
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1 CoverFront Mac24.pdf   1   6/27/12   9:48 PM



ลูกโลกสีเขียว   เมษายน-มิถุนายน  25552

วัฒนธรรมนํ�า
นํ�าในวัฒนธรรมไทย
จิตรกรรมในฝาผนังและภาพในสมุดข่อยของไทยล้วนแต่เต็มไปด้วยรูปพญานาค

หรือลํานํ้าขดเป็นวงหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมาจากเขาพระสุเมรุ รูปลักษณ์

ดังกล่าวที่เก่าแก่กว่าของไทยซึ่งผู้เขียนอยากนํามาเปรียบเทียบคือรูปที่เขียนโดย

หลวงจีนเฮียวเน็นซิง ผู้เดินธุดงค์จากจีนไปยังอินเดียในพุทธศตวรรษที่ 12 

ในภาพที่ว่านี ้จะเห็นต้นกําเนิดของแม่นํ ้าสําคัญๆ หลายสายของทวีปเอเชียไหลวน

จากภูเขาหิมาลัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกมนุษย์อย่างละเอียดชัดเจนเหมือน

ในแผนที่สมัยปัจจุบัน ถ้าเราเขียนรูปตัดด้านข้าง (profile) จากแผนที่นี ้ เราจะได้

รูปภูมิจักรวาล และหากเทียบภูมิจักรวาลกับรูปจําลองของงานสถาปัตยกรรม

ที่สําคัญๆ เช่น นครวัด ก็จะเห็นความสําคัญระหว่างรูปแบบทั้งสองอย่างชัดเจน 

คัดลอกจาก 
หนังสือลักษณะไทย 

เลม ๑ เรื่อง นํ้า 
ของ ดร.สุเมธ 

ชุมสาย ณ อยุธยา

เรื่องจากปก โดย...กองบรรณาธิการ

ในสังคมเขมรโบราณซึ่งเลียนแบบมาจากอินเดีย กษัตริยมีบทบาทเทียบเทา
เทพเจาบนยอดเขา ดวยเหตุนี้ พระเจาแผนดินเขมรจึงปราบดาภิเษกเปน “กษัตริย
แหงภูเขาจักรวาล” เทพเจาทีม่ีบทบาทสําคัญในกรณีนี้ไดแก พระอินทรผูปราบ
พญานาคบนยอดเขาพระสุเมรุ เพื่อใหพญานาคคายนํ้าลงมาใหโลกมนุษย และองค
พระวิษณุเปนผูบงการใหเทวดาและอสูรพันลําตัวพญานาคเขากับพระสุเมรุแลวขึง
รีดเอานํ้าออกมาเพื่อจุดประสงคเดียวกัน กษัตริยเขมรก็เชนกัน ทรงเทียบพระองค
กับพระศิวะ ผูประทับทัง้ยอดเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรลาส ดังจะเห็นไดจากการ
ประดิษฐานศิวลึงคเองก็มีความหมายเทียบเทาไดกับเขาพระสุเมรุ ทัง้สองสิ่งมี
นํ ้าไหลจากยอดบนลงมาสูทีร่องรับขางลาง ในกรณีของศิวลึงคมีฐานที่รองรับ
เรียกวา โยนี ซึ่งเปนคําทีห่มายถึงอวัยวะเพศหญิง อันเปนจุดกําเนิดชีวิตและ
สิ่งเคียงคูกับศิวลึงค ทั้งเขาพระสุเมรุและศิวลึงคจึงเปนสัญลักษณของการออกดอก
ออกผลของพืชสัตวและมนุษย

นํ�าในประเพณีชาวบ�าน
เปนทีแ่นนอนวาชาวบานธรรมดาไมสามารถทําพิธีกรรมที่สะทอนคติความ

เชื่อเรื ่องพระอินทรใหนํ้าไดอยางเอิกเกริก แตกระนั้นพวกชาวบานยังคิด
เอานาคเขามาใชในชีวิตประจําวันเหมือนกัน และนาคก็เปนสัญลักษณ
ของนํ้าซึ่งสามัญชนทัง้หลายใชในพิธี และสิ่งประดิษฐตางๆ อยาง
แพรหลายที่สุด

สิ่งทีโ่ยงนาคกับธาตุนํ้าโดยตรง เห็นจะไดแกวิธีวัด
ปริมาณนํ้าในแบบผกผัน ชาวบานเรียกวิธีวัดนํ ้านี ้วา 
นาคใหนํ้า หากปไหนมีความอุดมสมบูรณมีนํ้าเหลือใช
กเ็รยีกวา ปนั้นมนีาคเพยีงตวัเดยีว หากปไหนแหงแลง
ถือวาปนั้นมีนาคเจ็ดตัว คือเทากับจํานวนสูงสุดของ
หนวยวัดนํ ้าทีข่าดหายไป ซึ่งนาคไดกลืนเขาไป
ในทอง 

