คือพลังสำ�คัญที่สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนผู้เป็นลูกหลาน
ในชุมชน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของพ่อแม่ทำ�ให้เยาวชนกลุ่มหนึ่ง
หันกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชุมชน ก่อนจะพบว่าหลายสิง่ หลายอย่าง
ในชุมชนกำ�ลังหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องอาหาร การพึ่งพาตนเอง
โดยอาศัยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวิถขี องชุมชน จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีก่ ลุม่ เยาวชน
ได้คำ�นึงถึง
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จนในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเยาวชนจำ�นวน 8 คน ได้มีโอกาสเดินทางไป
ศึ กษาดู ง านของกลุ่ม เด็กรักษ์ป่าที่ จ.สุรินทร์ ซึ่ง การดูงานครั้งนี้นี่เ องที่ทำ�ให้
กลุม่ เยาวชนเกิดความคิดอยากทำ�กิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าง ‘กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า’ จึงเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2550 โดยการสนับสนุนของผูใ้ หญ่ในชุมชน มีสมาชิกก่อตัง้ รวม 15 คน ทีต่ า่ ง
ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนในการช่วยรักษาและฟืน้ ฟูวถิ กี ารเกษตรแบบดัง้ เดิม
ที่ไม่ใช้สารเคมี อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นไว้ในชุมชน และขยายผลให้แก่เยาวชนใน
พื้นที่อื่นๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็
ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย
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“แต่เดิมต้องรอซื้อผักและกับข้าวจากรถพุ่มพวง (รถขายกับข้าว) เวลา
รถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน จนวันหนึ่งเหลือวุ้นเส้นถุงเดียวในตู้เย็น
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว” สุกัญญา คำ�พิมพ์ หรือ ‘เลย์’ ผู้ประสานงาน
กลุม่ เยาวชนเมล็ดพันธุใ์ หม่ สานใจฟืน้ ฟูปา่ กล่าวถึงทีม่ าของการทีช่ มุ ชนตัดสินใจ
ลุกขึ้นสู้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเอง
จนเมือ่ ได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจ
จัดทำ� ‘โครงการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ’ ขึ้น
โดยคาดหวังจะใช้การอนุรักษ์พืชท้องถิ่นเป็นเครื่องมือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจ
ปัญหาชุมชน ฐานทรัพยากร เป็นการร่วมดูแลป่าไปในตัว รวมทัง้ เป็นการเพิม่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ปา่ ชุมชน โดยการปลูกเพิม่ และการนำ�ไปปลูกทีบ่ า้ นตนเอง
“ความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมองว่า ชุมชนที่อยู่ทับซ้อนกับ
เขตอุทยานเขตอนุรกั ษ์คอื คนทีท่ �ำ ลายป่า พวกเราจึงคิดจะอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้ปา่ ทำ�ให้
เห็นว่าเราอยูร่ ว่ มกับป่า ไม่ได้ท�ำ ลาย” เสาวลักษณ์ รูปขาว หรือ ‘ปอย’ ประชาสัมพันธ์
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม

สร้างฐานความรู้
ยกป่ามาไว้หลังบ้าน
การดำ�เนินกิจกรรมฟืน้ ฟูพชื ท้องถิน่ ของกลุม่ เริม่ ต้นทีก่ ารสำ�รวจพืน้ ทีป่ า่ ใน
ชุมชนของตนเอง ในชือ่ ‘กิจกรรมสำ�รวจพันธุไ์ ม้ในป่าชุมชนภูพร้าว’ ทีบ่ า้ นห้วยระหงส์
พาเยาวชนเรียนรู้ป่าบ้านตัวเอง และเก็บพันธุ์ไม้ไปขยายพันธุ์ ก่อนจัดกิจกรรม
แกนนำ�ได้ประสานงานผูร้ ู้ และเป็นผูท้ ใ่ี ช้ประโยชน์จากป่าซึง่ รูจ้ กั ป่าผืนนีเ้ ป็นอย่างดี
มาให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในป่า รวมถึงประสานงานเด็กและเยาวชนใน
หมูบ่ า้ นมาเข้าร่วมเรียนรู้ และก่อนเข้าไปเรียนรูใ้ นป่าได้แบ่งหน้าทีก่ นั รับผิดชอบคือ
กลุม่ หนึง่ จดบันทึกชือ่ และข้อมูลพันธุไ์ ม้ในป่า และอีกกลุม่ รับผิดชอบเก็บเมล็ดพันธุ์
ในวันจัดกิจกรรมเราจึงเห็นเด็กๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับสมุด
และปากกา เพื่อใช้เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่ และมากกว่านั้น แต่ละคนยังมีถุง
ใบน้อยติดตัวมาด้วย เพื่อเก็บรวบรวมเมล็ด ต้นกล้า และหัวของต้นไม้ในป่า เน้นที่
พืชผักที่ชาวบ้านใช้กินและพืชสมุนไพร เพื่อนำ�ไปขยายพันธุ์ต่อในคราวเดียว
“ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม แต่การได้ร่วมกิจกรรมสำ�รวจป่า
ก็ท�ำ ให้รวู้ า่ ในป่าเรามีพชื พันธุไ์ ม้อะไรบ้าง มีสมุนไพรอะไรบ้าง ใช้ประโยชน์อย่างไร”
ปอยกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมสำ�รวจป่าของกลุ่ม
ในวันนัน้ เด็กๆ ได้ตนื่ ตากับพันธุไ์ ม้ในป่าทัง้ สมอ เห็ด ไผ่ ฯลฯ และมากกว่า
การได้รับรู้ถึงทรัพยากรพืชท้องถิ่นในชุมชนของตน ผ่านการสำ�รวจ ค้นหา คัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ เพือ่ นำ�ไปขยายพันธุแ์ ล้ว จากกิจกรรมเดียวกันนีเ้ ด็กๆ ยังได้รจู้ กั รากเหง้า
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วิ ถี ก ารกิ น อยู่ ข องชุ ม ชน และได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความมั่ น คงทางด้ า นอาหารไป
พร้อมๆ กัน
หลังจากเก็บเมล็ดพันธุแ์ ล้ว กลุม่ ได้จดั ทำ�เรือนเพาะชำ�เพือ่ เพาะเมล็ดพันธุ์
พืชท้องถิ่นที่เก็บมาได้ โดยแนวทางต่อไปของกลุ่มก็คือ การขยายพันธุ์พืชนั้นๆ
ให้แก่คนในชุมชน นำ�ไปปลูกเป็นป่ากินได้หลังบ้านของตัวเอง ซึ่งถือเป็นการยิงปืน
นัดเดียวได้นกหลายตัว ทั้งอนุรักษ์พืชท้องถิ่น สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ให้แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย
“ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย”
เลย์กล่าวพร้อมรอยยิ้มแจ่มใส

ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะใหญ่สักแค่ไหน
ขอเพียงแค่เรามีใจรักที่จะทำ� มันก็สามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้
ก้าวย่าง
ของการแตกยอด
การศึกษาสำ�รวจพืชท้องถิ่น สำ�รวจทรัพยากร การประสานงาน การนำ�
กิจกรรม ทัง้ หมดนี้ พีเ่ ลีย้ งโครงการถือเป็นกุญแจสำ�คัญทีช่ ว่ ยสตาร์ทติดเครือ่ ง และ
ชีแ้ นะแนวทางการทำ�งานให้แก่เด็กๆ ได้ฝกึ ปรืองานอนุรกั ษ์ทลี ะเล็กละน้อย รวมถึง
ช่วยแก้ปญ
ั หาบางประการเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพือ่ จะทำ�ได้ดว้ ยตัวเอง
ต่อไปในอนาคต เช่น การประสานงานชุมชน ทีใ่ นตอนแรกเด็กๆ ไม่กล้าทีจ่ ะเข้าหา
ผูใ้ หญ่และขอความร่วมมือ พีเ่ ลีย้ งอย่าง ‘เมย์’ กุสมุ า คำ�พิมพ์ จึงต้องประสานงาน
เป็นหลัก แต่กไ็ ม่ลมื ทีจ่ ะพาเด็กๆ ไปเรียนรูว้ ธิ กี ารพูดคุยกับผูใ้ หญ่ดว้ ย จนปัจจุบนั
เด็กๆ กล้าทีจ่ ะพูด บอกกล่าว หรือขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่มากขึน้ สิง่ นีท้ �ำ ให้
เด็กๆ ได้เรียนรูว้ า่ ไม่มปี ญ
ั หาอะไรทีใ่ หญ่เกินไป ทุกปัญหามีทางออก ขึน้ อยูก่ บั ว่า
หัวใจของเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหน เหมือนกับอีกปัญหาหนึ่ง
ของกลุ่มที่เมย์เล่าให้ฟังว่า
“ชุมชนมีอาชีพทำ�ไร่ขา้ วโพด แล้วทุกเสาร์อาทิตย์เด็กจะต้องไปช่วยพ่อแม่
ทำ�งาน จึงทำ�ให้การมาร่วมกลุม่ ทำ�กิจกรรมเกิดความล่าช้า แต่เราก็หาวิธกี ารแก้ไข
ร่วมกัน โดยใช้เวลาช่วงเย็นประชุมพูดคุยกัน เพราะเราคิดว่า ไม่วา่ ปัญหาอุปสรรค
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มันจะใหญ่สกั แค่ไหน ขอเพียงแค่เรามีใจรักทีจ่ ะทำ� มันก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนัน้
ไปได้”

