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กอ่นอืน่ตอ้งขอแสดงความเสยีใจกบัพีน่อ้งภาคใตท้ีป่ระสบกบัอทุกภยั ดนิถลม่ หลาย

คนต้องสูญเสียญาต ิ ไร้ที่พัก ขาดอาหาร ทว่าท่ามกลางวิกฤติเรื่องดีๆ ก็มีให้เห็น คือ  

ธารน้ำใจจากทั่วสารทิศของประเทศไทยที่ไหลบ่ามาให้ความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย   

บางชมุชนทีป่ระสบกบัปญัหาเหมอืนกนั กแ็สดงตนไมข่อความชว่ยเหลอื แตก่ลบับอกให้ไป

ชว่ยชมุชนอืน่ทีป่ระสบหนกักวา่กอ่น เพราะในชมุชนพอจะชว่ยตวัเองได.้..เหน็แลว้กพ็อจะมี

แรงยิม้รบักบัเรือ่งหดหู่ไดบ้า้ง 

ดว้ยภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีอ่ยู่ๆ  กม็าได้ไมบ่อกกลา่ว วา่มาเมือ่ไหร ่ที่ไหน ทางสถาบนั

ลกูโลกสเีขยีวกบัคณะกรรมการภาคภาคใต ้ และชมุชนเครอืขา่ยลกูโลกสเีขยีวภาคใต ้จงึมี

โครงการทีก่ำลงัดำเนนิการอยู ่ โดยรว่มกนัระดมความคดิหาวธิ ี ตัง้หลกั และ รบัมอืกบัภยั

ทางธรรมชาต.ิ..ไดผ้ลลพัธอ์ยา่งไรจะนำมาบอกกลา่วกนัภายหนา้   

มาถงึเรือ่งการประกวด “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ของเรา ตอนนีค้ณะกรรมการภาคก็ได้

ลงพืน้ทีก่นัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เสยีงแวว่ๆ มาวา่ กรรมการชืน่ชมที่ไดเ้หน็ผลงาน ชมุชน 

บคุคล หรอืกลุม่เยาวชนทีส่ง่เขา้มาใหท้างคณะกรรมการไดไ้ปเยีย่มเยอืน ทา่นจะเตม็ใจหรอืไม ่

ทางเราก็ขอร่วมเป็นเครือข่ายกับพวกท่านแล้ว มีข่าวสาร ความรู ้ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะไดบ้อกลา่วถงึกนั 

สว่นเรือ่งราวในหนงัสอืพมิพล์กูโลกสเีขยีวฉบบันี ้ ยงัจำทา่นเหลา่นีก้นัไดไ้หม...หลวงปูห่งส ์

ยายส ีสานาผา ลงุสงดั อนิมะตมู พอ่สอน กลา้ศกึ ลงุหย ีเพง็หมาน ทางเราได้ไปเยีย่มหา

ถงึหวับนัไดบา้น นยัหนึง่เพือ่ตอ้งการเยีย่มเยยีน ถามไถส่ารทกุข ์ใหรู้ว้า่ยงัไม่ไดห้า่งหายกนัไป 

และอกีนยัหนึง่ขอนำเรือ่งราวดีๆ  ของพอ่แกแ่มเ่ฒา่ ไมว่า่จะอดตีทีผ่า่นมาหรอืปจัจบุนัให ้ 

ลกูหลานคนรุน่หลงัไดรู้ ้ศกึษา และเปน็แรงผลกัดนัเสรมิกำลงัใจในยามทีเ่หนือ่ยลา้ ทวา่พอ

ไปเยีย่มเยอืนกม็เีรือ่งทำใหอ้มยิม้ ทา่นเชือ่หรอืไมว่า่ ทัง้ 5 คนลว้นอาย ุ80 ปขีึน้ไป บางคน

เมือ่ยีส่บิ สามสบิปทีีแ่ลว้ทำอยา่งไร ทกุวนันีก้ย็งัทำอยูเ่ชน่นัน้ พอ่สอน กย็งัเพาะกลา้ นำไม้

ไปปลูก และแจกจ่าย ลุงสงัดก็ยังนั่งเจาะกระป๋องอยู่เช่นนั้น ลุงหยีก็ยังตรวจเฝ้าระวัง  

ปา่กราด แมข้าจะไมด่หีลงัประสบอบุตัเิหตหุกัสีท่อ่น เรยีกไดว้า่ สงัขาร และตวัเลขอายแุทบ

ไม่ไดเ้ปน็อปุสรรคเลย...อยูท่ี่ใจรกัลว้นๆ  

ทางเราขอเรยีกพอ่แกแ่มเ่ฒา่เหลา่นีว้า่ เปน็บคุคลในตำนานของคนลกูโลกสเีขยีว แตว่า่

ตำนานเหลา่นีย้งัมลีมหายใจ และจบัตอ้งได.้..ขอเชญิรว่มเรยีนรู ้ และทอ่งไปในวนัวานกบั

ตำนานทัง้หา้ครบั

   

(นายส่งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว 

ตำนาน
ที่ยังมีลมหายใจ
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พอ่ปัน๋ อนิหล ีไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีว ประเภทบคุคล  
ครัง้ที ่3 ป ี2544, กลุม่อนรุกัษป์า่ศลิาแลง ไดร้บัรางวลั 

ลกูโลกสเีขยีว ประเภทชมุชน ครัง้ที ่2 ป ี2543,  
นายดาบตำรวจวชิยั สรุยิทุธ ไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีว  

ประเภทบคุคล ครัง้ที ่4 ป ี2545 

การงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องราวที่
กลายเป็นตำนานเล่าขาน ตัวตำนานก็คือคนหรือกลุ่มคน ตำนานบาง
เรื่องจบลงพร้อมเจ้าของ ตำนานบางเรื่องมีผู้สืบทอดสานต่องานทำให้
เจ้าของตำนานเสมือนยังอยู่เคียงข้างคนรุ่นใหม่ 

แต่หลายตำนานยังมีลมหายใจ 
ตำนาน “บา้นหลวงหวงปา่” จ.นา่น เจา้ของตำนานกค็อืพอ่ปัน๋ อนิหล*ี 

ทุกวันนี้แตกยอดออกเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่าน กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง* 
และเป็นแรงบันดาลใจที่ก่อเกิดคนทำงานอนุรักษ์อีกมากมายในจังหวัด
น่าน นายดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ* (ปัจจุบัน-ร้อยตรี) คนปลูกต้นไม้
แห่งปรางค์กู่ ก็เป็นตำนานคนปลูกต้นไม้ริมทางหลักล้านต้นแห่ง
ศรีสะเกษ และอีกมากมายหลายท่าน 

แต่ถ้าพลิกข้อมูลบุคคลผู้เป็นตำนานในรางวัลลูกโลกสีเขียว จะพบว่า
มีบุคคลอีก 5 ท่าน ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า 80 ปี ช่วงชีวิต
ยาวนานนี้เปรียบเสมือนห้องสมุดมีชีวิตให้กับลูกหลานได้เรียนรู้ และมี
เรื่องราวมากมายที่ควรค่าแก่การนำมาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟัง 

ตามไปเยี่ยมเยียนตำนานผู้กล้าทั้ง 5 กันเถิดครับ 

เรื่องวันวาน
กั บ ตำน า น
“คนสร้างป่า” 
ตำนานบางเรือ่งจบลงพรอ้มเจา้ของตำนานบาง
เรื่องมีผู้สืบทอดสานต่องานทำให้เจ้าของตำนาน
เสมอืนยงัอยูเ่คยีงขา้งคนรุน่ใหม่

แตห่ลายตำนานยงัมลีมหายใจ

บทบรรณาธิการ เรื่องจากปก

ลูกโลกสีเขียว๐๒



 

ยายสี สานาผา 
“หญิงนักสู้แห่งป่าดงกระแสน”

ผู้ใหญ่ไสว ขอดเมชยั คอยบอกเสน้ทางทางโทรศพัทแ์ละ
คอยรบั ปะหนา้กนั ผู้ใหญบ่อกวา่มทีัง้ขา่วรา้ยขา่วดอียากจะ
เล่าให้ฟัง ผู้ใหญ่บอกว่ามีคนเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงที่ป่า
ดงกระแสน งานนีจ้บัไดแ้ตอ่ปุกรณก์บัไม ้คนตดัไมเ้ผน่หนีได ้
นบัวา่เปน็ขา่วดทีีย่งัจดัการไดเ้รว็ และเปน็การบอกใหรู้ว้า่ปา่นี้
ยงัมคีนดแูลอยู ่ ผู้ใหญเ่ลา่วา่กลุม่คนตดัไมม้นั “มสีาย” ถา้
เหน็ผู้ใหญอ่ยู่ในหมูบ่า้น กจ็ะแวบ่เขา้ไปเพราะรูว้า่ในปา่ไมม่ี
คนดูแล เพราะอย่างนี้ยายสีจึงกำชับผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆ ว่าให้
ดแูลปา่ดงกระแสนใหด้ ี เพราะเรีย่วแรงของยายสีไมค่อ่ยไหว
แลว้ ยายมกัถามบอ่ยๆ วา่ไมเ้รายงัอยู่ไหม  

คยุกนัไปพลาง ไมน่านกเ็ดนิถงึบา้นยายส ีทีร่ออยู่ในเรอืน 
นอกจากหญงินกัสูแ้หง่ปา่ดงกระแสนแลว้ ยงัมลีกูสาวคนที่
สองกบัหลานสาว อายปุระมาณ 70 ปทีัง้คู ่ แลว้กม็ลีงุทา่น
หนึ่งที่ขับรถมาจากอำเภอโพนสวรรค์มาเยี่ยม เมื่อรู้ว่าปีนี ้ 
ยายสอีาย ุ101 ปี 

กินน้ำกินท่าหายเหนื่อย ผมชวนยายสีระลึกถึงความ
หลงัครัง้ยงัมพีลงัในการดแูลรกัษาปา่ดงกระแสน แมจ้ะอายุ
เกนิรอ้ยแตค่วามจำของยายสยีงัแจม่แจว๋ ยายเวา้ภาษาอสีาน
แตผ่มขออนญุาตถอดความเปน็ภาษาลกูครึง่ ใหเ้หมอืนพวก
เราไดม้านัง่คยุกบัยายดว้ยกนั 

“ยายรกัษาปา่ไมม้าตัง้แตอ่ายนุอ้ยๆ แตก่อ่นรกัษาปา่กบั
ผวั รกัษามา 30 กวา่ป ีผวัมาตายหนจีาก ยายเลยรกัษาปา่อยู่
ผู้เดียว สมัยป ี2509 มีพวกป่าไม้พากันมาตัดไม้ป่าดงกระ
แสน ยายยา่งไปหาเขา ถอืเสยีมดวงนงึ พรา้ดวงนงึไป พอไป
ฮอดยายถามเขาวา่... 

 เจา้เปน็หยงัคอืมาตดัไมข้องขอ่ย 
นายเพิน่บอกมาใหต้ดั  
แลว้เจา้ฮูจ้กับ ่ปา่ไมย้ายรกัษาอยู ่หลกับเ่หน็บ ่ปา้ยบเ่หน็

บ ่แมน่ผู้ใดพ๋าเจา้มาเฮด็? 
เจา้นายเพิน่เด.้..ยาย 
นายผู้ใด๋ 
ปา่ไม!้ 
เปน็ปา่ไมแ้ลว้เปน็หยัง๋คอืมาทำลายไม ้ เพิน่ไดร้บัอนญุาต

แลว้บ ่เพิน่เสยีภาษแีลว้บ ่ปา่มนัเบิด่แลว้เปน็รอ้ยเปน็พนัตน้ 
ยายบย่อมใหเ้พิน่มาตดั ถา้เขา้มาตดัมือ้ใด ๋ ยายสถิา่เอา

มดีไลฟ่นั” 

ชว่งป ี2512-2520 มีโรงงานแปรรปูไม ้และเตาเผาถา่นมา
ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นใกล้ๆ  อาศยัวตัถดุบิจากปา่ดงกระแสน ยายสี
ไมช่อบใจแนวคดินี ้ เจอทีไรเอามดีไลฟ่นั แตค่นจอ้งตดัก็ไม่
เลกิรา 

ตอนนัน้ยายสอีายเุกอืบจะ 60 ปแีลว้ 
ประมาณปี 2535 มีผู้มากว้านซื้อที่ดินรอบๆ ป่าดงกระ

แสน ทุม่เงนิถงึ 42 ลา้นบาท เฉพาะพืน้ทีป่า่ดงกระแสนถกูตี
ราคาเปน็เงนิ 12 ลา้นบาท  

“มีเจ้านายทางกรุงเทพฯ สองคนมาหายาย ดึกดื่นทุ่ม
สองทุม่พวกเจา้มาเฮด็หยัง๋ มาหายาย มาเยีย่มจัก๊หนอ่ย เพิน่
เอาเงนิ 500 บาทกบัเสือ้โตน๋งึมาฝากผวัยาย เพิน่เวา้กบัยาย
วา่ ยายมทีีด่นิหลายไร ่ขายใหพ้วกผมเถอะครบั ยายตอบเขา
ไปว่ายายไม่มีที่ดินดอก ถึงมีกะขายบ่ได ้ ขายแล้วลูกหลาน
ยายสิไปหากนิไส นอสอ.สามอะไร ยายกะบม่ ี ยายรกัษาไว้
ซื่อๆ พวกเขาบอกว่า พวกผมสิเฮ็ดเอกสารเอา ผมให้สาม
แสนบาท ยายกต็อบกลบัไปวา่ เทา่ใดก๋ะขายบ่ได ้อยา่เวา้แต่
สามแสน เงนิสามแสนยายซือ้เทือ่เดยีวกะเบิด่แลว้ แตป่า่ไม้
ของยาย ที่ดินของยาย มีเงินสิบบาทซาวบาทมันกินบ่เบิ่ด 
เงินสามแสนมันบ่ได้เป็นมรดกของลูกหลาน เงินสามแสน
เทา่กบัไมย้างของยายสามตน้บ?่ ยายขายบ่ได ้ ถงึใหส้บิลา้น
ยายกะบข่าย ยายฮกัแพงไว้ใหล้กูใหห้ลานไวห้าอยูห่ากนิ ถา้
ขายแล้วลูกหลานยายสิไปหากินไส? ยายขอซะเด้อ...เป็น
จัง่ใดย๋ายกะขายบ่ได”้  

ยายสเีหน็ทา่ไมด่จีงึไปหานายอำเภอ ลยุเดีย่วไปเลย นาย
อำเภอบอกยายสวีา่ขายไปเถอะ ทีก่็ไมม่เีอกสารสทิธิ ์ ยายสี
ยนืยนัเหมอืนเดมิวา่...ยาย บข่าย ถา้ขายได ้ยายจะขายทีว่า่ง
หนา้อำเภอนีแ่หละ 

วา่แลว้กก็ลบัมาตัง้หลกั รวบรวมชาวบา้นอกี 5-6 คน ไป
เปน็เพือ่น ทำหนงัสอืไปถงึผูว้า่ราชการนครพนม คราวนี้ได้
ผล ทำให้เรื่องการกว้านซื้อยุติลง ในป ี2543 ศาลจังหวัด
นครพนมพพิากษาใหป้า่ดงกระแสนเปน็ทีส่าธารณประโยชน ์
สำหรบัประชาชนใชร้ว่มกนั 

ยายสีไดป้า่คนื แตก่ลายเปน็ทกุขลาภ เพราะเกดิขา่วลอื
เรือ่ง “เอาคนื” ยามคำ่คนืเดนิไปไหนกห็วาดระแวง ขา้งหนา้
ทัดปืน ข้างหลังทัดมีด นั่นเป็นช่วงเดียวกับที่ได้รับรางวัล
ลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่10 ป ี2551 ขณะนัน้ยายสอีาย ุ97 ปี 