กองบรรณาธิการยินดีรับจดหมายและขอเขียน

จากผูอาน หรือคําติชม จดหมายคือกําลังใจ 

ขอเขียนคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเรา

อยูกับโลกอยางยั่งยืน

จดหมายนอย

อยากไดหนังสือ
ไดอานวารสาร (ไมอยากเรียกวา หนังสือพิมพ) ลูกโลกสีเขียว 

เลมเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ทีแ่นะนําผลงานการเขียนทีไ่ดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 หนังสือแตละเลมนาสนใจมาก แต
ไมรูวาจะหาซื้อไดท่ีไหน ลองตระเวนหาตามรานกไ็มเหน็มี ท่ีจรงิแลว
นาจะแนะนําสํานักพิมพไวดวยก็นาจะดี เผื่อบรรณารักษเขาจะได
หาซื้อใหเด็กๆ ผมเองสนใจเรื่อง “สายนํ้าและชายชรา” กับเรื่อง 
“เพียงผีเสื้อกระหยบัปก” มาก แตไมรูวาจะหาซื้อไดท่ีไหน ขอความ
กรุณาชวยแนะนําดวยครับ

        
    มานพ แกวสนิท

หนังสือเรื่อง “สายน้ําและชายชรา เรื่องเลาจากดอนผหีลง” 
ท่ีเขยีนโดย วฐุศิานต์ิ จนัทรวบูิล น้ัน มีขายตามรานขายหนงัสอืท่ัวไป 
ราคาเลมละ 130 บาท จัดพิมพและเผยแพรโดย แผนงานพัฒนาจิต
เพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.) เบอรโทร 02 5115855 
ส วนเรื ่อง “เพียงผีเสื ้อกระหยับปก” ย ังไมเคยตีพิมพและ
วางขายที่ไหน...ทางสถาบันฯ เคยจัดทําขึ้นเปนรูปเลมเมื่อครั้งสงให
คณะกรรมการพิจารณา ตอนนี้ยังคงมีเหลืออยูบาง ทางสถาบัน
จะดําเนินการสงไปใหนะครับ...

        
    กองบรรณาธิการ

กลุมวิถีพอเพียง
ผมมีความสนใจเรื่องการอนุรกัษปาไม ผมเคยฟงรายการวทิยุ 

ส.ว.ท. รางวัลลูกโลกสีเขียว แตทุกวันนี้ไมมีเลย ผมเสียดายรายการ
ดีๆ ที่หายไป ผมสนใจมากในรายการนี้ ขอใหบรรจุเขารายการวิทยุ
อีกครั้ง...ขณะนี้ ผมไดตั้งกลุมวิถีพอเพียง รวมตัวกัน 11 ครัวเรือน

        
     ดวยความเคารพ

    สมศรี สมพวงภักดี
อวยพร

สถาบันลูกโลกสีเขียว ไดใหคุณคาตอประเทศชาติอยาง
มหาศาลในดานการอนุรักษสิง่แวดลอม ดิน นํ้า ปา และสราง
ความพึงพอใจใหกับตัวกระผมมาก ในดานอนุรักษปาชุมชน และ
สรางกลุมชุมชนใหมีความรักษสิง่แวดลอมในชุมชนมากขึ้น...ผมขอ
ขอบคณุมายังสถาบันลูกโลกสีเขยีวมา ณ โอกาสนี้ดวย ขอใหสถาบัน
จงประสบแดความสุข ความเจริญ ทุกๆ ทาน 

        
    พรอม ผลบุญ
โลกสีเขียว

อยากใหโลกน้ีมีแตสีเขยีว และใหอนรุกัษธรรมชาตกินัใหมาก
ท่ีสุด หนังสือพมิพเปนขาวสารท่ีดีมาก อยากใหเผยแพรใหประชาชน
ไดอานกันมากๆ จะทําใหเขาไดรับรูและซึมซาบสํานึกรักในสิ่งที่
เปนธรรมชาติ

        
    น.ส.สายนํ้าผึ้ง แปงศรี
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คัดลอกจาก 