ศูนย์เรียนรู้เล็กๆ
ที่ยิ่งใหญ่
อีกหนึง่ การขับเคลือ่ นโครงการของกลุม่ นอกจากขยายพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ และ
ยกป่ามาไว้หลังบ้านแล้ว การตัง้ ‘ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรน้อย’ ก็เป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ เห็นความสำ�คัญ
เพือ่ รวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับป่า พืชพันธุส์ มุนไพร และวิถกี ารทำ�เกษตรของชุมชนไว้
พร้อมกับถ่ายทอดความรูเ้ หล่านีใ้ ห้แก่เยาวชนรุน่ ต่อๆ ไป รวมถึงบุคคลจากภายนอก
เพื่อสืบสานวิถีเกษตรของชุมชนให้อยู่ยงอย่างยั่งยืน
และนอกจากนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ขยายฐานความร่วมมือออกไปในวงกว้าง กลุ่มยังมีการเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมอง
ในการทำ�งาน และประสานความร่วมมือต่างๆ กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆ เช่น เครือข่าย
ภาคีต้นกล้าในป่าใหญ่ เครือข่ายโลกเย็นที่เป็นธรรม เครือข่ายปลูกใจ รักษ์โลก
เป็นต้น ซึง่ นอกจากจะช่วยทำ�ให้เด็กๆ เกิดมุมมองในการทำ�งานใหม่ๆ และขยายฐาน
ความร่วมมือแล้ว การได้พบปะกับเพื่อนๆ เยาวชนวัยไล่เลี่ยกัน ยังเป็นแรงผลักดัน
ให้เด็กๆ เกิดกำ�ลังใจในการทำ�งานเพื่อชุมชนของตนเองต่อไปได้อีกด้วย
ถึงวันนี้ บนเส้นทางของการรักษาวิถีป่า วิถีเกษตร และวิถีชุมชนของ
ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา ยังคงมีประเด็นให้ต้องต่อสู้และฟันฝ่า
อีกมาก แต่อย่างไรก็ตาม น่าปลื้มใจที่วันนี้พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามลำ�พัง แต่มี
กลุม่ เยาวชนทีเ่ ห็นค่าของการรักษาวิถธี รรมชาติของชุมชน และตัง้ ใจลุกขึน้ สูร้ ว่ มกับ
ผู้ใหญ่อย่างแข็งขัน
เพื่อความอิ่มท้อง เพื่อความอิ่มใจ และเพื่อความภูมิใจในวิถีถิ่นเกิดของ
ตนเอง
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ชาวบ้านสูญเสียที่ดิน
และวิถีชุมชนหายไป
จากปัญหาการทับซ้อน
ของที่ดินเขตอุทยาน

กลุ่มเยาวชนรวมตัวร่วมฟื้นฟูป่า
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สำ�รวจพื้นที่ป่าในชุมชน พาเยาวชน
เรียนรู้ป่าบ้านตัวเอง
เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้
และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์

ทำ�ศูนย์เรียนรู้เกษตรน้อย รวมพันธุ์พืช
สมุนไพรในป่า พร้อมถ่ายทอดความรู้
แก่เยาวชนรุ่นต่อไป
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
เสาวลักษณ์ รูปขาว (ปอย)

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“เมื่อก่อนเห็นต้นไม้ก็แค่ต้นไม้ แต่พอได้เข้าไปสำ�รวจก็ได้รู้ว่ามัน
ชื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร นอกจากนี้กิจกรรมยังทำ�ให้ปอยกล้า
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น กล้าพูดกับเพื่อนใหม่ๆ เมื่อก่อนไปกัน
สี่ห้าคนก็คยุ กันแค่นน้ั ได้รจู้ กั การทำ�งานมากขึน้ ได้ลงมือทำ�แล้วเรา
มีความสุข ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวเรา”

สุกัญญา คำ�พิมพ์ (เลย์)

ผู้ประสานงาน กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“การที่เราได้ลงสำ�รวจข้อมูลเองทำ�ให้เรารู้จักพันธุ์พืช วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ์ พอได้ทำ�กิจกรรมมากขึ้นก็ทำ�ให้รู้ระบบการทำ�งานที่
เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กุสุมา คำ�พิมพ์ (เมย์)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

การเป็นคนในพืน้ ที่ อยูใ่ กล้ชดิ กับพืน้ ที่
และสถานการณ์ ทำ�ให้สามารถปรับ
และประยุกต์การทำ�งานในพื้นที่ได้
หลากหลาย และบูรณาการการทำ�งาน
ให้เด็กเข้ามามีสว่ นร่วมได้ในทุกกิจกรรม
ของชุมชนอย่างไม่แยกส่วน
“ภู มิ ใ จที่ เ ห็ น กลุ่ ม เยาวชนกลุ่ ม นี้
มีความเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือ
ชุ ม ชน และให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อม โดยทีพ่ วกเขา
พยายามทำ�ทุกอย่างทีจ่ ะสือ่ สารให้กบั
คนภายนอกและคนรุ่ น ใหม่ ไ ด้ รู้ ว่ า
ชุมชนของเขาสามารถอยูร่ ว่ มกับป่าได้”

โครงการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ใน
ระบบนิเวศ
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุกัญญา คำ�พิมพ์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวพรสุดา วังคีรี
2. นางสาวพรรณมณี วังคีรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รูปขาว
4. นายนันทวัฒน์ วังคีรี
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวกุสุมา คำ�พิมพ์
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขา
เพชรบูรณ์
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