ยามสายของวันที่ 7มิถุนายน
ผมมาถึงบ้านดอกไม้ต.ท่าจำปา

อ.ท่าอุเทนจ.นครพนม

“มือ้นัน้ตอนหกโมงแลง ยายมาจากจงัหวดั (อำเภอเมอืง
นครพนม) ยายยา่งกลบับา้น ทางมนัแคบมแีตป่า่ บม่ถีนน
คือ่สมยันี ้ยายไดย้นิเสยีงคนเวา้กนั เขาบท่นัไดเ้หน็ยาย ยาย
บท่นัไดเ้หน็เขา ไดย้นิแตเ่ขาเวา้กนั ยายเลยแอบฟงัเขาเวา้วา่ 
บย่าก...เอาคอ้นเฮาทบุหวัมนัแลว้ฝงัไวแ้ถวนีแ้หละ มนัตาย
แลว้เฮาอยากขายทีด่นิกะขายได ้อยากไดไ้มก้ะไดส้บาย ตอนนัน้ 
ยายมแีตม่ดีกำแนน่อยู่ในมอื ถา้มปีนืตอนนัน้ยายสยิงิมนัทัง้
สามคน  

พอมาฮอดบ้านยายมานอนคิดทั้งคืน สิเฮ็ดจั่งใด๋น้อโต ๋
ผู้เดียว ตื่นเช้ายายเข้าไปอำเภอท่าอุเทน ไปซื้อปืนจากนาย
ดา่น เขามสีองกระบอก เขาขายกระบอกนงึ ยายเวา้เรือ่งราว
ใหน้ายดา่นเพิน่ฟงั เขาถามวา่ยายยงิเปน็บ?่ ยายบอกวา่ยงิบ่
เปน็ เจา้นายกะหดัใหย้ายแหน ่ 

พอมาถงึบา้น พอดเีหน็คนวา่สฆิา่ยาย เขาถามยายวา่ไป
ไสมาเหรอ ยายบอกวา่ไปทา่อเุทน ไปซือ้ปนืมา แลว้ยายชกั
ปนืออกมาใหเ้ขาเบิง่ แลว้บอกวา่กำลงัจะมคีนมาฆา่เฮา เฮาตอ้ง 
ฆา่เขากอ่น ยายเวา้กบัเขาแบบนี ้เขาเลยฟา่วหนีไป” 

ยายสพีดูจบ พอ่ผู้ใหญก่เ็อิน้ตอ่วา่หลงัจากทีย่ายสีไดป้นื
มาตอนอาย ุ97 ป ีบดันีก้ย็งัไม่ไดย้นิสกัเทือ่เลย  

พอ่ผู้ใหญบ่อกวา่ปา่ดงกระแสนเปน็ดัง่หมอ้ขา้วหมอ้แกง
ของยายส ียายสเีลีย้งลกู 14 คนไดก้เ็พราะมปีา่ผนืนี้ 

ระหวา่งคยุกนั ผมตอ้งถามยายสหีลายครัง้ ทกุครัง้ตอ้ง
ถามดังๆ จนเหมือนตะโกน ด้วยเหตุนี้ยายสีก็เลยไม่ค่อย
อยากจะมาร่วมงานรางวัลลูกโลกสีเขียวซึ่งจัดที่กรุงเทพฯ 
ตอนปลายเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 

 “ยายเสียดาย หูยายบ่ได้ยิน ยายอยากเว้าคั๊กๆ 
เด.้..อยากไปหมอ่งเพิน่จดังานอยูก่รงุเทพฯ อยากเวา้ อยาก
ตอบยามเพิน่ถาม แตห่ยูายฟงัไมไ่ดย้นิ ยายเสยีใจ” 

ก่อนจะลากลับ ยายสีกับลูกหลานนำสายสิญจน์ขาวมา
ผูกข้อมือให้ผม ท่านให้ผมนั่งพนมมือ กำข้าวเหนียวไว้ใน
อุง้มอื แลว้ผกูขอ้มอืพรอ้มกบัใหศ้ลีใหพ้ร 

สขุและอบอุน่ใจ...อยา่งบอกไมถ่กู  

ลูกโลกสีเขียว ๐๓



เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542 ผมมา
ถึงตอนสายของวันที่ 9 มิถุนายน การติดต่อกับพ่อสอน
ค่อนข้างยาก เพราะพ่อสอนไม่ใช้โทรศัพท์ ต้องอาศัย
ติดต่อผ่านทางหลาน 

พ่อสอนนั่งรออยู่ใต้ถุนบ้าน หลังจากทักทายกันแล้ว 
พ่อสอนพาไปดูอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านขนาดใหญ่ราว
สนามฟุตบอล พ่อสอนปลูกต้นไม้รอบขอบอ่างและปลูก
สองชั้นจนเป็นพื้นที่สีเขียวหนาทึบ นี่คือร่มเงาที่ชาวบ้านที่
ทำนาแถวนั้นได้อาศัยพักเหนื่อย วัวควายที่ปล่อยเลี้ยงไว้
ก็ได้อาศัยหลบแดด พ่อสอนพาเดินรอบอ่างพร้อมเล่า
เรื่องราวแต่หนหลัง 

“เริ่มแรกก็คิดว่าคนเราเกิดมาอายุสั้นนิดเดียว จะทำ
อย่างไรให้มีประโยชน์ต่อสังคม พออายุได้ 48 ปี เริ่มถาม
ตัวเองว่าจะทำอะไรให้สังคม เข้าวัด ทำตามพุทธศาสนา 
ก็ทำหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นเกิดผลก็เลยศึกษาเรื่อง
พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับป่าไม้ ตรัสรู้ด้วยวิธีไหน ทำไมป่าไม้
จึงสอนและให้คำตอบกับพระพุทธเจ้า” 

ด้วยแรงบันดาลใจนี ้ พ่อสอนเริ่มศึกษาชีวิตจาก
ธรรมชาติ อาสาดายหญ้าให้วัดบุญถนอมพัฒนารวม   
(วัดโนนเสลา) และวัดพระธาตุหนองสามหมื่น คิดว่าวิธีนี้
จะทำให้เกิดสติ เกิดปัญญา เกิดการพัฒนาด้วยตัวเอง 
ทำอยู่ 3 ปี ทำทุกวันผ่านไปแล้ว 1,000 วัน ดวงตาก็ยังไม่
เห็นธรรม 

วันหนึ่งไปนั่งใต้ต้นไม้ในวัด รู้สึกว่าใต้ร่มไม้นั้นเย็น
สบาย เห็นนกมาเกาะกิ่งไม้ มดแดงทำรัง เห็นใบร่วงลง
มาสู่ดิน เป็นปุ๋ย ก็เกิดปัญญาว่าต้นไม้ช่างเป็นผู้ให้ การ
ดายหญ้าจึงยุติลง ณ บัดนั้น และชีวิตคนปลูกต้นไม้ก็เริ่ม
ต้นขึ้น แนวประดู่ที่เขียวทึบในวัดโนนเสลามีจุดเริ่มต้น
จากเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในวันนั้น 

“ปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 10 กว่าปี ได้ไปพบข้อความ
จากหนังสือตอนหนึ่งว่า ถ้าพระตถาคตไม่ศึกษากับต้นไม้ 
พระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ป่าไม้ให้ แนวคิด ให้สติ
ปญัญาอยา่งมากมาย เพราะฉะนัน้ พระตถาคตจงึยกปไ่ม้
เปน็อาจารย ์เขยีนไวแ้คน่ี ้ไมไ่ดอ้ธบิายอะไร กเ็กดิอยากรูว้า่ 
ต้นไม้เดินไม่ได้ พูดไม่เป็น ทำไมถึงได้เป็นอาจารย์
พระพุทธเจ้า ก็เลยปณิธานกับตัวเองว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่
สำเร็จ ข้าพเจ้าจะไม่หยุด จะทำตามอย่างพระพุทธเจ้า”  

จากบา้นดอกไม้ผมไปหาพอ่สอนกลา้ศกึ
ที่บ้านโนนเสลาต.หนองตูมอ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

ทวา่กไ็มม่ตีำราเลม่ไหนบอกถงึขัน้ตอนการปฏบิตั ิ พอ่สอน
จับใจความได้แค่ว่าป่าไม้เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้า   
ก็เริ่มปลูกต้นไม้ ปลูกไปก็หางานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวมมาทำเพิ่มขึ้นไปด้วย 

“พ่อไม่สามารถให้มดแดงมันมาทำรังบนหัวพ่อได้ ไม่
สามารถให้ร่มเงากับคนได้ พ่อก็เลยต้องปลูกต้นไม้   
ให้ต้นไม้ทำคุณงามความดีแทนพ่อ”  

พ่อสอนพูดจบประโยคนี้เมื่อเราเดินวนครบรอบอ่าง
เก็บน้ำ ท่านชี้ให้ผมดูถนนคอนกรีตจากหมู่บ้านมาถึงอ่าง
เก็บน้ำ ความยาวกะด้วยสายตาประมาณ 500 เมตร เป็น
ถนนที่พ่อสอนมาทำความสะอาดกวาดขี้วัวขี้ควายทุกวัน 
พ่อเปรียบถนนเส้นนี้ว่าเป็นเส้นทางสู่นิพพาน อันได้แก่
การค้นพบความสุขที่แท้จริง 

 “ถ้าไม่มีความสุข ทำไม่ได้หรอก ขนาดเขาจ้างวันละ
สองสามร้อยบาท ยังไม่มี ใครอยากมาเลย แต่เราไม่
ต้องการเงิน  เราทำเพราะมีความสุข หรือหลักธรรม หาก
ผู้ปฏิบัติถูก ก็จะรู้รสว่ารสธรรมะนั้นเป็นอย่างไร ผู้ที่ไม่ได้
ปฏิบัติต่อให้ยืนดูทั้งวันก็ไม่รู้แจ้ง การปลูกต้นไม้แล้วได้
เห็นต้นไม้เติบโต ได้เห็นต้นไม้ทำประโยชน์ต่อระบบนิเวศ 
แค่นี้ก็สุขแล้ว” 

พ่อสอนพาผมไปกราบเจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ ผู้ที่เคย
ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกต้นไม้และศึกษาธรรมะจาก
ต้นไม้ เมื่อปี 2547 พ่อสอนเข้ามาที่วัดนี้เห็นว่าวัดไม่มี
ตน้ไม ้จงึหากลา้พนัธุ์ไมพ้ืน้ถิน่มาปลกูเปน็จำนวน 1,500 ตน้ 
ขนกล้าไม้ใส่หลังจักรยานรอบแล้วรอบเล่า หลวงพ่อท่าน
ก็ขยันปลูก พ่อสอนคิดว่าคงเป็นคนประเภทเดียวกัน  
จึงไปมาหาสู่และชักชวนกันไปปลูกตามหมู่บ้านอื่น 

“มนัมคีวามสขุมาก มนัรม่เยน็ สามารถศกึษาพระธรรม
จากต้นไม้ ค่อยๆ ดูว่าต้นไม้ต้นเดียวมีประโยชน์  
กี่อย่าง เวลามันยืนนิ่งมันทำอะไร...เป็นร่ม ให้ออกซิเจน 
พอตาย...นำต้นไปทำบ้าน ใบเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ออก  
เห็ด บางทีก็เป็นยาสมุนไพร” หลวงพ่ออิน เจ้าอาวาส  
วัดพรสวรรค์ ให้เหตุผลของการปลูกต้นไม้ 

พ่อสอนเสริมว่า “ต้นไม้ให้สัตว์ป่ามาอาศัย หากไม่มี
ป่าก็ไม่ได้กินสัตว์ ไม่ได้กินไข่มดแดง ไม่งั้นมัน (มดแดง) 
จะไปอยู่ไหน ลองคิดดู 

ฉะนั้นการศึกษาของพ่อจึงเอาจอบ เอาเสียบเป็น
ปากกา เอาแผ่นดินเป็นกระดาษ เอาน้ำในคลองเป็นหมึก  
การศึกษาไม่ใช่อยู่ที่ปลายปากกากับน้ำหมึก จอบเสียมขุด
ดินลงไป เอามะม่วง หรืออะไรมาปลูกก็ได้ รดน้ำลงไป 
เติบโตมาได้รับประโยชน์ อันนี้ก็เป็นธรรมะแล้ว มันเป็น
ธรรมชาติ” 

คุยต่อกันพักใหญ ่ เราก็กราบลาท่านเจ้าอาวาส แล้ว  
ไปตอ่ที ่“สวนปู ่40” ซึง่เปน็สวนปา่พืน้ที ่50 ไร ่ทีล่กูชายคนโต
ของพ่อสอนซื้อไว้เพื่อเก็บป่าไม้เดิมและปลูกต้นไม้เพิ่ม 

“เมื่อก่อนลูกมันจะเอาเงินไปบริจาคสร้างประตูเข้าวัด 
300,000 บาท พ่อห้ามไว้ มันเป็นวัตถุนิยม เป็นกิเลส เอา
อิฐ เอาปูนไปปั้นไว้จะมีประโยชน์อะไร สู้เอาเงินซื้อที่ดิน
ปลูกต้นไม้ให้สัตว์โลกอยู่ดีกว่า” นี่เป็นที่มาของสวนปู่ 40 
(เลข 40 นั่นคือ พ.ศ.ที่ปลูกต้นไม้ในสวน) 

สวนปู่ 40 มีต้นไม้เก่า ใหม่ ขึ้นหนาทึบ ลูกชายของ
พ่อสอนขุดบ่อ สร้างศาลากลางน้ำไว้ให้นั่งพัก ลมเอื่อยๆ 
พัดมาให้หายเหนื่อย เรานั่งคุยกันที่นั่น  

ผมถามกับน้าประสิทธิ์ กล้าสึกลูกชายพ่อสอนว่า   
ตอนพ่อสอนเริ่มปลูกต้นไม้ ใหม่ๆ เคยห้ามบ้างไหม   
น้าประสิทธิ์ บอกว่าไม่เคยห้ามเลย เพราะพ่อไม่เคย
บกพร่องต่อหน้าที่หัวหน้าครอบครัว กลางวันก็ไปทำไร่นา 
ส่วนการปลูกและดูแลต้นไม้ก็ใช้เวลาตอนกลับจากนา 
และอีกทีก็ตอนรุ่งแจ้งก่อนไปทำนา ซึ่งก็ตรงกับหลัก
ดำเนินชีวิตของพ่อสอนที่ว่า คนเราเกิดมาต้องมี 2 หน้าที่ 
ประโยชน์ตน ต้องไม่ให้บกพร่อง ลูกเมียต้องไม่อดอยาก 
ต้องให้สมบูรณ์ พอประโยชน์ตนสมบูรณ์ก็ทำประโยชน์
ท่าน คือทำความดีให้แก่สังคม หลักศาสนาก็เช่นกัน   
ถ้าทำแบบนี้ก็แจ่มใส ทำแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวคือ
กิเลส การศึกษาธรรมก็เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องบวชเสมอไป 
ศกึษาธรรมจากการใสช่ดุอะไรก็ไดด้นีกัแล แคเ่ดนิใหถ้กูทาง 

“ครั้งหนึ่ง พ่อเคยคิดจะออกบวชแบบพระพุทธเจ้า 
เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านมาแล้ว ได้ไปนอนคิด
อยู่ตรงกองฟางแถวบ้าน ได้นอนคิดอยู่พักหนึ่ง ก็คิดได้ว่า 
บวชไปก็ไม่บรรลุถ้าเดินผิดทาง การศึกษาพระธรรมไม่
จำเป็นต้องบวชขอให้เดินในทางที่ถูก พระพุทธองค์ไม่ได้
สอนให้ทุกคนออกบวช แต่สอนให้ทุกคน คิดดี ทำดี 
ทำงานในทางที่ชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ทำความเพียรใน
ทางที่ชอบ ไม่เบียดเบียนกัน บ้านเมืองก็สงบสุ ธรรมะ
ไม่ใช่แค่คำพูด ไม่ใช่ไปนั่งหลับหู หลับตาทำสมาธิ ไปเดิน
จงกรม ไม่ใช่อยู่ที่การบวชห่มผ้าเหลือง ธรรมะคือหน้าที่
การงานทุกหมวด ทุกแขนง อยู่ในอริยะมรรค 8 เห็นชอบ 
คิดชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เรื่องชีวิตชอบ ทำความ
เพยีรชอบ สตชิอบ สมาธชิอบ และรกัษาศลีหา้ มศีรัทธา” 

แนวคดิอยา่งนีเ้ปน็ “สงฆส์ากล” คอืไม่ได ้“บวชกาย” 
แต่ “บวชจิต” เอาจิตเป็นพระ ทำคุณงามความดี รู้จัก
หน้าที ่ มีศีล สมาธ ิ ปัญญา พ่อสอนบอกว่าทำได้เช่นนี้  
ได้ชื่อว่าเป็น “พระ” แล้ว 