ชนเผ�า "นาคา"
ความสัมพนัธระหวางนาคกบัมนษุยซึ่งเหน็ชดัท่ีสดุคงจะเปนกรณี

ท่ีกลุมชนบางเผาถือวาตนสืบพันธุมาจากนาค ในสมัยโบราณชายชาวชนบท
โดยเฉพาะชาวไทยที่อยูในลาว เวียดนามเหนือและจีนตอนใต มักจะ
สักรูปนาคตามรางกาย ตํานานโบราณของจีนและญวนไดกลาวถึงเผาไทย
ในทํานองนี้ จึงเรียกเผาไทยวา ขิ่นหมาน ซึ่งแปลวา งูใหญ นอกจากนี้
พงศาวดารโยนกยังกลาวถงึเมอืงโยนกนาคพนัธุในแควนสบิสองเจาไทย
ซ่ึงช่ือก็ระบุใหเห็นชัดวา ชาวเมืองน้ีมีเผาพันธุมาจากนาค โดยท่ีจริงเผาตางๆ 
ทีผู่กพันตัวเองกับสัญลักษณนํ้าแผคลุมไปถึงดินแดนไทยอาหมในรัฐ
อัสสัม ประเทศอินเดยีอีกดวย ในแควนดงักลาวปรากฏวามชีนเผาท่ีขนาน
นามตนเองวา นาคา และเรียกรัฐของตัวเองวา นาคาหรือนาคาแลนด 

รูสึกวาอะไรก็ตามที่มนุษยสรางขึ้นจะตองมีสัญลักษณนํ้าติดดวย
เสมอ โดยเฉพาะเคร่ืองใชไมสอยประเภทตางๆ ไมวาจะเปนหีบ สัตตภัณฑ 
เกวียน รถแหในพิธี กระทงสําหรับเทศกาลลอยกระทง ไมแขวนกลอง 

ทีเ่กี ่ยวกับนาคเปนจํานวนมาก นอกจากนี้นาคก็ยังปรากฏตัวอยูใน
จิตรกรรม และรูปสมุดขอยในอิริยาบถตางๆ อีกดวย

นํ�าเพื่อการเกษตร
พิธีซึ ่งเกี ่ยวกับนํ ้ามีมากมาย และทุกครั ้งทีม่ีพิธีกรรมสําคัญ 

พระเจาแผนดินจะทําหนาทีเ่ปรียบเสมือนพระวิษณุหรือพระอินทร
ปราบพญานาค ในดานการเกษตรหากปไหนนํ้าหลากทวมนานเกินไป
จนเสียหาย ก็เปนพระราชภาระทีต่องทําใหนํ้าลด ดังนั้นเพื่อการนี้จึง
มีพระราชพิธีอยูสองอยาง พิธีแรกเรียกวา พระราชพิธีไลเรือ พระเจา
แผนดินและพระมเหสี พระเจาลูกเธอและพระสนมแตงเต็มยศลงเรือ
พระทีน่ั่ง และเสด็จออกประทับยืนทรงพัชนีบังคับใหนํ้าลด พิธีทีส่อง
เรียกวา พระราชพิธีไลนํ้า พิธีกรรมคลายกับพระราชพิธีไลเรือ เคยทํา
ในแผนดินสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ครั้งหนึ่ง และในแผนดินสมเด็จ
พระนั่งเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง 

คันไถ คานหามในพิธีแรกนาขวัญ และตุงไชย หรืออุมบุล อุมบลของ
ชาวบาหลี แตที่เห็นชัดที่สุดคือการใชนาคประดับเรือ

โดยทีจ่ริงเรือขุดเปนรูปนาคหรือประดับดวยลายนาคมีมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรแลว นานกอนที่ลัทธิพราหมณจะเกิดขึ้น แตเรือ
ทีเ่ห็นเปนรูปนาคอยางชัดเจนและสวยงามทีสุ่ดเห็นจะไดแก เรือหลวง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในปจจุบันทีย่ังปรากฏ
ใหเห็นอยูคือ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งมีหัวเรือเปนรูปพญานาค 

7 เศยีร และมีลาํเรอืยาวตลอดเปนรปูลาํตวัพญานาค รปูพญานาค 
7 เศียร หรือ อนันตะ นี้ เปนสัญลักษณแหงมหาสมุทรใน

ภูมิจักรวาล เราคงไมเห็นสัญลักษณนํ้าที่ไหนอีกแลว ที่อยู
กับธาตุนํ้าอยางใกลชิดและงดงามถึงเพียงนี้

วรรณกรรมและหนังสือศาสนาจะกลาวถึงนาค
ในลักษณะตางๆ กัน ในดานสถาปตยกรรม และ
ประตมิากรรม นาคปรากฏอยูทุกหนทุกแหงในหลาย
รูปแบบ ดังนั้น ศิลปะและสถาปตยกรรมจึงมีศัพท