อีกไม่กี่เดือน พ่อสอนก็จะอายุ 80 ปีแล้ว ทว่าร่างกาย
ยังแข็งแรง ยังเพาะพันธุ์กล้าไม้ไว้เพื่อปลูกต้นไม้ เพื่อให้
ต้นไม้ทำความดีแทนพ่อ...ต่อไปไม่รู้จบ  

สอน กล้าศึก 
“คนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนเสลา”

ลูกโลกสีเขียว๐๔



ที่สร้างขึ้นและออกฉายในปี 2546 ขณะนั้นผมเรียน

มหาวิทยาลัยชั้นปีที่สอง เสร็จจากทำบุญที่วัด ได้ยินเสียง

ประกาศจากมัคนายกขอให้ชาวบ้านมาร่วมประชุมเพื่อ

ช่ วยกันคิดแก้ปัญหาเรื่ องบริษั ทปฏิ เสธรับคนจาก

พรหมพิรามเข้าทำงาน ตอนนั้นมีกรณีอยู่ว่าเด็กคนหนึ่ง

เรียนจบและไปสอบสมัครงาน ผ่านหมดแต่มาตก

สัมภาษณ์เมื่อบอกว่าเป็นคนพรหมพิราม 

จากวนันัน้จนวนันี ้ ผมคดิวา่กค็งจะมลีงุสงดั อนิมะตมู 

แห่งพรหมพิรามที่ผมกำลังไปหานี่แหละ ที่จะช่วยล้าง

มลทินให้กับคนพรหมพิรามได้ 

พอไปถึงบ้านลุงสงัดก็ได้ยินเสียง ป๊อก...ป๊อก...ป๊อก 

เป็นจังหวะดังมาแต่ไกล เดินไปตามเสียงโดยมีลูกสาว

ของลุงสงัดนำ ก็เห็นลุงสงัดกำลังนั่งเจาะกระป๋องนมอยู่

ในเพิงเล็กๆ ข้างบ้าน บรรดาอุปกรณ์พวกกระป๋องนม 

เปลือกมะพร้าว วางอยู่ตรงหน้า 

ใครจะไปคาดคิด ก่อนปี 2548 ที่จะได้รับรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ลุงสงัดทำอะไร ตอนนี้อายุ 90 ปีแล้ว ก็ยัง

ทำอยู่อย่างนั้น ประหนึ่งกาลเวลาไม่เคยเลยผ่านไป 

ลุงสงัดเป็นคนตัวเล็ก พูดน้อย แต่ท่าทางใจดี บริเวณ

ทีล่งุนัง่ มแีปลงเพาะพนัธุก์ลา้ไมเ้ลก็ๆ มรีอ่งรอยนำ้ทว่มขงั 

ถ้าเดินไม่ระวังก็อาจจะลื่นล้มหัวคะมำ และถ้าน้ำท่วมนาน

อีกเพียงนิด ต้นกล้าที่เพาะไว้ก็คงจะตาย  

“เมื่อก่อนทำทุกอย่างอยู่ที่วัด น้ำท่วมเมื่อปี 2538 จึง

ต้องกลับมาทำที่บ้าน”  

นำ้ทว่มครัง้นัน้ทำใหล้งุสงดักลบัมานอนทีบ่า้น เมือ่กอ่น 

ไปนอนเฝ้าในป่า แค่เดินกลับมากินข้าวเท่านั้น 

ลุงสงัดเข้ามาดูแลป่าที่วัดท่าไชยที่อยู่ข้างบ้าน วัดมี

เนื้อที่กว่า 30 ไร่ การปลูกต้นไม้คือสัญญาใจที่ให้ไว้กับ

พระอาจารย์สาม พระหมอยา เจ้าอาวาสวัดท่าไชย   

ลุงสงัดเจอกับหลวงพ่อสามตอนบวชพระเมื่ออายุ 21 ปี 

จุดหมายต่อไปคือบ้านเกิดตัวเองที่อำเภอ
พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจังหวะนั้น
ในใจผมไพล่นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง
“คืนบาปพรหมพิราม”

หลังจากเลี้ยงลูก 11 คน จนมีครอบครัวกันไปหมดทุกคน

แล้ว อายุใกล้ 60 ปี ลุงก็เข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะ สานต่อ

จากที่เคยบวชเรียน และช่วยงานวัด หลวงพ่อสามเป็นผู้ 

มีความรู้เรื่องต้นไม้ ลุงสงัดจึงซึมซับและจริงจังกับการ

ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นธรณีสงฆ์ซึ่งเป็นพื้นที่ 

บรรพบุรุษของลุงถวายให้วัดไว้  

มีอยู่คราหนึ่ง หลวงพ่อสามเรียกลุงมาพบ บอกว่า

ท่านคงอยู่ได้ไม่นาน ถ้ามรณภาพไป ขอให้ลุงสงัดดูแล

พื้นที่วัดท่าไชยให้มีต้นไม้เท่าที่จะทำได้ 

สัญญาใจเกิดขึ้นนับแต่นั้นมา มิใช่แค่ปลูกต้นไม้ แต่

ลุงสงัดได้สร้างผืนป่าขึ้นในเนื้อที่ 30 ไร่ 

 “เอากล้าไม้จากสวนรุกขชาติสกุโณทยาน อ.วังทอง 

จ.พิษณุโลก ได้มาเล็กน้อย แต่พอมาปลูกก็ตาย”   

ลงุสงดัปรบัยทุธศาสตร ์ ในเมือ่ไมน้อกไมเ่หมาะ กต็อ้ง

ใช้ไม้พื้นถิ่น ลุงเก็บลูกไม้ที่ขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้เดิมแล้วนำมา

เพาะในกระป๋องนมเจาะก้น ปัญหาคือต้องหากระป๋องนม

มาเป็นที่เพาะชำกล้าไม้ ทุกวันลุงจึงเสาะหากระป๋องนม

จากร้านขายกาแฟ ร้านขายของชำ แล้วนำมาเจาะก้น 

สมัยก่อนก็ไม่ยาก แต่ทุกวันนี้ชักจะหายากขึ้น เพราะขยะ

กลายเป็นเงิน ไม่มีใครทิ้งไว้ให้เก็บสักเท่าไหร่แล้ว 

กล้าไม้ที่เพาะแล้วนำไปปลูกในพื้นที่ว่างของวัดท่าไชย 

พอเต็มก็ไปปลูกในที่ว่างต่างๆ ในชุมชน ใครมาขอก็ให้ 

หรือบางทีก็จำหน่ายต้นละ 3-5 บาท    

 “โอ๊ย...เดี๋ยวนี้บางทีเดินไปขอกระป๋องคนอื่นเขา เดิน

ไปเรื่อย บางทีก็หลง กลับบ้านไม่ถูก ถนนเดี๋ยวนี้สร้างขึ้น

ใหม ่ตอ้งวานใหค้นแถวนัน้มาสง่” พีแ่ดงลกูสาวลงุสงดับอก 

ส่วนคนที่ถูกพาดพิงบอกว่า “เดี๋ยวนี้แกลบหายาก 

เพราะโรงสีข้าวเขาไม่ค่อยให้แล้ว เขาเก็บไว้ขายให้กับโรง

ไฟฟ้า เลยต้องใช้ขี้เถ้ามาคลุกดินแทน ต้องทำให้ดินเปียก

กำลงัด ีถา้ดนิเปยีกมากไป ลกูไมท้ีน่ำมาเพาะมนัจะไมข่ึน้”  

ทุกวันนี้ลุงสงัดยังเดินไปดูแลป่าที่วัดท่าไชยเป็นประจำ 

ไปถางหญ้า ไปปลูกเพิ่ม ลูกหลานก็ไม่อยากให้ออกจาก

บ้าน “ฝนตกบ่อย กลัวกิ่งไม้ในป่าหลังวัดจะหักลงมาทับ 

กลัวจะเป็นลมล้มหน้ามืด กลัวจะไม่สบาย แม่ก็เสียไปคน

หนึ่งแล้ว ไม่อยากให้พ่อเป็นอะไรไปอีกคน ครั้งหนึ่งพ่อถูก

งูฉกตรงน่อง โชคดีที่หมองูข้างบ้านช่วยรักษา ตอนนี้หมอ

งูเสียไปแล้ว ถ้างูกัดอีกจะทำอย่างไร แต่ก็นั่นแหละ ถึงจะ

ห้ามก็แอบไปทุกที”  

ใช่แค่อาการแบบคนแก่ ที่ทำให้ลูกหลานเป็นห่วง 

เรื่องพวกสิบแปดมงกุฎก็น่าห่วงไม่แพ้กัน “คนสมัยนี้

หลอกลวงกนัเยอะ พอ่ชอบเลา่เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่คยไดท้ำมา 

ครั้งหนึ่งเคยมีคนมาหา แต่เขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ  

สิ่งแวดล้อม แต่กลับพูดเรื่องการเมือง และจะเอาตัวพ่อ

ขึ้นรถไป พ่อก็กำลังจะขึ้นรถไปด้วย โชคดีพวกเราเห็น

ก่อน บางทีก็มาหลอกขอเงิน แต่ก็ยังเสียไปไม่มาก”  

สำหรับลุงสงัด การปลูกต้นไม้คือการทำบุญ ไม่ได้

หวังบุญกุศลอะไรมากมาย เพียงให้ป่ามีความอุดม

สมบูรณ์ มีไม้ให้วัดใช้ในยามจำเป็น และขอเพียงสักวันที่

สองล้นเกล้าเสด็จฯ โดยเครื่องบินผ่านมา...พระองค์จะได้

ดีใจที่เห็นป่าผืนเล็กๆ ที่พรหมพิราม  

สงัด อินมะตูม 
“ตำนานคนปลูกป่าแห่งพรหมพิราม”

ลูกโลกสีเขียว ๐๕



จากนั้นผมก็ล่องใต้ลงไปหาลุงหยี เพ็งหมาน ที่บ้าน
สะท้อน ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา  

ลุงหยีเป็นชายร่างบาง ในวัย 80 ปี แม้สังขารจะเหมือน
ดอกไม้โรย แต่แววตามุ่งมั่นชนิดคนหนุ่มยังอาย ลุงหยีนั่ง
รออยู่ร้านขายข้าวแกงเล็กๆ ริมถนนที่เป็นกิจการของตัวเอง 
ตอนนั้นเที่ยงกว่าแล้ว ลุงหยีต้อนรับผมด้วยข้าวกับแกงหน่อ
ไม้ ไก่ ไข่เจียว และน้ำพริกกะปิ  

ระหว่างกินข้าว ลุงหยียกมือที่คีบยาเส้นมวนด้วยใบจาก 
ชี้ออกไปด้านถนน ถัดจากถนนลาดยางเหนือหลังคาบ้าน
เรือน เห็นต้นไม้ใหญ่หนาทึบ มองดูก็เห็นได้ชัดว่าคือป่า 
“นั่นแหละป่ากราด ป่าที่ยังไม่กี่แห่งในประเทศ ที่อยู่กลาง
หมู่บ้าน”  

สมัยก่อนชาวบ้านตำบลสะท้อนกำหนดพื้นที่หมู่บ้าน
จำนวน 10,000 ไร่ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่
สำหรับหมู่บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ส่วนที่ 2 เป็นทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ทำกิน และส่วนที่ 4 เป็น
พื้นที่ป่าใช้สอย ซึ่งก็คือป่ากราด 

ปี 2500 นโยบายส่งเสริมการปลูกยางพาราเข้ามาสู่
ชุมชน สวนยางรุกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และกำลังขยับเข้าป่า
กราด กำนันเอียด เสนะพันธุ์ เห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ป่า
กราดไม่รอดแน่ จึงทำหนังสือไปยังกรมป่าไม้ขอให้จัดตั้ง
ป่ากราดเป็นป่าสงวน หวังว่าใช้กฎหมายช่วยยุติการบุกรุก 
และป่ากราดก็ได้รับประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติในป ี
2505 

“แต่ก่อนคนเฒ่าคนแก่เขาดูแลป่าเอาไม้ไว้ใช้ทำบ้าน 
เก็บสมุนไพรมาใช้ ดูแลกันไม่ยาก คนมาหาของในป่ายัง
น้อย หลังๆ คนเข้ามาเอาประโยชน์จากป่ามาก มีโรงเลื่อย
มาตั้งที่อำเภอนาทวี แต่ก่อนป่ายังมีกันทุกบ้าน พอบ้านอื่น
ถูกตัดหมด เขาก็มาเอาป่าที่ป่ากราด ตัดแล้วเอาช้างลากไป
ทางคลองใหญ่ เข้าอำเภอนาทวี ตอนนั้นปรึกษากับ  
กำนันเอียด และสารวัตรกำนันว่าอีทำพรือดี...ก็ตกลงกันว่า
ใช้เศษเหล็กไปตอกไว้ในซุงที่เขามาตัดทุ่มไว้ ตอกไว้ทุกซุง   
ซุงละสอง-สามอัน ตอกให้จม พอมันเอาเข้าไปเลื่อย   

ทิ้งระยะจากการไปเยี่ยมลุงสงัดอินมะตูม
ราว20วัน

วงเดือยที่เลื่อยไม้ไปถูกเหล็ก เหล็กพบกับเหล็กก็เกิด
ประกายไฟขึ้น โหม่มันนึกว่าผีหลอกกัน...หลังจากนั้น 
เขาก็แพ้ไปโดยปริยาย”  

ลุงหยีว่าครั้งนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ภาคภูมิใจ ไม่
ต้องใช้กำลังให้เสียเลือดเนื้อ  

“ราวๆ ปี 2518 ตอนนั้นลุงอายุ 43 ปี มีเลื่อยยนต์ 
คนจากนครศรีธรรมราชมารับจ้างแปรรูป ช้างลากวัน
เดียว 8 ต้น จึงรวมตัวกับชาวบ้าน คุยกันว่าถ้าไม่ทำไร 
ป่าหมดแน่ๆ เลยลงมติว่า หลังจากนี้ถ้าใครจะเอาไม้ เอา
ได้แต่ต้องใช้แบบสมัยแต่แรก ห้ามใช้เลื่อยยนต์ ให้ใช้
ขวานตัด เอามาทำฟืน คานหามศพ แต่ห้ามเอาไป
ค้าขาย” หลังจากนั้นจึงเกิดกติกาปฏิบัติร่วมกัน 

แม้จะมีกติกาแต่ก็ใช้ได้กับคนบางคน ด้วยความที่ป่า
เปิดโล่งบวกกับการคมนาคมสบายขึ้น การลักลอบตัดไม้
และล่าสัตว์ก็ไม่ยากเกิน จนกระทั่งในปี 2525 อธิบดีกรม
ป่าไม้เดินทางมาดูป่ากราด และเห็นด้วยกับแกนนำชุมชน
ที่เสนอให้ป่ากราดขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ แต่
เนื่องจากจำนวนพื้นที่ ไม่ถึงเกณฑ์ กรมป่าไม้จึงหา
ทางออกโดยการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด  

“ปัญหาการตัดไม้ดีขึ้น แต่การล่าสัตว์ยังมีมาก ผม
ไปนอนในป่าคนเดียว ใช้สอบปุ๋ยปูนอน ยังไฟฉายกับปืน
พกไป เข้าออกนอนในป่าแค่สองปี ถ้าเห็นรอยคนบุกรุกก็
ไปบอกกับหัวหน้าเขตห้ามล่าป่ากราด” 

ลุงหยีบอกต่อว่าสิ่งที่ทำ ไม่ได้อะไรตอบแทน แถมยัง
ขัดขาเพื่อนอีกต่างหาก ขัดผลประโยชน์ของคนอื่น   
ลุงหยีดูแลป่ามาเกือบ 30 ปีได้รับค่าตอบแทน 3 ครั้ง ได้
ร่วมกับชุมชนบ้านสะท้อนรับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อ
รักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
2 ครั้ง และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล  
ครัง้ที ่6 ปี 2547 

ขัดขาเขาจนพวกไม่พอใจ ช่วงปี 2543 จึงมีประกาศ
ให้ค่าหัวลุงหยีเป็นเงินสูงถึง 500,000 บาท   

“รอดมาได้เพราะเพื่อนๆ ที่เป็น ‘เสือ’ คอยช่วยเหลือ 
เขาไปบอกกับมือปืนว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้หยี ใครยุ่งน่ะ
ฉิบหายแน่ อีกอย่างคิดว่าลุงไม่ได้สร้างกรรม ลุงทำความ
ดี ไม่งั้นคงโดนเก็บ”  

ผ่านไปอีกสองปี ค่าหัวลุงหยีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว แต่ลุง
หยีก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิม 

 “ใจสู้ ไม่ถอยหรอก ตายก็ไม่กลัว เพราะที่ทำนั้นถูก
แล้ว ป่าเป็นสิ่งที่คนแต่แรกเขาดูแลกันไว้ เราก็ดูแล
ต่อตามประสงค์ของคนแต่แรก แต่ก่อนไม่มีผลประโยชน์
แอบแฝง ไม่มีอิทธิพล แต่ลุงไม่กลัวใครหรอก เกิดมาก็
ต้องตาย ธรรมชาติกำหนดไว้แล้วว่าเกิดมาก็ต้องตาย 
แต่ก่อนตายอีทำไหร้ ดีกับชั่ว เลือกเอา” 

เดือนธันวาคม ปี 2550 ลุงหยีประสบอุบัติเหตุรถชน 
ขาหัก 4 ท่อน ต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวอยู่เกือบสองปี สลัด
ไม้เท้าได้ ลุงหยีก็ปฏิบัติเหมือนเช่นเดิมจนถึงปัจจุบันคือ
ไปตรวจป่า โดยเฉพาะตอนนี้แว่วข่าวไม่ชอบมาพากล  

“จะเข้าไปตรวจดูว่ามีไรเกิดขึ้นหรือเปล่า หากเจอก็
จะสำรวจตรวจสอบหาตัวให้ได้ว่าใครเป็นคนทำ พอเจอก็
ใช้วิธีการคุย ขอร้องให้หยุด ที่ทำไปแล้วก็แล้วไป แต่อย่า
ทำอีกขอร้องและบอกว่า ป่าแบบนี้มันหาหม้ายแล้ว”  

เผลอนิดเดียวคุยกันไปจนถึงสี่โมงเย็นแล้ว ก่อนกลับ 
เสียงลุงหยียังแว่วอยู่ในโสต 

“ของเพื่อนผมไม่เอา ไอ้ไหร้ที่อีได้ก็ต้องได้ อย่างป่า
กราดเป็นของส่วนรวม ถ้าผมไปเอาคนเดียวมันไม่ถูก ผม
ไม่เอา จนก็ต้องจน จนอย่างมีศักดิ์ศรี ให้มันจนไปต๊ะ 
อย่ามารวยอย่างอุบาทว์ ผมเป็นคนพรรค์นั้น ถ้าผมไม่
ผิด ผมไม่กลัว ตายก็ไม่กลัว สูอย่าทำผิด ถ้าสูทำผิด ผม
ไม่ยอม”  

หยี เพ็งหมาน 
“ตำนานแห่งป่ากราด”

ลูกโลกสีเขียว๐๖



ผมเดินทางบนเส้นทางหลวงหมายเลข 24 ก่อนถึงตัว 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สักประมาณสิบกว่ากิโลเมตร ถ้า

เจอป้ายเล็กๆ บอกทางไปวัดเพชรบุรี ที่หลวงปู่หงษ์จำวัด

อยู่...ต้องเลยไปหน่อยครับ แล้วค่อยไปเข้าทางตัวอำเภอ

ซึ่งเป็นถนนลาดยางที่สะดวกกว่า แต่ถ้าเข้าไปตามป้ายที่

บอกว่าระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช่...ระยะทางใกล้ แต่ใช้

เวลาเกือบชั่วโมงเพราะเป็นถนนลัดเลาะทุ่งนา ทางไม่ค่อย

ดีนัก นอกเสียจากว่าอยากจะดูทุ่งนาเขียวสุดตา 

สำหรับคนที่จะมานมัสการหลวงปู่หงษ์ ควรมารอตั้ง

แต่ตีสาม เพราะหลวงปู่ท่านจะออกมานั่งนอกห้องที่จำวัด

ประมาณตีสี่ครึ่ง นั่งอยู่ประมาณ 20 นาที แล้วก็เข้าไปพัก

ผ่อน หากพลาดช่วงค่อนแจ้ง ก็ต้องรอช่วงสิบโมงเช้าหรือ

สี่โมงเย็น แต่สองช่วงหลังนี้หลวงปู่ท่านอาจจะไม่ออกมา

จากห้อง  

พี่ เต๊นท์ หรือพงษ์ศักดิ์ ศรีราม ลูกศิษย์ที่คอย

ปรนนิบัติหลวงปู่หงษ์บอกว่า ถ้าหลวงปู่ท่านออกมาก็มัก

จะเทศน์ศีลห้าให้ฟัง แม้นั่งนานไม่ได้เพราะสุขภาพท่านไม่

ค่อยดี หลวงปู่เชื่อว่าศีลห้าเป็นศีลที่ดีที่สุดสำหรับคนเรา 

พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ยินแต่ไม่ค่อยจะรู้จัก หมายถึงไม่

ค่อยปฏิบัติ ศีลข้อแรกที่หลวงปู่มักจะนำขึ้นมาก่อน คือ  

ข้อห้ามเรื่องสุรา หลวงปู่เคยบอกว่าอยากจะร่ำเรียนหา 

“ของดี” มาทำให้คนเลิกกินเหล้า ท่านบอกว่าคนกินเหล้า

พูดด้วยยาก แล้วคนเมาก็พูดมากอีกด้วย พูดมากเข้าก็

เหมือนคนบ้า และยังนำพาไปสู่การผิดศีลข้ออื่นๆ นำไปสู่

ความรุนแรง นอกจากนี้หลวงปู่ก็ยังกำชับเรื่องการพูดจา 

ห้ามด่า นอกจากเรื่องศีลแล้ว สิ่งที่หลวงปู่มักจะเทศน์

เสมอคือเรื่องป่า 

หลวงปู่หงษ์ เป็นชาวสุรินทร์โดยกำเนิด ท่านเกิดที่

บ้านทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท เริ่มบวชเรียนตั้งแต่วัยรุ่น

อายุ 18 ปี จากนั้นก็ออกธุดงค์เรื่อยไปตามป่าเขาจนถึง

กัมพูชาตอนอายุ 35 ปี กว่า 20 ปีที่ธุดงค์และจำพรรษา

อยู่ในประเทศกมัพชูาทำใหห้ลวงปูห่งษเ์ขา้ใจภาษาเขมรไดด้ี 

เมื่อตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเพชรบุรีใน

หลวงปู่หงษ์พรหมปญโญหรือพระครู
ปราสาทพรหมคุณอายุ94ปีเป็น
ตำนานท่านสุดท้ายที่ผมมาเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2517 ก็เป็นช่วงที่กรมป่าไม้ประกาศให้พื้นที่

บริเวณตำบลทุ่งมนและตำบลสมุดเป็นเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติป่ากำไสจาน ความรักธรรมชาติที่อยู่ในจิตสำนึกที่พ่อ

เคยพร่ำสอนในวัยเด็ก ทำให้ท่านเริ่มต้นงานอนุรักษ์ป่า 

ด้วยการขอบริจาคพื้นที่จากชาวบ้าน เพื่อนำมาฟื้นฟูให้

กลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์อีกครั้ง 

หลวงปู่ให้ชาวบ้านช่วยกันขนหินที่เกลื่อนกลาดจาก

การระเบิดภูเขามาล้อมเป็นรั้วเพื่อกั้นแนวป่ากระจายเป็น

หย่อมๆ มากกว่า 10 แห่ง รวมพื้นที่แล้วนับหมื่นไร่ ล้อม

รั้วเสร็จท่านก็มอบหมายให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลเป็นส่วนๆ 

ป่าแต่ละส่วนก็ตั้งชื่อตามชุมชนที่ดูแล เมื่อชาวบ้านหา  

ของปา่ แล้วได้สัตว์ที่ไม่เหมาะเป็นอาหาร อาทิ งู เต่า กบ 

ท่านก็ขอแล้วนำไปปล่อยไว้ในป่า เมื่อมีคนไปเดินป่าเจอ 

เช่น เจองู ก็มักจะบอกกันว่างูของหลวงปู่หงษ์ นอกจากนี้ 

ทา่นยงัรวบรวมปจัจยัทีญ่าตโิยมบรจิาคแลว้ซือ้พืน้ทีร่อบๆ ปา่ 

เพื่อเอาไว้ทำ “ป่ากันชน” กั้นป่าผืนใหญ่กับที่ทำกินไว้อีก

ชั้นหนึ่ง หลวงปู่เคยพูดว่าก็ซื้อจากพ่อแม่มาให้ลูกให้หลาน

เขานั่นแหละ’ ชาวบ้านบางคนก็เคืองที่มาซื้อที่ แต่หลวงปู่

อธิบายว่า ไม่ได้ซื้อไปทำโรงงาน หรือทำประโยชน์ส่วนตัว 

แต่ซื้อเก็บไว้เพื่อป่า ให้ชาวบ้านลูกหลานมีไว้เก็บของป่าใน

วันข้างหน้า 

พี่เต็นท์เล่าต่อว่า เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว หลวงปู่

ต้อง “ขโมยทำ” คือต้องแอบทำตอนกลางคืนเดือนหงาย 

โดยนำเงินที่ลูกศิษย์ถวายทำบุญมาจ้างชาวบ้านนำหินมา

ล้อมเป็นรั้ว เพราะตอนนั้นมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเรื่องการ

ขยายผืนป่า บางครั้งโดนแจ้งจับก็มี แต่เป็นเพราะโชค

ช่วยหรือเปล่าไม่รู้ จึงรอดทุกครั้งไป 

 บริเวณผืนป่าที่หลวงปู่ดูแลนอกจากจะมีหินกอง  

เตี้ยๆ เป็นกำแพง และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้ว ยังมี

สายสิญจน์โยงไว้ด้วย สายสิญจน์นี้มาจากการทำพิธี

ประสะทีห่ลวงปูบ่อกวา่เปน็การขบัสิง่ไมด่อีอก แลว้อญัเชญิ 

สิ่งดีๆเข้ามา อย่างเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เพื่อให้มา

ช่วยปกป้องรักษาป่า เล่ากันว่า เคยมีคนมาลักลอบตัดไม้

แล้วเจอดี...ตัวเป็นพระหัวเป็นจระเข้ จึงเกิดความเกรง

กลัวไม่กล้าเข้ามาตัดไม้อีก 

นอกจากดูแลเรื่องป่าแล้ว หลวงปู่ยังเห็นความสำคัญ

เรื่องปากท้องของชุมชน หลวงปู่สนับสนุนโครงการต่างๆ 

เพื่อการพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการขุดคลอง ทำถนน

เพื่อการขนส่งผลผลิตเกษตร ส่งเสริมอาชีพทอผ้า ส่ง

เสริมโครงการสวนสมุนไพรในป่าชุมชน และโครงการ

ปลูกผักกินได้ เพาะพันธุ์ ไข่มดแดง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ป่า

ไม้ เป็นศูนย์รวมในการจัดหางบประมาณ จัดทำโครงการ

ชลประทาน และสาธารณูปโภคพื้นฐาน และทำฝายน้ำล้น

จากลำน้ำชีเพื่อช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้ทั้งปี 

หลังจากดูป่าเสร็จ ก็ผ่านสุสานทุ่งมน พี่เต๊นท์บอกว่า 

เงินบริจาคทั้งหลายที่ญาติโยมให้ หลวงปู่เอาไปปูกับป่า  

ปูกับน้ำ และดิน ทั้งหมดนี้มิใช่เพื่อปลูกชีวิตใหม่ให้คนใน

ชุมชนที่นี้ แต่หลวงปู่ตั้งใจว่าป่าควรจะมีประโยชน์ไกลให้

คนทั้งประเทศ และในโลก 

ผมคิดว่าใครที่มาทำบุญกับหลวงปู่ ก็เหมือนได้บุญ

สองต่อ เพราะหลวงปู่ท่านรักป่า รักน้ำ เมตตาสัตว์ คนที่

ทำบุญกับหลวงปู่หงษ์ ก็เท่ากับต่อลมหายใจให้โลก  

 

 

การได้ไปเยีย่มเยยีนตำนานอาวโุสทัง้ 5 ทา่น ผมพบวา่

ระหว่างที่เล่าความเป็นมาเรื่องการดูแลรักษาป่า แต่ละ

ท่านจะมีแววตาที่ฉายความสุข  

ความสุขแบบนี้ อาจจะเป็นต้นทุนพลังที่ผลักดันให้

ท่านเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องแม้เมื่อเข้าสู่มัจฉิมวัย อาจจะ

เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ  

จากการเป็น “ผีบ้า” จนกลายเป็นตำรามีชีวิตเพื่อให้

ลูกหลานได้เรียนรู้ 

พระครูปราสาท 
พรหมคุณ  

(หลวงปูห่งษ)์ 
“พระผู้สร้างผืนป่ารักษาธรรม”

ลูกโลกสีเขียว ๐๗



 

  

 
จั่วหัวบนอย่างนั้น ไม่ได้จะร้องเพลงให้ใครฟังหรอกนะ แต่กำลังจะบอกถึงความในใจ

ของกรรมการภาค เพราะแต่ละผลงานช่างทำใจลำบากเหลือเกินอยากลงไปเยี่ยมเยือนให้

กำลังใจทุกพื้นที่แต่ด้วยเรื่องของเวลามีจำกัด ต้องขออภัย ณ ที่นี ้ ผลงานที่ส่งเข้ามา 

ล้วนแล้วเป็นผลงานที่ดี รางวัลลูกโลกสีเขียวกำลังค้นหาสิ่งดีดี เรื่องดีดีมีเยอะ แต่ละ

เรื่องก็มีความดีกันไปคนละด้าน ปีนี้ยังไม่มา ปีหน้าก็ยังมีโอกาส ขอทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรางวัลแห่งการให้กำลังใจ ส่วนรางวัลชีวิตนั้น พ่อเล็ก กุดวงค์

แก้ว ปูชนียบุคคลแห่งเมืองสกลนครบอกว่า...พ่อแม่พี่น้องได้รับกันทุกวันอยู่แล้ว นั่นก็คือ 

สิ่งแวดล้อมดี อาหารสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่ารางวัลใดๆ 

ส่วนปีนี้ เรื่องเล่ารายทางในการลงพื้นที่ของกรรมการภาคจะเป็นอย่างไร เชิญติดตาม

อ่านได้เลยค่ะ 

รักพี่...เสียดายน้อง

ตะวันออก...บอกสูตรเด็ด
ยังจำเรื่องฮาๆปีที่แล้วของนักป่าไม้คนหนึ่งได้มั้ย
เจ้าของประโยค“ถึงผมไม่เต็มแต่เงินซื้อผมไม่ ได้
ถ้าซื้อได้ผมเต็มหัวไปแล้ว”

ปนีี ้ เขาเปีย๊นไป ระหวา่งชว่งเลอืกตัง้ สส. อยู่ๆ  นกัปา่ไมก้บ็อกวา่ “เงนิซือ้ผมได”้ 
ทุกคนก็งง ว่าแล้วเขาก็ชี้ไปที่ผมบนหัวที่ดกดำผิดตา เพราะเงินซื้อ “ผม” ได้แล้ว 
ปีนี้พี่นิรุทธ์ อ้วนโพธิ์กลาง ได้น้ำยาปลูกผมสูตรใหม่มาแบ่งเพื่อนกรรมการที่อาจมี
ปัญหาเดียวกัน ข้อควรระวัง...นักป่าไม้ย้ำ เวลาทาอย่าให้โดนมือ...ประเดี๋ยวมือจะ
เกิดอาการขนดก! 