หากปไหนฝนแลงก็เปนพระราชภาระอีกเชนกัน ในกรณีตองทํา
พิธีขอฝนเรียกวา พระราชพิธีพิรุณศาสตร ในสมัยสุโขทัยเปนพิธีกรรม
ของพราหมณลวน แตที่กรุงเทพฯ พิธีกรรมนี้มีสวนเปนศาสนาพุทธอยู
ดวย หากแตแยกเปนสัดสวนโดยกั้นเขตลอมรั้ว ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องจาก
ลัทธิพราหมณประกอบดวยรูปปนผูหญิงผูชายกําลังรวมเพศขอบสระ 
ทามกลางรูปเทวดา นาค และปลา ซึ่งปจจุบันรูปตางๆ เหลานี้ ยกเวน
รูปผูหญิงผูชายเก็บไวทีห่อในบริเวณวัดพระศรีศาสดาราม ในพระราช
พิธีนี้ พระสงฆและพราหมณทําพิธีสวดตอเนื่องกันทุกวันเปนเวลาหนึ่ง
สัปดาห ตลอดระยะเวลานี้พระเจาแผนดินทรงชําระลางพระวรกายอยู
เปนนิจและทรงงดเวนการสัมผัสรางกายสตรี

นํ�าในพิธ�กรรมพื้นบ�าน
การขอฝนอีกวิธีหนึ่งคือ งานบั้งไฟ งานนี้ทํากันอยางแพรหลาย

ในระดับชาวบานโดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคอีสาน กลาวกันวาพิธีมี
ตนกําเนิดจากกษัตริยเขมร ผูครองราชยอยู ทีห่นองหาน ครั้งหนึ่ง
ดินฟาอากาศแหงแลงเปนพิเศษ จึงทรงโปรดใหสรางบั้งไฟแลวยิงขึ้น
ไปในทองฟา เพื่อสนองพระทัยพระศิวะหรือพระอิศวร ซึ่งชาวบาน
เรียกงายๆ วา แถน 

นอกจากเปนพิธีขอฝนแลว งานบั้งไฟยังเปนเทศกาลท่ีมพีรอมกบั
วันวิสาขบูชาอีกดวย คือในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนหกในจันทรคติ 
เมือ่ถึงเทศกาลแหบั ้งไฟ วัดตางๆ ในชนบทจะเปนศูนยกลางการ
กอสรางตกแตงบั้งไฟ ซึ่งตางปกปดมิใหผูอื่นไดเห็น เมื่อถึงวันเวลาก็
แหบั้งมาประกวดกันวา ของวัดใดหรือหมูบาน หรือที่เรียกกันวาคุมใด 
ยิงข้ึนทองฟาไดสงูท่ีสดุ รวมท้ังมกีารประกวดความสวยงามของบั้ง และ
รถแหหรือขบวนแหของบั้งไฟอีกดวย

พิธีซึ่งเกี่ยวกับนํ้า

มีมากมาย และทุกครั้ง

ที่มีพิธีกรรมสําคัญ 

พระเจาแผนดินจะทํา

หนาที่เปรียบเสมือน

พระวิษณุหรือ

พระอินทร

ปราบพญานาค
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แตไหนแตไร ขยะในคลองบางปรอกไมใชของแปลก ใครๆ ก็ทิ้ง
จนกลายเปนความเคยชิน เรื่องแปลกมาอยูตรงทีผู่หญิงคนหนึ่งลุกขึ้น
มาจัดการกับขยะ และพยายามสูกับพฤติกรรมการทิง้ขยะของผูคนใน
ชุมชน

นี่คือความพยายามของสะใภมอญ "ฉลวย กะเหวานาค" แมคา
ขายอาหารในโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ ในตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จังหวัดทุมธานี ผูใชเวลานานเกือบ 10 ป เสียสละเวลาและรายได 
เพื่อสรางสิ่งดีๆ ในชุมชน

"ยอนกลับไปสกัสบิปกอน คลองสายนี้จะเต็มไปดวยขยะ จะโทษ
ชาวบานก็ไมได เพราะมันเปนวิถีชีวิตของเขาตั้งแตนมนาน" สะใภ
มอญวัย 50 ป ยอนอดีต

คณะกรรมการชุมชนปราบขยะดวยการจัดคนไปเก็บ และฉลวย 
กะเหวานาค กเ็ปนคนหนึ่งในนั้นเพราะสามีเปนกรรมการคนหนึ่ง เกบ็ไป
เรื่อยๆ ไมพดูไมบน ขางฝายชาวบานเสยีอกีราํคาญลกูตา มีเสยีงเปรยวา
จะเก็บไปทําไม ตอมาคณะกรรมการรวบรวมเงินซื้อรถเข็น เพื่อขนขยะ
จากตนคลองไปถึงจดุที่รถเทศบาลมารบั ในชวงแรกทางคณะกรรมการ
ขอคาเก็บขยะจากชาวบานครัวเรือนละ 10 บาท แตชาวบานไมให คน
ทําก็ไมละความเพียรทําตอไป จากนั้นเพียง 4 เดือน ชาวบานทีเ่ห็น
ความเปลี่ยนแปลงของลําคลองก็เห็นใจ ยอมจายคาขยะจนถึงทุกวันนี้

ป 2538 ฉลวยมโีอกาสชวยงานสาม ีและเหน็วากจิกรรม แผนงาน
การทํางานดูเชื่องชาไมทันใจ จึงมีแนวคิดทีจ่ะพัฒนางานในรูปแบบ
ของตัวเอง เริ่มจากการลงสมัครเลือกตั้งตําแหนงประธานชุมชน และ
ไดรับเลือกเปนประธานในป 2543

ในตอนแรก เธอมคีวามคดิท่ีจะพฒันาจติใจคนในชมุชนใหมคีวาม
สามัคคี และทํางานเพื่อสังคม แตพอมาทํางานจริงกลับเปนเรื่องยาก 
ดวยอายุยังนอย ประสบการณยังไมถึง เธอจึงใชเยาวชนเปนตัวเชื่อม 
อาทิ การจัดคายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดลอม กจิกรรมตอตานยาเสพตดิ สราง
สนามเด็กเลนในชุมชนบางปรอก เชื่อมั่นวาเมื่อลูกหลานมีชีวิตดีขึ้น พอ

แมก็คงจะเห็นดวยและนํามาสูพลังสามัคคี
ในป 2547 มีการปดประตูนํ้าคลองบางปรอกเพื่อสรางถนน ทํา

ใหนํ้าในคลองเนาเสีย มูลนิธิชุมชนไทไดเขามาชวยเปนพี่เลี้ยงใหกับ
ฉลวยเพื่อทํานํ้าหมักชีวภาพ บําบัดนํ้าเสียและลดกลิ่นเหม็น การเทนํ้า
หมักชีวภาพ 15 วันตอครั้ง ชวยใหกลิ่นเหม็นจางลง และสภาพนํ้าดีขึ้น
ตามลาํดบั จากนั้น ฉลวย และทางชมุชนกคิ็ดคนนวัตกรรมในการบาํบดั
น้ําเสียในครัวเรือนกอนปลอยลงสูลําคลอง ดวยการประดิษฐเคร่ืองดักไขมัน 
ซึ่งไดงบประมาณชวยเหลือจากมูลนิธิสิ่งแวดลอมโลก มูลนิธิชุมชนไท 
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานีชวยอีก
ทาง ในที่สุดเครื่องดักไขมันก็ติดตั้งได 80 จุด จาก 117 ครัวเรือน มีบอ
พกันํ้าเปนตวัจดัเกบ็ไขมนัและบอดดูซมึ ชวยแยกเศษอาหารไมใหไปอดุ
ตันทอระบายนํ้า เศษอาหารยังนํามาทํานํ้าหมักชีวภาพไดอีก ทั้งหมดนี้
ใชเวลาในการพัฒนา 3 ป

ในสวนของนํ้าหมักชีวภาพ ฉลวยไดใชวิธีเปดปลอยตามจุดตางๆ 
รอบบรเิวณชมุชน เพราะถงึแมคนในชมุชนบางปรอกมกีารจดัการเกี่ยว
กับนํ้าเนาเสียลงคลองแลว แตนํ้าเสียจากทีอ่ื่น ไมวาจะเปนนํ้าจากทอ

ระบายนํ้าในตลาดสดเทศบาล หางสรรพสินคา หรือแมแตหมูบานใกล
เคยีง กจ็ะไหลมาลงคลองบางปรอก ชวงนํ้าลงขยะในนํ้าจะสงกลิ่นเหมน็ 
แตพอปลอยน้ําหมักลงไปตามจุดตางๆ ชวงเวลาน้ําข้ึน กล่ินเหม็นก็จางลง

ฉลวยเริ่มรุกไปอีกกาว ดวยการทําเครื่องดักจับไขมันทีห่มูบาน
ริมนํ้า แตพื้นทีด่ังกลาวไมสะดวกทีจ่ะติดตั้งบอบําบัด เธอจึงคิดเครื่อง
ดักจับไขมันที่เปนรูปทรงเหมือนจรวด และปลอยใหลอยอยูในนํ้า ซึ่ง
ไมจําเปนตองใชถังใหญอยางเชนในชุมชน แตไดผลเชนกัน เครื่องดัก
จับไขมันสําเร็จรูปจรวดนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษทางนํ้าและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ก็ไดเขามาสุมตรวจวัดคา
ของนํ้า ปรากฏวานํ้าที่ผานการกรองจากเครื่องนี้ สามารถดักจับไขมัน
ไดมากกวา 90 เปอรเซ็นต

จากนั ้นจึงเริ ่มกันกอตั ้งเครือขายคนปลายนํ ้าในพื ้นทีส่ายนํ ้า
ใกลเคียง ตอมาไดขยายเครือขายไปเกือบทัง้จังหวัดปทุมธานี โดย
ใชชื่อวา “เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี” มีการตั้ง
คณะกรรมการทํางาน โดยฉลวยไดรับการไววางใจใหเปนประธาน
เครือขาย มีการประชุมปรึกษาหารือกัน และจะเนนการทํางานในเรื่อง 
การจัดการนํ้า ธนาคารขยะและเกษตรปลอดสารเคมี 