นอกจากจะมีเรื่องให้อมยิ้มแล้ว ระหว่างลงพื้นที่กรรมการก็ได้ความรู้ใหม่ๆ 
เลยอยากนำมาแบ่งปันกัน  

เริม่จากการปลกูปา่นเิวศแบบอโีคฟอเรสท ์(Eco Forest) ของ ศ.ดร. อาคริะ มยิาวาก ิ
ที่เหล่าแกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล   
ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นำไปทดลองใช้ มีความหนาแน่นในการปลูก
ต้นไม้ประมาณ 3-4 ต้น/ตารางเมตร โดยปลูกแบบสุ่ม ไม่เป็นแนวตรง เนื่องจาก
ความต้องการแสงแดดจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ในด้านความ
สงูในระยะ 3 ปแีรก และทำใหเ้กดิการคดัเลอืกทางธรรมชาตเิพือ่ความอยูร่อด เดก็ๆ 
บอกวา่การปลกูลกัษณะนีจ้ะเตบิโตกวา่ปลกูธรรมดาหลายเทา่ แตต่อ้งเปน็ไมพ้ืน้ถิน่ 

จากนั้นก็ไปเยี่ยมคุณวินัย สุวรรณไตร บ้านหลุมมะขาม ต.หนองไม้แก่น 
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา คุณวินัยปลูกป่าไว้ 18 ไร่ ผลิตผลจากป่าพวกสมุนไพร
ก็นำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่น่าซื้อ แล้วยังมีสูตรยาแก้โรคภูมิแพ้ ดังนี้ 

มะละกอห่ามๆ ปลอกเปลือก เอาเม็ดออก หั่นเป็นชิ้น 2 ก.ก. หมักกับน้ำตาล 
1 ก.ก. ทิ้งไว้ 15 วัน แล้วแยกเอาแต่น้ำ แช่ตู้เย็นเก็บไว้ ดื่มเช้า-เย็นก่อนอาหาร 
(ถ้าไม่แช่ตู้เย็นจะกลายเป็นแอลกอฮอล์) สูตรนี้ช่วยแก้ภูมิแพ้ แก้หวัดเรื้อรัง  

ออกจากวนเกษตรของคณุวนิยั ก็ไปในโซนกระเพาะหมขูองจงัหวดัสมทุรปราการ 
เพือ่เยีย่มกลุม่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มลำพบูางกระสอบ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง 
ถึงจะอยู่ย่านอุตสาหกรรม แต่ที่นี่ก็สามารถรักษาป่าชุ่มน้ำไว้ได้ ดูได้จากหิ่งห้อยที่
มีเยอะมาก เหมือนมีคนประดับไฟเทศกาล ไม่เชื่อลองแวะไปชม ไม่ต้องไปไกล  
ถึงอัมพวา  

ทิ้งท้ายด้วยสูตรลดน้ำหนัก เพราะลงพื้นที่ทีไรน้ำหนักตัวขึ้นทุกที...มะละกอดิบ
ไปต้มพอให้ยางออก แล้วกินน้ำ เป็นยาละลายไขมันอย่างดี...ใครลองแล้วได้ผล 
อย่างไรบอกด้วยนะ    

ก็ออกอาการหลายใจ ชอบไปหมดทุกพื้นที่ ลงพื้นที่เริ่มแรกไปบ้าน ลุงสมพร 
ยอดระบำ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช คุณลุงวัย 68 ปี อธิบายแนวคิดและวิธี
การทำงานจากการทำสวนยางพารา มาปลูกพืชใช้สอยและพืชกินได้ ในพื้นที่เล็ก 
1 หลุม ปลูกพืชคละหลายชนิด แค่เจอแนวคิดอย่างเดียวกรรมการถึงกับออกปาก
ชมเปาะว่า...ลุ่มลึกจริงๆ  

เจอความน่ารักของเด็กๆ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ที่
ตั้งใจทำกิจกรรมทั้งธนาคารขยะ น้ำหมักชีวภาพ และส้วม โดยเฉพาะส้วมของ
โรงเรียนนี้ “ยิ้มได้” เอ๊...มันเป็นพันพรือ...ว่าแล้วคุณแช่ม ฮั้นเย็ก เลยเดินเข้าไปดู 
ถึงบางอ้อ ก็มันสะอาดอย่างแรง!  

ขา้มฝัง่ไปอนัดามนัทีช่มุชนบา้นบางตบิ ทีเ่ขา้สูก่ารพจิารณาผลงาน “รางวลัสปิปนนท์ 
เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” ก็พบว่าชาวบ้านยังทำกิจกรรมต่อเนื่องทั้งด้าน
อนุรักษ์และด้านสังคม ทั้งการปลูกป่าชายเลน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ กองทุน
ข้าวสาร งานวิจัยท้องถิ่นเรื่องการขยายพันธุ์ว่านหางช้าง การแบ่งแนวเขตที่ทำกิน
ชาวบ้านกับพื้นที่ป่าชายเลน คุณลม้าย มานะการ ปลื้มว่ากิจกรรมดี แต่บ่นว่าชัก
จะเดินทางไกลมิค่อยไหว...คงจะเป็นแก่ ก็ร่วมหัวจมท้ายกันมากว่าสิบปีแล้วนี่เนาะ 

เลียบมาแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ชุมชนบ้านโคกเมือง อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังถึงกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนว่ามี  
จุดเริ่มต้นจากการทำกลุ่มออมทรัพย์ แล้วขยายไปสู่การแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่ไม่เคยมีป่าชายเลนมาก่อน การจัดทำ
ฟาร์มทะเลเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยใช้ไม้ไผ่สะไปตลอดแนวยาวหลายสิบกิโลเมตร 
เสมือนเป็น “วังมัจฉา” เพื่อให้กิ่งไม้เป็นที่อุบตัวของสัตว์น้ำ วิธีนี้ยังป้องกันเรืออวน
รุนอวนรากเข้ามาหาสัตว์น้ำในเขตนี้ได้อีกด้วย 

ในที่สุด กรรมการก็ได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมพี่น้องที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12 
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หลังจากเงื้อค้างมาเมื่อปีที่แล้ว ชุมชนแห่งนี้อยู่ติดชายแดน
มาเลเซีย เป็นชุมชนมุสลิมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านมาก 
ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าผืนใหญ่ตั้ง 28,000 ไร่ ในพื้นที่ก็ปลูกผักสวนครัวปลอด  
สารเคมีเพื่อพึ่งตนเอง และให้ความสำคัญเรื่องการสืบทอดกิจกรรมสู่เยาวชน เป็น
ผลงานที่น่าชื่นชม ยกเว้นตอนนั่งรถเข้าพื้นที่ กรรมการแต่ละคนบนบานศาลกล่าว
กันไปตลอดทางว่าอย่าให้มีเหตุมีภัย...เปล่า...ไม่ใช่เหตุเรื่องระเบิด แต่บนว่าขอให้
ผ่านด่านตรวจสบายๆ เถอะ พ่อคู้น...ด่านเยอะเหลือเกิน     

เข้าสู่ เทศกาลลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ
พ่อแม่พี่น้องที่ดูแลรักษาป่าของคณะกรรมการภาค
ภาคใต้

คราวนี้ทำใจ ลำบาก... 
เหลอืเกนิ 

แวดวง

ลูกโลกสีเขียว๐๘



  

  

การเดินทางของปลาแห้ง

เก็บตกอีสาน...

จากเมืองหลวงทีมงานมุ่งหน้าสู่
เพชรบูรณ์เป็นแห่งแรก

เมื่อกาลเวลาก้าวสู่ฝนแรกการเดินทางก็เริ่มขึ้น
เป็นช่วงม่วนซื่นกับการได้พบปะพี่น้อง

ชาวอีสานบ้านเฮา

ระหว่างทางคุณชาญชัย งามเจริญ อุดหนุนปลาแห้งที่ขายในปั๊มน้ำมันมาหลาย
ตับ เมื่อถึงบ้านวังไทรงาม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ พบกับแกนนำชุมชนและชาวบ้าน
ที่รักษาผืนป่ากว่า 400 ไร่ แล้วก็เดินขึ้นเขาไปดูป่า กลางทางเห็นศาลเจ้าแม่
บุษราคัม-ทัมทิมทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าช่วยคุ้มครองป่าผืนนี้ ขากลับ
ตอนลงเขา ก็ได้ยินสียงป๊อกๆ ที่ชาวบ้านกำลังตำบักหุ่งเลยแวะชิมเสียหลายจาน 
หลายคนบ่นว่าน่าเสียดาย ไม่น่าลืมปลาแห้งไว้ในรถ เอาไว้มื้อหน้าละกัน 

ตะวันใกล้คล้อยสู่ทิศประจิม ผู้มาเยือนก็อำลาวังไทรงามมุ่งหน้าเดินทางสู่เมือง
เก่าแห่งลุ่มน้ำแม่ยม เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นจะออกทางไปเมืองด้ง เยี่ยมเยียนให้กำลัง
ใจกลุ่มเยาวชนโรงเรียนเมืองด้งวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เด็กๆ พาเดินไปดู
ป่าเต็งรังหลังโรงเรียนที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติสมบูรณ์กว่า 40 ไร่ ลงจากป่า
แต่ละคนแข้งขาล้า เลยแวะเติมพลังด้วยอาหารพื้นบ้านเรียกว่า “ข้าวเปิ๊บ” 
กรรมการหลายคนบอกว่าเพิ่งเคยลิ้มรสชาติครั้งแรก ข้าวเปิ๊บเป็นก๋วยเตี๋ยวห่อแป้ง
ผสมไข่ ทำบนเตาคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ ใส่น้ำซุปแบบน้ำเงี้ยว มีทั้งแบบ
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และหน้าตาแบบก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สักพักก็มีอาหารนานาชาติลำเลียง
มาเพียบ น่าเสียดายถูกข้าวเปิ๊บแย่งซีนไปแล้ว แอบนึกสงสารเจ้าปลาแห้ง...ยังคา
ไม้อยู่เหมือนเดิม...ว้า! 

วันที่สามไปเยี่ยมชุมชนบ้านไร่พิจิตร อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร เป็นป่าชุมชน
แห่งแรกของจังหวัดที่กรมป่าไม้ให้การรับรองและเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่
เข้มแข็ง กลุ่มแกนนำที่เป็น “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า” หรือ รสทป. มา
ต้อนรับและ “พา” เข้าไปชมป่าด้วยรถอีแต๊ก เมื่อตะวันตั้งฉากกับดินก็เป็นช่วง
ขากลับ มีคนแอบถามอดีตผู้ใหญ่ว่า...ส้มตำที่บ้านไร่พิจิตรเป็นยังไงน้อ...วันนี้ล่ะ 
ที่เจ้าปลาจะไม่แห้งคาไม้อีกแล้ว มีคนโชว์ฝีมือปิ้งปลา ที่เสิร์ฟพร้อมตำส้มรสเด็ด 
รอมาตัง้สามวนั...คณุชาญชยัออกปากชมฝมีอืคนปิง้ปลา แตก่นิไปกนิมาไหงขมลิน้ 
พลิกดูอีกชิ้นจึงรู้ว่าเป็นสูตรใหม่ ทุกคนเลยขนานนามว่า ปลาแห้งช๊อก (โกแลต) 
เพราะแห้งเกิ๊น! 

การเดินทางของปลาแห้งเป็นบทเรียนว่า บางครั้งสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่...สิ่งที่
ใช่...อาจมองไม่เห็น และสิ่งที่ใช่...ที่เห็น อาจไม่ดำรงอยู่ตลอดไป   

ก่อนจะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อีสาน พี่น้องชาวจังหวัดหนองคาย นครพนม 
และบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ลำดับ 77 ของประเทศไทย รีบโทรมาบอกให้เอา
เสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะสภาพอากาศผิดปกติ “อีสานหนาวมาก” ขอบคุณ
สำหรับความห่วงใย เสื้อกันความหนาว แต่ความอาทรของพี่น้องทำให้พวกเราอุ่น
ใจไปตลอดทาง 

เว้นว่างไป 3-4 วัน ก็เดินทางกันต่อ ครั้งนี้ ไปเยี่ยมชุมชนตำบลสงเปือย 
อ.เขื่อนคำแก้ว จ.ยโสธร ขอบอกว่าปลาร้าที่นี่แซ่บอีหลี จนกรรมการซื้อกลับบ้าน 
หลังจากทึ่งอึ้งตั้งแต่ตอนเจอไหปลาร้า แล้วออกอุทาน...อะไรจะใหญ่ปานนั้น แค่
ราคาไหก็น่าจะปาเข้าไปหลายร้อย แต่ชาวบ้านใจดีขายให้ราคากันเอง 500 บาท 
อันที่จริงต้องเรียกว่า “ซื้อไหแถมปลาร้า” มากกว่า 

การเดินทางครั้งที่ 3 เราไปเยี่ยมพี่น้อง อ.นาแห้ว จ.เลย กรรมการหลายคน
เกิดอาการเมารถเพราะเส้นทางคดเคี้ยวตีโค้งเป็นว่าเล่น แถมฝนก็ตกตลอดทาง 
เรียกหายาดมยาหม่องกันวุ่น กว่าจะหายเวียนหัว และแล้วก็เดินทางมาถึงป่า
ชุมชนโนนยาง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พื้นที่ป่าบุ่ง-ป่าทาม ผืนใหญ่ ได้พูดคุยและนั่ง
ลอ้มวงกนิขา้วกบัพีน่อ้งทีด่แูลปา่ ซึง่หาของจากปา่มาเลีย้ง มทีัง้มนัแซงทีข่ดุจากปา่ 
ปลาที่อยู่ในกุด ไข่มดแดงที่แหย่มาจากต้นไม้สูงๆ กินเสร็จก็ไปออกแรงเดินป่ากัน 
แล้วตบท้ายด้วยการนั่งเรือชม “กุด” โดยมีหัวเรือใหญ่ ดร.โกมล แพรกทอง ที่
ปรึกษาภาคฯ เป็นผู้พายเรือพาทุกคน (ที่ภาวนาให้) ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย   

ลูกโลกสีเขียว ๐๙



      

  

  

แอ่วเหนือ

แบ่งปัน...เพ่ือเปล่ียนแปลง

เพราะฝนตกถนนลื่นเพื่อความปลอดภัย
พลพรรคทีมงานภาคเหนือจึงร่นเวลา
แอ่วเหนือให้เร็วขึ้นและแบ่งเป็น3ภาค

กลุ่มเครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่จ.ตราด

ภาคแรก นัดกับ “ผี” ที่บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มิใช่ผีสาง
นางไม้ที่ไหน แต่คือลูกศิษย์อาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ เพราะจริงจังกับการทำ
ฝายจนชาวบ้านคิดว่าผีเข้า แต่สุดท้ายชาวบ้านก็เชื่อ “ผี” ที่นี่เลยมีน้ำกินน้ำใช้
อุดมสมบูรณ์ อีกวันไปพบกับแม่หลวงโสภาและพ่อหลวงสมบูรณ์ที่ลำพูน ฟังเรื่อง
ราวการต่อสู้กว่าสิบปีเพื่อเอาที่ป่าสาธารณะคืนแล้วทุกคนต่างยกนิ้วให้ และขอเป็น
กำลังใจให้แม่หลวงหายจากอาการเจ็บป่วยในเร็ววัน 

ต่อกันด้วยบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดลำปาง ใครไปบ้านนี้ต้อง
อิจฉาเพราะมีทั้งหนอง บึง ป่ากับแม่น้ำวัง ผู้คนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ 
“สมบัติ” ดังกล่าวเป็นอย่างดี ที่สำคัญผักหวานป่ากับห่อหมกไข่มดแดงอร่อย  
ม้ากค่า...วันที่สี่ ต้องเปลี่ยนจากรถตู้ไปนั่งรถ 4x4 โขยกเขยกกันเป็นชั่วโมงกว่าจะ
ได้เจอเด็กๆ กลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงรักษ์ต้นน้ำที่โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ ต.พะวอ 
อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ฟังเรื่องราวของน้องๆ ที่ช่วยกันดูแลฝายที่ต้นน้ำเพื่อเป็น
แหล่งน้ำกินน้ำใช้กันทั้งโรงเรียน ก็ถือว่าคุ้มกับการหัวสั่นหัวคลอน  

ภาคสอง หลังจากอนุญาตให้พี่ๆ ไปฉลองสงกรานต์กับครอบครัวเป็นที่
เรียบร้อย ทีมงานก็เป่านกหวีดเพื่อเดินทางต่อกันทันที ใกล้ๆ เชียงใหม่แต่เข้า
หมู่บ้านไปลึกมาก นัดเจอกลุ่มเครือข่ายเยาวชนปกาเก่อญอ ต.บ้านหลวง 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นอกจากประทับใจกับกิจกรรมของเด็กๆ แล้วยังแสนสุข
กับการนั่งทานข้าวลมเย็นๆ ท่ามกลางทุ่งนาอีกด้วย แต่การเดินทางยังอีกยาวไกล 
จากเชียงใหม่มุ่งไป อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ไปชมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาของ
บ้านป่ากล้วย และเนื่องจากต้องเดินฝ่าน้ำใสๆ ทุกคนเลยได้เห็นขาอ่อนของ 
พ่ออนันต์ ดวงแก้วเรือน กับพี่ไพโรจน์ พรจงมั่น ไปเต็มๆ ไม่มองหน้าก็นึกว่าสาว
ที่ไหน แหมะ! ขาวซะ! 

วันต่อมาได้ไปกราบนมัสการพระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ไปวัดสังเกตไม่ยาก ถ้าเห็นภูเขาเขียวๆ แสดงว่าถึงวัด
แล้วแน่นอน เพราะระหว่างทางเจอแต่เขาหัวโล้นทั้งนั้น 

ภาคจบ เริ่มที่บ้านสลก ต.แม่เก๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นอกจากทำอาหารให้กินแล้ว 
พ่ออุ้ยยังต้องเป็นบอดี้การ์ดให้สาวๆ ได้เล่นน้ำอีกด้วย ก็น้ำใสซะขนาดนั้นใครจะ
อดใจอยู่ใช่มั๊ยคะพี่แดง-เตือนใจ ดีเทศน์ ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยก็ไปหา
เด็กๆ กลุ่มเยาวชนบ้านค้างปินใจ ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน หนูๆ มารอกันตั้งแต่ตอนเที่ยง 
กว่าลุงๆ ป้าๆ ไปถึงก็เกือบบ่ายสาม ขอโทษนะลูกวันหลังลุงๆ ป้าๆ จะมารอ 
ก่อนมั่ง...แหะแหะ 

ลบูหวัลบูหลงัเดก็ๆ เรยีบรอ้ย ฟา้สางอกีวนักถ็งึบา้นคณุอำนวย คลี่ใบ ต.ไทรยอ้ย 
อ.เด่นชัย ซึ่งก็ยังไม่พ้นจังหวัดแพร่ วันนี้ ได้กินข้าวอร่อยมาก ฝีมือการปลูก  
เก็บและเกี่ยวขอคุณอำนวยล้วนๆ แต่งวดนี้กรรมคงตามทันหลายคนเลยหลังแดง
กันเป็นเทือกจากการทำ “กัวซา” ทั้งพี่มงคล พนมมิตร พี่จรูญ คำปันนา และ  
พี่กุล ปัญญาวงค์ สมน้ำหน้าให้เด็กรอดีนัก...ฮ่าฮ่า 

เจ็บกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ไปกันต่อที่บ้านงอมมด ใกล้ๆ เขื่อนสิริกิติ์ 
จ.อุตรดิตถ์ ไปดูป่าด้วยรถอีแต๊กนั่งกันจนหอบ เห็นอาการแต่ละคนแล้วก็รู้วัย 
ต้องหาอะไหล่มาเปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ย เสร็จสมอารมณ์หมายก็ข้ามแพที่ปากนายไป
บ้านปิงหลวง ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  

วันสุดท้ายก่อนไปกราบนมัสการหลวงพ่อสุชาติที่บ้านห้วยน้ำดั้น ต.ภูคา อ.ปัว 
จ.น่าน เราไปพักกันที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับสำนักสงฆ์ของ 
หลวงพ่อ อนาบโย ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่ๆ ที่นั่น ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ 
... ปี๋หน้าป๊ะกั๋นใหม่เน้อ     

ผมไดร้บัการตดิตอ่จากพี่ๆ  สถาบนัลกูโลกสเีขยีวใหม้ารว่มกจิกรรม “งานมหกรรม
พลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที ่2” ที่จัดโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ก่อนวันงานเรา  
ได้มี โอกาสเข้าไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา ดีใจมากที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน เพราะได้เห็นห้องปฏิบัติ
การจริง ถึงขั้นตอนต่างๆ ในการทำงาน ที่สำคัญได้ฟังบรรยายจาก ดร.ส่งเกียรติ 
ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว เกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีฯ ด้วย ทีแรกคิดว่าคงต้องเจอแต่เนื้อหาวิชาการ แต่เมื่อได้ฟังจริงๆ กลับ
เป็นว่าท่านอธิบายได้สนุกและเข้าใจง่าย 

มาครั้งนี้ได้เจอกับเพื่อนๆ ที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ทำให้มีโอกาสพูดคุย
และทำความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนการทำงานกันระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อนๆ   
น่ารักและเป็นกันเอง  

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน...เพื่อเปลี่ยนแปลง” จัด
ขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวิชรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ 
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 โดยงานนี้มีเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ มาร่วมงานกัน
กว่า 2,400 คน  

เยาวชนแต่ละกลุ่มที่มาเข้าร่วมงาน แบ่งออกเป็นกลุ่มพลังเยาวชนต่างๆ ได้แก่ 
พลังเยาวชนคน ICT I can do You can think พลังเยาวชนพลเมืองอาสา พลังของ
การเปลี่ยนแปลงสังคม พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น เด็กเปลี่ยน...ท้องถิ่นเปลี่ยน พลัง
ปฏิรูปการเรียนรู้ (สุนทรียศาสตร์/การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง/ปิดเทอม
สร้างสรรค์/พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์/การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน) พลัง
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ แบ่งปัน ร่วมรับมือโลกร้อน และยังมีกิจกรรมกลาง
อีกมากมายให้เรียนรู้ตลอดวัน  

ผมและเพื่อนๆ เครือข่ายเป็นตัวแทนเยาวชนจากสถาบันลูกโลกสีเขียว อยู่ในกลุ่ม
ของพลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในกลุ่มมีเยาวชนที่มาจากภาคีเครือข่ายอื่นด้วย 
เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) 
เป็นต้น  

ภายในสถานีพลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผมได้เข้าร่วม มีการจัดกิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานโลกร้อน ฐานรอยเท้านิเวศ ฐานการ
ประเมินคาร์บอนอย่างง่ายๆ ฐานการรับมือและการปรับตัว ฐานโลกร้อนกับเพื่อนร่วม
โลก และฐานเชื่อมร้อยเยาวชนกับการรับมือภาวะโลกร้อน กิจกรรมนี้ ทำให้ผมรู้และ
เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกมากขึ้น และได้เรียนรู้การรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับโลกของเรา  

กจิกรรมภายในสถานเีรือ่งหนึง่ทีผ่มชอบมากคอื การเสวนาเพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ย
พลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนทุกเครือข่าย  
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รูปแบบการสนทนาเหมือนกับการโต้วาที มีพี่ๆ 
กำหนดหัวข้อหรือประเด็นให้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกในปัจจุบัน แล้วให้
พวกเราแสดงความคิดเห็น ว่าเห็นด้วยกับประเด็นนี้หรือไม่ เพราะอะไร ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าถูกหรือผิด ทำให้เกิดมุมมองต่างๆ 
และพบว่าทุกปัญหาทุกเรื่องต่างมีเหตุผลในตัวของมันเอง สิ่งที่เราควรทำคือดำเนิน
ชีวิตแบบทางสายกลางนั่นเอง 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวาดรูปทรัพยากรธรรมชาติ โดยสื่อถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ในอดีตและปัจจุบันว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นและทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ไหน จากรูปที่ออกมาพบว่า ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกและถูกทำลายจาก
มนุษย์ เกิดความเสียหายมากมายอย่างเช่นที่เราพบเห็นทุกวันนี้ 

การได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
มากมาย ได้พบคนที่มีใจรักการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมเหมือนกับเรา   
ได้รู้ว่านอกจากเรา ยังมีคนอีกมากมายที่ทำงานทุ่มเทเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผล
ตอบแทน ถึงแม้งานจะจบลงแล้ว แต่ความสนุกและความประทับใจจากผู้ที่มีโอกาส
ร่วมงาน อย่างผมและเพื่อนๆ ยังคงอยู่ และแน่นอนว่า ถ้ามีกิจกรรมครั้งต่อไป  
ผมและเพื่อนๆ ก็จะไม่พลาดมาร่วมงาน 

ขอขอบคุณสถาบันลูกโลกสีเขียว ที่เปิดโอกาสให้กับผมและกลุ่มเครือข่ายเยาวชน
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ในชีวิตครับ   

ถนนดสิโก.้.. 

ลูกโลกสีเขียว๑๐



      

 
 

 

 

สร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณลำพะยัง ที่บ้านกุดตอแก่น 

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน 

เส้นทางพระราชดำเนินเป็นพื้นนาขรุขระ แต่พระองค์ก็ไม่

ย่อท้อ ยังต้องการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร

ด้วยพระองค์เอง ครั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงทอด

พระเนตรเหน็กองขา้วของชาวบา้นจงึเสดจ็ไปทีบ่า้นหลงันัน้

และรับสั่งกับหญิงวัยกลางคนว่า “ทำอาชีพอะไร” 

หญิงคนนั้นกราบบังคมทูลว่า “มีอาชีพทำนา” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับสั่งต่อไปว่า “ทำนา

อย่างไร” หญิงวัยกลางคนกราบบังคมทูลด้วยความ

คล่องแคล่วว่า “ใช้ไม้แทงลงดินแล้วจึงนำกล้าข้าวปักดำ

ลงในหลุม ตอนกลางวันต้นข้าวโดนแสงแดดยอดข้าวจะ

เหี่ยวห้อยลง ช่วงกลางคืนเมื่อได้รับน้ำค้าง ต้นข้าวจะ

ผงกชูยอดขึ้น” 

เรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา แต่   

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ในขณะนั้นดำรง

ตำแหนง่อธบิดกีรมชลประทาน ซึง่ตามเสดจ็ฯ ไปในวนันัน้  

ยังคงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี 

“...พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหยุดรับสั่งถามทุกข์สุข ท่านก็

ทรงหยิบรวงข้าวมามีเม็ดลีบๆ อยู่สี่ห้าเม็ด ท่านทรงรับสั่ง

ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ ชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้แล้งจัด

ข้าวตายเกือบหมด ... . . . พระเจ้าอยู่หัวท่านดูแล้ว  

พระพักตร์ท่านหม่นหมองมากเลย…” 

ไม่มี ใครคาดคิดว่าในเวลาต่อมา ข้าวต้นนั้นจะ

เปลี่ยนแปลงชีวิตชาวบ้านในอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  

ชนิดที่เรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ  

 

ความยากจนของชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จแปร  

พระราชฐาน มาทรงงานที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 

เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร อยู่เนืองๆ  

และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 ชาวบ้าน และ

ข้าราชการ ในอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้มีโอกาส

รับเสด็จเหนือหัวของพวกเขา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทอดพระเนตร

จากเครื่องบินพระที่นั่งเห็นสถานที่แห่งหนึ่งเหมาะแก่การ

สร้างอ่างเก็บน้ำ  จึงรับสั่งกับข้าราชการที่มารับเสด็จให้

พาไปดูสถานที่แห่งนั้น 

ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทรงทอดพระเนตรเห็นนั้น อยู่ที่ ไหน แม้กระทั่งครู

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ที่เป็นคนรับอาสานำเสด็จ

พระราชดำเนินเข้าไปในพื้นที่   

วรรณชยั ศรวีรขนัธุ ์ชาวบา้น บา้นกดุตอแกน่ ขณะนัน้

เขากำลังนั่งผิงไฟไล่ความหนาวเหน็บอยู่กับเพื่อนบ้านอีก 

2-3 คน วรรณชัย เห็นรถวิ่งตามกันมาเป็นขบวน แสงไฟ

ที่พุ่งตามกันมาทำให้เขานึกไปว่าอาจมีเหตุร้ายแรง แต่

เมื่อรถคันแรกมาจอดตรงที่เขานั่งอยู่ คนในรถได้ลงมาส

อบถามถึงเส้นทางที่จะไปยัง “กุดทึง” เขาจึงชี้ ไปยัง  

เส้นทางที่คนแปลกหน้าถามถึง  

แต่คนในรถกลับให้เขาขึ้นรถไปด้วย วรรณชัยจึง  

ต้องเป็นคนนำทางโดยที่ไม่รู้ว่า ผู้คนมากมาย มาด้วย  

จุดประสงค์อะไร  

ขบวนรถที่ตามเสด็จกว่า 30 คัน ต้องโยกเยกไปตาม

สภาพถนนที่เรียกได้ว่าทางเกวียน  
ครั้นถึงจุดหมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง

มีรับสั่งว่า มาผิดเส้นทาง และรับสั่งกับ วรรณชัยฯ ว่าเป็น 
“ไกด์ผี” และยังรับสั่งอีกว่า “ถนนดิสโก้” จากนั้นก็ขับรถ

พระที่นั่งนำคณะไปยังจุดที่ทอดพระเนตรเห็นจากด้านบน 
และมีรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณนั้น 

 
4 ปีต่อมา อ่างน้ำเล็กๆ ที่เรียกว่า อ่างเก็บน้ำลำพะยัง

ตอนบน จึงแล้วเสร็จ  แต่ก็ยังไม่สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่
ทำนาซึง่มพีืน้ทีน่บัหมืน่ไร่ได ้โครงการพฒันาลุม่นำ้ลำพะยงั
ตอนบน จึงเกิดขึ้น 

ความสำเร็จเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ำห้วยไผ่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเจาะอุโมงค์ผ่าน
ภูเขาเป็นระยะทาง 700 เมตร ส่งน้ำจากอ่างห้วยไผ่  
มายังพื้นที่ไร่นาของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีน้ำทำนาใน
พื้นที่ กว่า 12,000 ไร่ 

 
วันนี้ เมล็ดข้าวของชาวบ้านที่อำเภอเขาวง จังหวัด

กาฬสินธุ์ ไม่ลีบเล็กอีกต่อไป ความอุดมสมบูรณ์จากการ
พัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับคนเขาวง  

ทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี
พระราชดำริ ให้จัดทำแปลงทดลองที่จังหวัดสระบุรี    
ถูกนำมาปรับใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กที่นี่ ทำให้ชาวบ้านหลาย
ครอบครัวนำไปทำตาม ซึ่งก็ได้สร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารให้กับคนในชุมชน และพวกเขาก็ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน
ไปทำงานรับจ้างในเมืองอีกต่อไป 

ประโยชน์สุขจึงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดิน 
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   

เส้นทางทรงงานที่ยากลำบาก
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรพืน้ที่

ถนนดสิโก.้.. 

*รายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทติย ์ 

เวลา 20.20 น.ทางสถานีโทรทศัน ์โมเดริน์ไนนท์วีี 

โดยธาดาปรีชาชาติ

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน
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คำตอบทีน่า่จะใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิทีส่ดุกค็อื เรา

ได้เห็นริ้วรอยของภัยธรรมชาติเหล่านั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 

เช่น ต้นเดือนเมษายนปีนี ้ คนไทยต้องงัดเสื้อหนาวอย่าง

หนาขึน้มาใส ่ หรอืเขา้หนา้ฝนได้ไมท่นัไรกเ็กดิอทุกภยัและ

ดนิถลม่ในหลายพืน้ที่ 

จากสถานการณ์ข้างต้นหลายต่อหลายชุมชนเริ่มตั้ง  

คำถามใหม่ๆ  ทีท่นัสมยัและนา่สนใจกวา่แลว้วา่ “แลว้พวกเรา

จะเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันได้

อยา่งไร” 

งานเขียนชิ้นนี้คงไปไม่ถึงคำตอบของวิธีการเตรียม

รับมือกับภัยพิบัต ิ เพราะแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนย่อมม ี 

ภูมินิเวศที่แตกต่างกันไป แต่จะพยายามชี้ให้เห็นว่าขนาด

ของปัญหานั้นใหญ่ขนาดไหน และปัญหาเหล่านั้นมีที่มาที่

ไปอยา่งไรเพือ่แตล่ะชมุชนจะได ้ “ตัง้หลกั” และ “รบัมอื” 

กนัไดแ้มน่ยำยิง่ขึน้ 

สถานการณ ์“การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” ของ

ไทยในขณะนี ้ เรามีจำนวนวันที่ฝนตกลดลง แต่ฝนที่ตก

แตล่ะครัง้หนกัขึน้จนเกดินำ้ทว่มรนุแรงซำ้ซาก ขณะทีบ่าง

พื้นที่ก็เกิดภาวะฝนแล้งอย่างยาวนาน เกิดไฟป่าบ่อยขึ้น 

เกิดการแย่งชิงน้ำระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพน้ำที่ลดลง จนส่งผลให้

ผลผลิตของภาคประมงในทะเลไทยลดลง ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สามารถสรุปได ้4 ด้าน ดังนี ้ 

 

1. ทรพัยากรธรรมชาติ 
เกดิไฟปา่ถีแ่ละรนุแรงมากขึน้ ป ี2553 มีไฟปา่ 6,784 

ครัง้ ขณะทีป่ ี2552 มีไฟปา่ 5,361 ครัง้ เราตอ้งสญูเสยี

ระบบนิเวศทั้งชายฝั่งและบนบก ความหลากหลายทาง

ชวีภาพลดลง พชืและสตัวเ์ริม่สญูพนัธุ ์ เกดินำ้ทว่ม-ภยัแลง้

บอ่ยและรนุแรงมากขึน้ 

 

2. ทางกายภาพ 
ในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยรอ้นขึน้ 0.2 องศา

เซลเซียส หากเราไม่แก้ปัญหานี้เลย คาดกันว่าช่วงป ี

2553-2582 ไทยจะรอ้นขึน้ 1 องศา และชว่งป ี2593-2602 

ไทยจะรอ้นขึน้ 2 องศา  

แตข่ณะทีอ่ากาศกำลงัรอ้นขึน้นัน้ ในรอบ 5 ปทีีผ่า่นมา

ปรมิาณฝนไดเ้พิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง และมปีรากฏการณ์

ทีฝ่นจะตกหนกัขึน้แตจ่ำนวนวนัทีฝ่นตกจะลดลง นอกจาก

นี้ผิวน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นอาจเป็นปัจจัยให้เกิดลมมรสุมรุนแรง

บ่อยขึ้น เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงตลอด 2,667 

กิโลเมตรของชายฝัง่ทะเลไทยอนัอดุมสมบรูณ ์ 

ทุกวันนี้ในอ่าวไทยจากตราดถึงนราธิวาส ชายฝั่งถูก  

กัดเซาะ 5-20 เมตรต่อป ี เป็นระยะทาง 485 กิโลเมตร 

ส่วนฝั่งอันดามันจากระนองถึงสตูลถูกกัดเซาะ 5 เมตร  

ตอ่ป ีเปน็ระยะทาง 23 กิโลเมตร 

 

 3. เศรษฐกจิ 
สภาพแปรปรวนของอากาศทำให้ผลผลิตการเกษตร-

ประมงลดลง ขณะทีป่ระชากรโลกมากขึน้ ตอ้งการอาหาร

และพลังงานมากขึ้น จึงเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร 

เพราะมีการใช้พื้นที่ ไปกับการปลูกพืชพลังงานมากขึ้น 

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดการบุกรุกป่าเพื่อขยายที่ทำกิน 

แหลง่ทอ่งเทีย่วเสยีหาย 

4. สงัคม 
เกิดการย้ายถิ่น ในป ี2544 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็น

ชมุชน 11.4 ลา้นไร ่ตอ่มาในป ี2550 เพิม่เปน็ 14.8 ลา้นไร ่

ขณะที่เกษตรกรต่อครัวเรือนมีที่ทำกินลดลงจาก 25.6 ไร่

ในป ี2535 เหลือ 23.46 ไร ่ ในป ี2550 ผู้คนเริ่มเปลี่ยน

อาชีพ แมลงซึ่งเป็นพาหะของโรคฟักตัวเร็วขึ้น เสี่ยงต่อ

การแพร่โรคภยัไขเ้จบ็ในมนษุย์ 

ทีม่าที่ไปของปญัหาทัง้หมด อาจกลา่วไดว้า่มาจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการอนัไรข้ดีจำกดัของมนษุย ์(บางกลุม่) 

ในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยมเีศรษฐกจิเตบิโต

เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อป ี ปีที่แล้ว (2553) ประเทศไทยมี

เศรษฐกิจโตร้อยละ 7.8 (ขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกโตเฉลี่ย

ร้อยละ 5.0) ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีมูลค่าการ

ผลติสงูทีส่ดุถงึรอ้ยละ 36 ของจดีพี ี(ผลติภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ) ขณะทีภ่าคเกษตรอยูท่ีร่อ้ยละ 12 โดยมพีระเอก

ทีท่ำรายไดจ้ากภาคสง่ออกคอืยางพารา (เพิม่ตามการผลติ

รถยนต์) มันสำปะหลัง (เอาไปเลี้ยงสัตว์และทำเป็นพืช

พลังงาน) และประมง (กุ้งสดและกุ้งแช่แข็ง) ทำให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ยกเว้นชาวนาที่ราคาข้าวใน

ตลาดโลกไมค่อ่ยดนีกั สว่นนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิม็มีากถงึ 

16 ลา้นคน สงูทีส่ดุตัง้แตป่ระเทศไทย “ขายบรกิาร” การ

ทอ่งเทีย่วใหต้า่งชาต ิ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมดนี ้ เฉลี่ยแล้วคน

ไทยที่มีงานทำได้ค่าจ้างสูงถึง 9,262 บาทต่อคนต่อเดือน 

สงูขึน้จากป ี2552 รอ้ยละ 6.5 

โดยหนุ่มเชียงราก

นาทีนี้คำถามที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จนก่อให้เกิด “ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ”ได้มาถึงเมืองไทยชนิด“ตัวเป็นๆ”หรือยัง

อากาศเปลี่ยนแปลง (บ่อย) 

วิชาการ

ลูกโลกสีเขียว๑๒



สถาบนัลกูโลกสเีขยีว. “รายงานสถานการณท์รพัยากร  

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม” มถินุายน 2554. 

เอกสารอา้งองิ หรอื ทีม่า 

อากาศเปลี่ยนแปลง (บ่อย) 

แต่ในท่ามกลางการเติบโตดังกล่าว ทำให้ต้นทุนการ

ผลติและขา้วของแพงขึน้ ปทีีแ่ลว้จงึเกดิภาวะเงนิเฟอ้สงูถงึ

ร้อยละ 3.3 (แปลว่าเงินในกระเป๋า 100 บาท จะมีมูลค่า  

ลดลงเหลือแค ่96.7 บาท) ส่วนคนรวยที่สุดร้อยละ 10 

ของประชากร และคนจนที่สุดร้อยละ 10 ของประชากร   

มรีายไดต้า่งกนั 22.8 เทา่ในป ี2552 

นอกจากนีภ้ยัพบิตัทิางธรรมชาตกิย็า้ยฐานมาใกลเ้รอืน

ชานเรามากขึ้น เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วนิยมย้าย

โรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งในประเทศกำลังพัฒนาแบบ

ประเทศไทย เพื่อที่ประเทศพัฒนาแล้วจะได้รอดพ้นจาก

การถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ผลิตก๊าซเรือนกระจกอัน

เป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกสู่ชั้น

บรรยากาศ 

พื้นที่ป่าของไทยนั้นเหลืออยู่เพียง 108 ล้านไร ่ หรือ

รอ้ยละ 33.6 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย จากเมือ่ป ี2504 ม ี171 

ล้านไร ่ หรือร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศไทย เพราะมี

การบกุรกุปา่เพือ่ทำกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เชน่ ขยายพืน้ที่

ทำกนิ ทำเหมอืง การทอ่งเทีย่ว ฯลฯ 

ในท่ามกลาง “การพัฒนา” ทั้งหมดนี ้ ประเทศไทยมี

ความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 4.5 ตอ่ป ีใน

ป ี2553 เราใชพ้ลงังานไปทัง้สิน้ 1.7 ลา้นลา้นบาท (อา่นวา่

หนึ่งล้านเจ็ดแสนล้านบาท) ในจำนวนนี้ร้อยละ 61 เป็น

คา่นำ้มนัสำเรจ็รปู 

สว่นกระแสไฟฟา้ มคีวามตอ้งการใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 

ตอ่ป ี ในป ี2553 เราใช้ไฟฟา้ไป 163,668 กกิะวตัตช์ัว่โมง 

ในจำนวนนี้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่คือ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 

45 ตามด้วยภาคธุรกิจร้อยละ 24 และภาคครัวเรือน  

รอ้ยละ 22 

ผลกระทบจากการใช้พลังงานเหล่านี ้ คือการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะคาร์บอน-  

ไดออกไซด ์ ซึ่งสูงขึ้นจาก 153 ล้านตันในป ี2544 เป็น   

222 ลา้นตนัในป ี2553 ในจำนวนนี ้รอ้ยละ 72.5 ของการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคพลังงานและภาค

อตุสาหกรรม 

พูดอย่างกระชับก็คือ ผู้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากๆ เช่น 

อุตสาหกรรมและธุรกิจ เป็นสาเหตุหลักในการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกขึน้สูช่ัน้บรรยากาศ จนนำไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศนัน่เอง 

ในป ี2548 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 367 

ลา้นตนั คดิเปน็ 0.95 หรอือนัดบัที ่24 ของโลก แตม่อีตัรา

การเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 9.64 ต่อป ี

ขณะทีค่า่เฉลีย่ของประเทศในอาเซยีนคอืรอ้ยละ 6.89 ตอ่ป ี

ทวีปเอเซียร้อยละ 4.40 ต่อป ี และของโลกร้อยละ 2.52  

ตอ่ปี 

แปลไทยเปน็ไทยกค็อื การพฒันาประเทศของเรากำลงั

กอ่มลพษิใหก้บัตวัเองและแกช่าวโลกในอตัราเพิม่ทีส่งูแซง

หนา้นานาประเทศ 

 จะเห็นว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

และปรากฏการณ์โลกร้อนได้มาถึงหัวกระไดบ้านเราอย่าง

ชัดเจนแล้ว และส่วนหนึ่งของปัญหาก็มาจากน้ำมือของ

พวกเราดว้ยกนันัน่เองทีอ่ปุโภคและบริโภคเกนิความพอดี 

พวกเราชาวชมุชนนอ้ยใหญท่ัง้หลาย จงึหลกีเลีย่งไม่ได้

เลยทีจ่ะตอ้ง “จดัเตม็” และ “จดัใหญ”่ เพือ่รบัมอืกบัภยั

พบิตัทิีก่ำลงัจะเกดิขึน้นี ้  

ลูกโลกสีเขียว ๑๓



เมื่อโลก...
เริ่มเปลี่ยนไป 

ซึ่งคร่ำหวอดกับเรื่องราวภูมิปัญญาอันเป็นวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและความเชื่อของคนอีสานมา 
ยาวนานอย่างน้อยก็ตลอดช่วงอายุของท่านซึ่งเกิน 75 ปี 
มาแล้ว 

“มัญจาคีรี* คือ อำเภอเตียง เพราะว่า แนวภูเขาใน
พื้นที่ของอำเภอนี้มีรูปร่างคล้ายเตียง......” 

ท่านอาจารย์พรชัย เริ่มเกริ่นนำเมื่อผมยิงคำถามเรื่อง 
“กองเม็ง” 

แล้วคำ “มัญจา” ก็คือ “เม็ง” นั่นเอง คนอีสานออก
เสียง ญ เป็น ง ไปเป็นส่วนใหญ่ “ขัน” หมากเบญจ์   
ก็เป็น ขันหมากเบ็ง วันเพ็ญ ก็เรียกขานเป็น วันเพ็ง  

แล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับ “เม็ง” หรือเตียงด้วย  
ละครับ? ผมเริ่มสงสัย 

“เม็ง” ก็คือ “กองเม็ง” นั่นเอง เป็นธรรมเนียมคน
อีสานที่จะต้องบูชาเซ่นสรวงผีบรรพชน ปู่ ย่า ตา ยาย 
พ่อ แม ่ญาตพิีน่้อง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกป ี โดยนำอาหาร
หวานคาว ผลไม้ หมากพลูตลอดจนของกินที่บรรพชน  
ชื่นชอบ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ไปทำบุญอุทิศให้ และต้อง
จัดวางไว้บนเตียงไม้ไผ่ หรือไม้จริง ที่จัดทำกันขึ้นอย่าง
ง่ายๆ เตียงจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ไม่เพียงแต่สำหรับวาง
เครื่องเซ่นสรวงบูชาประเภทของกินเท่านั้น ประเภท
ของใช้ไม้สอย ตลอดจนอุปกรณ์นุ่งห่ม เสื้อผ้า ที่นอน 
หมอน มุ้ง ก็ต้องตระเตรียมจัดหามาให้พร้อมสรรพ   
บางรายถึงกับต้องกางมุ้งไว้ด้วย 

ที่สำคัญ “จัวน้อย” หรือสามเณรที่บรรพชาไว้จนอายุ
ครบอุปสมบทเป็น “เจ้าหัว” ได้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็น
องค์พระที่สมบูรณ์ได้ ถ้ายังไม่ผ่านการรับ “กองเม็ง” ที่
ชาวบ้านทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเสียก่อน 

จัวน้อย หรือสามเณรและเจ้าหัว ที่ได้รับ “กองเม็ง” 
สมบูรณ์แล้วเท่านั้น จึงจะนับได้ว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่  
ถูกต้อง ตามความเชื่อถือศรัทธาของชาวบ้าน และต่างก็
ขานนามพระที่รับ “กองเม็ง” แล้วว่า “เซียง” อย่างไม่
ตะขิดตะขวงใจ ซึ่งหมายความถึงการได้บวชเรียน 
ทดแทนกตัญญูรู้คุณของบรรพชน ที่ล้มหายตายจากไป 

โดยปกติแล้วในการตั้งกองเม็งเพื่อส่งกองบุญไป  
หาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น ผู้ เป็นเจ้าภาพใน  
การตั้งกองเม็ง จำเป็นต้องบอกกล่าวเชื้อเชิญญาติ  
พี่น้องมิตรสหายที่รู้จักมักคุ้นให้ไปร่วมอนุโมทนาด้วย  

ดังนั้นผู้ที่ประสงค์สมทบไปร่วมงานบุญ จึงต้องตระเตรียม
สิ่งของร่วมอุทิศเพื่อจัดส่งไปยังผู้ล่วงลับด้วยในคราว
เดียวกัน 

เม็ง คือเตียงไม้มีเสาสี่ด้าน ส่วนใหญ่ยืมมาจากวัด 
หรืออาจทำขึ้นอย่างง่ายๆ โดยใช้ไม้ไผ่ก็ได้ กะคำนวณให้
แข็งแรง พอที่จะจัดวาง ห้อย หรือแขวนสิ่งของประเภท
อุปโภคและบริโภค ซึ่งผู้ทำบุญอุทิศต้องจัดส่งให้บรรดา
ญาติมิตรพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นธรรมเนียมจารีตที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า  

“ข้าวของที่ผู้คนนำมาร่วมอุทิศทานด้วยนั้น มีทั้ง   
ไจฝ้าย ปุยฝ้าย ขี้ผึ้งเป็นแผ่น สมุด ดินสอ ไม้ขีดไฟ ขนม 
เครื่องนอน ประเภทเสื่อท่อน (ฟูกที่พับได้) สาด (เสื่อ) 
ผา้หม่ มุง้ หมอน เครือ่งใช ้รม่ กานำ้ รองเทา้แตะ สว่นเสือ้ 
ผ้าซิ่น โสร่ง ผ้าขาวม้า นิยมพับแล้วพาดไว้บนราวเม็ง” 

โดยทั่วไปแล้ว การทำเม็งมักตระเตรียมข้าวของรวม
กันไว้ในตอนเย็นของมื้อนั้น ตั้งฉลองไว้ที่บ้านคืนหนึ่งก่อน 
จากนั้นจึงแห่แหนไปถวายวัดในวันรุ่งขึ้น  

การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยวิธีการตั้ ง  
กองเม็งนั้น อาจกระทำร่วมกับงานบุญแจกข้าวก็ ได้ 
เป็นต้นว่า เมื่อมีผู้คนในชุมชนถึงแก่กรรม หลังจากส่ง
สการ (เผา) แล้ว ญาติพี่น้องก็จะ “หงายพาข้าว” หรือ
ทำบุญเล็กๆ เลี้ยงพระ กับจัดสำรับอุทิศให้ก่อน เมื่อมี
ปัจจัยมากพอ จึงกำหนดวันเพื่อทำบุญ “แจกข้าว” หรือ 
“เฮ็ดกองบุญกองเม็ง” ส่งตามไปให้ภายหลังก็ได้ 