จากการประชุมประสานงานตดิตอในเครือขายกนัเปนประจาํ เมื่อ
ชวงน้ําทวมใหญปท่ีแลว จึงไดเกิดศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบภัย 
ตอนแรกคิดวาจะชวยเหลือในเครือขายกันเอง แตเอาเขาจริงศูนยฯ ก็
เปนที่พึ่งของผูที่เดือดรอนทุกคน

จากประสบกราณปญหาน้ําทวมใหญ ท่ีผานมาทางเครือขายจึงจัดทํา 
“การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ” เก็บขอมูลความตองการ ปญหา 
อุปสรรค และถานํ้ามาจะอยูกับนํ้าอยางไร อาทิ มีการทําแผนที่เดินดิน 
ในแผนท่ีนั้นจะทราบหมดวา บานหลังไหนมผูีพิการ คนแก และบานไหน
มีความเชี่ยวชาญทางดานอะไร ฯลฯ  

ตลอด 10 ปแหงความอุตสาหะ ฉลวยเปนผู จุดประกาย 
การพัฒนาชุมชนใหดําเนินมาถึงทุกวันนี้ จนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ป 2551 ประเภทบุคคล แตเธอยังตระหนักวางานพัฒนาคน พัฒนา
สิ่งแวดลอมไมใชของงาย ยิง่อยูทามกลางความเจริญ ทัง้นํ้าจากทอ
ระบายนํ้าในตลาดสดเทศบาล หางสรรพสินคา หรือแมแตหมูบานใกล
เคียง ก็จะไหลมาลงคลองบางปรอก สิ่งที่พวกเขาทําอาจจะชวยไดแค
บรรเทา แตกยั็งเปนส่ิงที่พวกเขาตองพยายามตอไป โดยเฉพาะการปลูก
ฝงเด็กๆ กิจกรรมทีส่งเสริมเด็กๆ ในเรื่องการอนุรักษแหลงนํ้า จึงเปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสมํ่าเสมอในชุมชนบางปรอก

ความพยายามอยูที่ไหน...ความสําเร็จตองอยูนั่น

ความเพียรที่คลองบางปรอก

ฉลวย กะเหวานาค
คลองบางปรอก เปนคลองปลายทางสายเล็กๆ ยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร อยูในตัวเมือง

ปทุมธานี สายนํ้าทีไ่หลผานชุมชนชาวมอญแหงนี้ เปนแหลงรวมเหลาขยะจากทุกสารทิศ กอน
จะไหลลงสูแมนํ้าเจาพระยา

ยอนกลับไป

สักสิบปกอน 

คลองสายนี้

จะเต็มไปดวยขยะ 

จะโทษชาวบาน

ก็ไมได เพราะ

มันเปนวิถีชีวิต

ของเขาตั้งแต

นมนาน

มุสลิมทุกคน

ตองเช� อวา

พระเจาสราง

สรรพสิ่งทั้งหลาย

เพ� อยังประโยชน

แกมวลมนุษยชาติ 
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สัปบุรุษผู�ทําเพื่อชุมชนและสายน�ํา

วินัย สะมะอุน
หลังจากที่ นายวินัย สะมะอุน หรือ มัรวาน สะมะอุน (ชื่อภาษาอาหรับ) ไดรับรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล เมื่อป 2551 นับวาเปนครั้งแรกในรอบ 4 ป ที่ไดเจอหนากัน 
ใบหนา และรอยยิ้ม (ตลอดมา) ของชายวัย 72 ป ทาทางใจดียังไมเปลี่ยนไปเลย

วันนัน้ วินัย ไดหนังสือเลมใหม ดวยความบังเอิญมีรูปมัสยิด
กมาลุลอิสลามและคนในชมุชนพรอมกบัเนื้อหาลงในหนงัสอืเลมนั้นดวย 
เลยกลายเปนเรื่องท่ีภาคภมิูใจใครผานไปมาจะเปดใหด ูเขายังบอกอีกวา 
สัญญากับตัวเองไว ถาออกนอกบานเมื่อไหร กลับมาจะตองถือหนังสือ
กลับมาทุกครั้ง...