คนอีสานต่างเชื่อถือกันมาว่า หากไม่มีการทำบุญ  
แจกข้าว คนที่ตายไปจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด ถ้าหากพี่น้อง

โดยบุญยงค์เกศเทศ

ผมได้พูดคุยเสวนารับความรู้จาก
อาจารย์พรชัยศรีสารคามปราชญ์
ท้องถิ่นอีสาน

ลูกหลานครอบครัวใดไม่ทำ จะถือว่าเป็นคนอกตัญญู   
การกระทำนั้นอาจทอดเวลาออกไปเป็นปี หรือมากกว่านั้น
ก็ได้ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละครอบครัว 

อย่างไรก็ดี งานบุญแจกข้าวเป็นงานใหญ่ จึงต้อง  
มีการเตรียมข้าวของต่างๆ จำนวนมาก ทั้งทอผ้าห่ม   
ผ้าแพร (ผ้าขาวม้า) ทอสาด (เสื่อ) เตรียมหมากงิ้ว (นุ่น) 
จากนั้นจึงยัดเสื่อ (ฟูก) หมอนตลอดจนหาเครื่องใช้
ไม้สอยจำเป็นอื่น ๆ อย่างเช่น เสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม เพื่อ
ใส่กองเม็ง 

นอกจากนี้ยังต้องเตรียมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
สำหรับพระสงฆ์ ประเภทจีวร บาตร รองเท้า ร่ม เพราะ
การตั้งกองบุญแจกข้าวแต่ละคราวนั้น มักมีผู้คนซึ่งไม่ใช่
ญาติโดยตรงของตน มาบวชเพื่อรับกองบุญ และของ  
ในเม็งทั้งหมดที่เตรียมไว้ มักถวายพระรูปที่บวชใหม่เสมอ 

ในด้านของกินก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเช่นกัน เพราะ
ว่ามีญาติมิตรทั้งไกลและใกล้ มาร่วมอนุโมทนาในกองบุญ
นี้ด้วยเป็นจำนวนมาก อาจต้องหามะพร้าว กล้วย ใบตอง 
ตระเตรียมข้าวสำหรับไว้นึ่ง ไว้หุง ทำข้าวปุ้น (ขนมจีน) 
ซึ่งต้องดำเนินการไว้ล่วงหน้าสักสองสามวันก่อนวันงาน 
ใครมีหนองน้ำ มีสระน้ำ ก็วิดเอาปลาขึ้นมาเตรียมรอไว้ 
หาหอยปัง ขุดหวาย หาผัก มะละกอ ฟักแฟงแตงร้าน 
เอาไว้รอท่า เพื่อสำหรับทำอาหารเลี้ยงพระเอาบุญ   
รวมไปถึงเลี้ยงแขก และแจกจ่ายผู้คนที่มาร่วมงาน   
ถือเป็นทานในงานบุญแจกข้าว และบุญ “กองเม็ง”  

สมัครสมาชิก 
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างแล้วส่งกลับมาที่ 

สถาบันลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) ชั้น 5 อาคาร 1  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรืออีเมล์ greenglobe@pttplc.com 
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เมื่อโลก...
เริ่มเปลี่ยนไป 

โดยต้นเสลา

เตรียมพร้อมรับมือ 
กับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
แล้วหรือยัง?

เมื่อพุทธกาลล่วงเลยมาแล้ว 2500 ปี พุทธทำนาย

พระสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลในข้อที่หนึ่ง ที่

ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก มหาสุบินชาดกกล่าวว่า “เมื่อ

โลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในกาลของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ใน

ธรรม เมือ่กศุลธรรมลดนอ้ยถอยลง อกศุลธรรมหนาแนน่ขึน้ 

ในกาลที่โลกเสื่อม ฝนจักแล้ง และตีนเมฆจักขาด ข้าว

กล้าจักแห้ง ทุพภิกขภัยจักเกิด เมฆทั้งหลายตั้งขึ้นจาก

ทิศทั้งสี่เหมือนจะย้อยเม็ด พอพวกผู้หญิงรีบเก็บข้าว

เปลือกเป็นต้น ที่เอาออกผึ่งแดดไว้เข้าภายในร่ม เพราะ

กลัวจะเปียก เมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากัน

ออกไปเพื่อจะก่อคันกั้นน้ำ ก็ตั้งเค้าจะตก คราง กระหึ่ม 

ฟ้าแลบ แล้วก็ไม่ตกเลย ลอยหายไป เหมือนโคตั้งท่าจะ

ชนกันแล้วไม่ชนกันฉะนั้น”  

ซึ่งตีความแล้วหมายถึง ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงจะ

อุบัติขึ้นบนโลก 

ภัยจากธรรมชาติเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ ทั้ง

ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งการขยับหรือบิดตัวของเปลือกโลก

ที่รุนแรงจนเกิดแผ่นดินไหว ตามมาด้วยคลื่นยักษ์ ที่

เคลื่อนตัวจากในทะเล แล้วโถมเข้าสู่ฝั่งด้วยความแรง

และความเร็วสูงเกินกว่าจะต้านทานได้ และลมพายุ ที่มี

ทั้งพายุหมุน เฮอริเคน ใต้ฝุ่น ทอร์นาโด ดีเปรสชั่น และ

อื่นๆ ซึ่งบางชนิดก็พัดพาฝน ให้มาตกจนเกิดอุทกภัยและ

ดินถล่ม และเมื่อถึงฤดูร้อนก็เกิดภัยแล้ง ที่ยาวนาน ส่ง

ผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชอาหาร ทำให้ขาดแคลน

จนราคาปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนีย้งัมหีมิะถลม่ และไฟปา่ 

ที่คร่าชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์บนโลก และทำความเสีย

หายต่อทรัพย์สิน 

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วนั้น นับวันมีแนวโน้มที่จะ

เกิดบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก

จะแตกต่างกันก็ตรงประเภทของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและ

ความรุนแรง อีกทั้งจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ย่อมทำให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ทั้ง

ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรปิโตรเลียม จนเกินกว่า

ระดบัทีท่รพัยากรของโลกจะรองรบัได ้ ซึง่อาจจะไมส่ามารถ 

สร้างขึ้นมาใหม่หรือฟื้นตัวได้ทันจากการถูกนำไปใช้ 

เมื่อจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น
ย่อมนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินเกิดการใช้พื้นที่ป่าเพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินการกระจุกตัวของประชากร
หนาแน่นขึ้นเขตเมืองจึงขยายวงกว้างขึ้นตามไปด้วย

การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์
เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต
ประจำวันที่ใช้พลังงานจาก
ฟอสซิลนั้นทำให้ในช่วงเวลา 
50ปีที่ผ่านมามีการใช้น้ำมัน
และกา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้3.6เทา่ 
จากปริมาณ8พันล้านบาร์เรล
เป็น29พันล้านบาร์เรล

จากการเก็บสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศไทยย้อนกลับไปในช่วงสมัย

รัชกาลที่3ในปีพ.ศ.2383-2390แล้ว
นำมาเปรียบเทียบกับช่วงปัจจุบันปี

พ.ศ.2543-2550ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน
ถึง160ปีจะเห็นภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น
ประมาณ2องศาเซลเซียสในฤดูร้อน- 

ฤดูฝนและ3องศาเซลเซียสในฤดูหนาว

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เราต้องขอขอบคุณ เซอร์ จอห์น 

เบาว์ริง (Sir John Bowring) ท่านเป็นชาวอังกฤษ ต่อมา

ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนและ

ทวีปยุโรป มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสยามมานุกูลกิจ 

สยามมิตรมหายศ” สมัยเมื่อท่านมาอยู่ที่ประเทศไทย ได้

จดบันทึกข้อมูลอุณหภูมิเก็บไว้ด้วย ทำให้เราได้เห็นความ

แตกต่างของอุณหภูมิได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

หากไม่ย้อนยุคไปไกลขนาดนั้น คนที่ เกิดก่อนปี 

พ.ศ.2500 ก็มักบอกเล่าให้ลูกหลานฟังว่า เมื่อสมัยเด็ก

อากาศบ้านเราไม่ร้อนมากเหมือนตอนนี้ ซึ่ งนั่นก็  

หมายถึงว่า ทั้งในตอนกลางวันและยามค่ำคืนเราต้องเปิด

แอร์และพัดลมเพิ่มขึ้น ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และสุดท้ายก็

ทำให้โลกร้อนมากขึ้น เหมือนวนเวียนอยู่ในวัฏจักร การ

แก้ปัญหา.. .แต่กลับเพิ่มปัญหา แล้วเราพอจะเห็น

ทางออกของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และเตรียม

พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง?   

 

 

หนังสือ “Environmental GEOLOGY” ของ James S. 

Reichard 

เอกสารอ้างอิง หรือ ที่มา 

จาก “กองเมง็” ถงึ “ภเูมง็” 
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ลูกโลกสีเขียว

ที่เห็นและเป็นไป
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โดย มะขามป้อม 

ห่ิงห้อย
รหัสรักของ 

“เดก็นอ้ยไดย้นิเรือ่งราว กลา่วขานมานาน วา่หากใครไดจ้บัหิง่หอ้ย มาเกบ็เอาไว้

ใตห้มอน นอนคนืนัน้จะฝนัด ีจะฝนัเหน็ดวงดาวมากมายฝนัเหน็เจา้ชายเจา้หญงิ ฝนั

แสนสวยงาม.....”  

เพราะความมหัศจรรย์ของเจ้าหิ่งห้อยแมลงตัวน้อยที่เปล่งแสงเป็นจังหวะสรรค์

สร้างสีสันในยามค่ำคืนเดือนแรม สร้างความประทับจนใครหลายคนหยิบมาใส่ใน

เนื้อหาของบทเพลง บทกลอน และตำนานหลากหลายเรื่องราวให้เราได้ยินได้ฟังกัน   

 หิ่งห้อย (Firefly, Lightning bug หรือ Glowworm) จัดเป็นแมลงพวก “ด้วง” 

(Beetle) ลำตัวยาวประมาณ 2 - 25 มิลลิเมตร ในโลกพบว่ามีประมาณ 2,000 ชนิด 

พบทั้งในเขตร้อนชื้นแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทั้งน้ำจืด

และน้ำกร่อย บางชนิดขุดโพรงตื้นๆ อาศัยอยู่ใต้ดิน หรืออาศัยตามรอยแตกของหิน

ใต้ใบไม้ใบหญ้า ในบ้านเรามีเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น แมงแสง แมงคาเรือง 

แมงทิ้งถ่วง ภาษาอีสานเรียกว่า “แมงทิ้งถ่อน” (เรียกตามชื่อต้นไม้ที่มักพบหิ่งห้อย

เกาะอยู่) ภาษาใต้เรียกว่า “หญิงฮอย” มักจะออกหากินในเวลากลางคืน และหลบ

ซ่อนตัวในเวลากลางวัน อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้หรือตามพื้นที่ชุ่มชื้นใกล้หนองน้ำ หรือ

ลำธารที่มีน้ำใสสะอาด และที่สำคัญตรงนั้นต้องเป็นน้ำนิ่ง 

ส่วนวิธีการดูว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้สังเกตปีก ถ้าตัวไหนมีปีก ส่วนมาก

จะเป็นตัวผู้ ส่วนตัวเมียนั้นขึ้นอยู่กับชนิด มีทั้ งชนิดที่มีปีก แต่ปีกสั้นมาก 

(brachypterous) และไม่มีปีก รูปร่างคล้ายตัวหนอน อีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูการบิน ถ้า

ตวัไหนบนิวอ่นตามพุม่ไมส้ว่นใหญม่กัเปน็ตวัผู ้ถา้เกาะนิง่ๆ ตามกิง่ไมม้กัจะเปน็ตวัเมยี 

วงจรชีวิตของหิ่งห้อยเริ่มต้นเมื่อหิ่งห้อยหนุ่มพบหิ่งห้อยสาว มันก็ส่งรหัสรักด้วย

การกระพรบิแสงเปน็จงัหวะ แสงวาบนีเ้กดิจากกระบวนการทางเคมีโดยมสีารลซูเิฟอรนิ 

(Luciferin) ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่หิ่งห้อยหายใจเข้า แปรสภาพเป็นแสงเรืองๆ 

บริเวณด้านล่างส่วนท้อง ถ้าหิ่งห้อยสาวพอใจ เธอจะกระพริบแสงตอบด้วยจังหวะ

เดียวกัน ตัวเมียบางชนิดสามารถเลียนแบบการเรืองแสงของหิ่งห้อยพันธุ์อื่นๆ เพื่อ

ล่อให้ตัวผู้เข้ามาหาแล้วจับกินเป็นอาหาร 

หลังการผสมพันธุ์ แม่หิ่งห้อยที่ตั้งท้องจะวางไข่ตามดินหรือที่ชื้นแฉะ แล้วก็ตาย 

ลูกๆ ที่ยังเป็นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนคล้ายหนอนแล้วอาศัยในน้ำนิ่งที่สะอาด กินหอย

ฝาเดียว ไส้เดือน กิ้งกือ และแมลงตัวเล็กๆ เป็นอาหาร ระยะนี้นับเป็นช่วงชีวิตที่นาน

ที่สุด หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะดักแด้ แล้วก็กลายเป็นหิ่งห้อยหนุ่มสาวรุ่นต่อไป มี

ชีวิตอยู่ประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิด ในระยะนี้หิ่งห้อยจะไม่กินอาหาร กินแต่

น้ำหรือน้ำค้างตามใบไม้ จึงไม่แปลกที่จะเห็นหิ่งห้อยเกาะตามใบหญ้าใบไม้ต่างๆ โดย

เฉพาะต้นลำพูที่มีขนตามใบจึงมีน้ำค้างเกาะอยู่จำนวนมาก และยังมีพันธุ์ไม้ตามป่า

ชายเลนชนิดอื่นๆ เช่น ลำแพน โพทะเล ฝาก แสม สาคู เหงือกปลาหมอ และ

บริเวณชายฝั่งหนองน้ำที่มีหญ้าคา ผักบุ้ง ผักตบชวา ไมยราบ สาบเสือ ธูปฤาษี 

เป็นต้น บางชนิดอาจทำแสงทั้งในช่วงระยะไข่ หนอน และดักแด้ได้ด้วย  

ชาวจีน บราซิล และญี่ปุ่นในอดีต จะจับหิ่งห้อยใส่ขวดแก้วเพื่อใช้แทนตะเกียง 

โดยใชห้ิง่หอ้ยโตเตม็ 6 ตวั ใหแ้สงสวา่งเพยีงพอสำหรบัอา่นหนงัสอืในเวลากลางคนืได้ 

ในช่วงระยะหนอน หิ่งห้อยที่ชอบอาศัยตามแหล่งน้ำที่สะอาดเป็นตัวที่บ่งบอกถึง

ความอุดมสมบูรณ์หรือเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้ล่าหรือที่เรียกว่า “ตัวห้ำ” กินแมลง หรือกินหอยซึ่งเป็นพาหะ

ของพยาธิ (Intermediate host) สาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และพยาธิใบไม้

ในสำไส้คน 

หิ่งห้อยยังสามารถบอกถึงฤดูกาลได้อีกด้วย ยามหิ่งห้อยออกหากินคือยาม

โพล้เพล้หรือในคืนข้างแรม เป็นสัญญาณว่าฤดูร้อนกำลังจะมาเยือน กลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอท่าสอน 

จังหวัดจันทบุรี และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น  

นักวิทยาศาสตร์นำยีนหรือฮอร์โมนที่สร้างแสงสว่างของหิ่งห้อยมาใช้ประโยชน์

ในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ จับตามหน่วยถ่ายพันธุกรรมที่อาจจะสะสม

อยู่ในเซลล์ที่เป็นมะเร็งเพื่อช่วยในการตรวจหาเนื้อร้ายในร่างกายอีกด้วย 

 

การช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งป่าชายเลน แม่น้ำ
ลำคลอง และบึงต่างๆ ด้วยการไม่ทิ้งขยะหรือสารเคมีลงในแหล่งน้ำ 
รวมทั้งอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ เท่ากับเป็นการ
ช่วยให้เจ้าหิ่งห้อยหนุ่มสาวได้มีโอกาสกระพริบรหัสรักคู่กับธรรมชาติ
ต่อไป   

 

*ที่มา : หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4 

www.tlcthai.com, www.portal.in.th และ www.school.net.th 
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