วินัย สะมะอุน เปนอิหมามของมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขารับ
ตําแหนงอิหมามในป 2525 เริ่มพัฒนาบุคลากรของมัสยิด สงเสริม
เยาวชนใหมารวมกันทํางานดานสาธารณะใหกับมัสยิด ออกสํารวจ
สัปปุรษุประจาํมัสยิด จดัการศกึษาใหเยาวชนรุนนองในรปูแบบเขาคาย
อบรม 10 วัน 

วนันั้นกบัอิหมามวนิยัเราสนทนากนัดวย
เรื่อง “คลองแสนแสบ” ถาเอยถึงคลองแสน
แสบแถวกรุงเทพฯ ชั้นในทุกคนจะเห็นภาพ
นํ้าเนาเสยี ทวาคลองแสนแสบ เขตคลองสามวา 
บริเวณชุมชนในเครือขายมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
(รางวลัลกูโลกสเีขียว ครั้งท่ี 9 ป 2550 ประเภท
ชุมชน) ไมไดเปนอยางนั้น ท้ังนี้ยังเหน็วถีิชุมชนท่ี
อาศยัอยูรมิคลอง เก็บผกับุง ตกปลา และเลนนํ้า
ในคลองแสนแสบ มีแพสําหรับใหอาหารปลา 
เปนทีพ่ักผอนหยอนใจของชาวบานและแขก

ผูมาเยือน เห็นแลวก็ชื่นใจ
คลองแสนแสบสายนํ้าที่มีความยาว 29 กม. (เขตมีนบุรี-สะพาน

ผานฟาลีลาศ) นี้ เมื่อกอนเปนแหลงปลูกขาว และเมื่อกวารอยปแถวนี้
กค็อืปาทึบ ยุงปาตวัโต โดนกดัทีแสบไปหลายวนั ชาวบานรมินํ้าจงึเรยีก
คลองยาวสายนี้กันวา "คลองแสนแสบ" ถึงจะแสบ แตสายนํ้าเมื่อรอย
กวาปกอนก็ใสสะอาด เปนทั้งแหลงนํา้ดืม่ แหลงนํ้าการเกษตร และเปน
แหลงอาหาร

เมือ่กรุงเทพฯ กลายเปนศูนยกลางการพัฒนาดานวัตถุอยาง
ตอเน่ือง ผูคนหล่ังไหลเขามาอาศยัหนาแนน การปลอยนํ้าเสยีจากสถาน
ประกอบการและบานเรือนริมคลอง และสารเคมีจากการทําเกษตรยุค
ใหม สิง่เหลานีเ้ปนตนเหตุทําใหนํ้าเนาเสีย และผักตบชวาทีข่ยายเต็ม

ลําคลองเปนอีกปญหาหนึ่ง เลากันวาความแนนขนัดของกอผักตบชวา
บางจุดในคลอง ถึงขนาดคนเดินขามฟากไปหากันได

ครั้นมาวันหนึ่งมีเด็กในชุมชนพลัดตกนํ้าและเสียชีวิต จึงเปนจุด
เล็กๆ ที่ทําใหทุกคนหันกลับมามองคลองแสนแสบ

บวกกบัคลองแสนแสบเปนวถิขีองคนชมุชนในเครอืขายมสัยิดกมา
ลลุอิสลาม แขวงทรายกองดนิใต เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ ชาวบานจงึ
รวมใจกันรักษาคลองสายนี้ โดยมี วินัย สะมะอุน อิหมามมัสยิดกมาลุล
อิสลาม เปนแกนนํา ใชหลักศาสนากับวิทยาศาสตรบูรณาการรวมกัน
เพื่อรักษาเรื่องสิ่งแวดลอม

มุสลิมทุกคนตองเรียนรู หลักคําสอนของศาสนาอิสลามจาก
อัลกุรอาน คําสอนของทานศาสดาเรียกวา "อัลหะดิษ" เมื่อเขาใจแลว 
ตองนํามาสูการปฏิบัติ "มุสลิมทุกคนตองเชื่อวาพระเจาสรางสรรพสิ่ง
ทั้งหลายเพ่ือยงัประโยชนแกมวลมนษุยชาต"ิ คาํกลาวนี้เปนการเตอืน
ใจวา มนุษยไดรับประโยชนจากสรรพสิ่งทัง้ปวงดวยความเมตตาของ
พระเจา มนุษยจึงตองชวยกันดูแลรักษาสรรพสิ่งเหลานั้น

อิหมามวินัยนําความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมาประชาสัมพันธให
ชาวบานไดเขาใจ ยกสภาพปญหาขึ้นมาหารือหลังเสร็จพิธีละหมาด
ทุกบายวันศุกร และเรียกรองใหทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา โดย
อธิบายผานเสียงตามสายของมัสยิดกวา 700 ลําโพง และเนนนโยบาย
ทองถิ่น คือการ "พัฒนาคน พัฒนาสังคม" 

สิ่งแวดลอมท่ีอหิมามอธิบายถงึนั้น มท้ัีงส่ิงแวดลอมทางสังคม และ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิอหิมามอธิบายถงึลําคลองแสนแสบท่ีผานหนา
บานของทุกครอบครวัวา มคีวามสาํคญัสาํหรบัทกุคน ทั้งดานสงัคม และ
ดานศาสนา เชน นํ้าคือสิ่งทีชํ่าระทุกอยางทีค่นเราบริโภค เปนเครื่อง
ชําระรางกายเพื่อปฏิบัติศาสนกิจอิสลาม ดังนั้น คลองแสนแสบจะตอง
ไมมีวัชพืช และตองไมเนา 

เมื่อประชาสัมพันธจนชาวบานยอมรับ ก็เริ่มโครงการแรก ดวย
การเชญิชวนนกัเรยีนท่ีเรยีนศาสนาลงคลอง ชวยกนัลากผกัตบและขยะ
ตางๆ ขึ้นบนสองฝงคลอง ชวนผูปกครองนักเรียน และชาวบานเขารวม
กิจกรรมลงคลองดวย ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกครอบครัว 
ขณะเดียวกัน ก็ประสานงานกับหนวยงานรัฐในทองถิ่น เชน สํานักงาน
เขต โรงเรียน คายทหาร เรือนจํา และหนวยงานเอกชน ใหเขามามีสวน
รวมดวย

การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทําใหชาวบานเกิดสํานึกความ
รับผิดชอบตอทองถิ่นที่อยูอาศัย และรับผิดชอบตอสังคม 

ยอนไปในป 2536 ดร.โกวิท วรพิพัฒน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในยุคนั้น ไดจดัทาํโครงการขจดัสิ่งสกปรกในคลองแสนแสบ ทานเดนิทาง
มาสํารวจเพื่อวางแผนถึงมัสยิดฯ ไดพบกับอิหมามวินัย และไดทราบวา
มีนโยบายเกี่ยวกบัคลองแสนแสบเหมอืนกนั จงึทําโครงการรวมกนั และ
ตั้งชมรมอนรุกัษคลองแสนแสบโดยตั้งชื่อวา "ชมรมรวมใจภกัดิ์รกัคลอง
แสนแสบ" และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนฝาย
เลขานุการ โดยบริหารชมรมแบบคนกันเอง

วันที ่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จเยีย่ม
ประชาชนทีร่อเขาเฝาเพื่อถวายพระพรอยูทีห่นามัสยิดกมาลุลอิสลาม 
พรอมทั้งทรงปลอยปลา อิหมามวินัยนําเหตุการณที่พระองคทรงปลอย
ปลารวมกับพสกนิกรมาเปนจุดประชาสัมพันธ ใหทุกคนชวยกันรักษา
ปลาที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลอย เรียกสั้นๆ วา "ปลาพระเทพ" และ
ใหทุกคนชวยกันรักษาสภาพแวดลอมของคลองแสนแสบใหเหมือนกับ
วันที่พระเทพฯ เสด็จ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอยางใจจริง 

และเนื่องดวยเด็กตกนํ ้าในครั้งกอน...บวกกับชุมชนทีต่องใช
วิถีชีวิตอยู กับสายนํ ้า จึงทําใหอิหมามวินัยแกปญหาโดยที ่ “เด็ก
แถวนั้นตองวายนํ้าเปนทกุคน” แลวสรางสระวายนํ้าในคลองแสนแสบ 
นําเขาหลักสูตรในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน  

นอกจากนั้นอิหมามวินัยยังไดเขียน “คุตบะฮสิ่งแวดลอม” เพื่อ
แจกใหกับมัสยิดอื่นเพื่อนําไปเทศสอนในวันละหมาด

...ถาพูดถึงรางวัลลูกโลกสีเขียว เขาจะบอกเสมอวา ไดมาเพราะพี่
นองทุกคนที่ชวยกันทํา ชวยกันดูแล เขาคิด แตถาคิดแลวไมมีคนทํา...ก็
ไมสําเร็จ

มุสลิมทุกคน

ตองเช� อวา

พระเจาสราง

สรรพสิ่งทั้งหลาย

เพ� อยังประโยชน

แกมวลมนุษยชาติ 
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พื้นบาน ฝายทีใ่ชวัสดุอุปกรณในปาและฝายกึ่งถาวร
ที่มีสวนผสมของปูน การปลูกหญาแฝก การเพาะเห็ด
การปศุสัตว ฯลฯ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ราชการหลายหนวยงานเปนการรวมกันทํางานสนอง
พระราชดําริไดอยางบูรณาการ

กิจกรรมวันแรกจบลงตามความคาดหวังวาจะ
เปนบรรยากาศการเรียนรู รวมกันและทําใหชุมชน
ทัง้หลายไดรูจักกันในขั้นตน กอนนําเสนอผลงานของ
ตัวเองในวันตอไป

กจิกรรมวนัท่ีสองหลายคนถามหา เตอ ภาณพุงษ
นามวงค กรรมการลูกโลกสีเขียว จังหวัดลําปาง ซึ่ง
ควรจะปรากฏตัวในฐานะนักจัดกิจกรรมสรรสราง
กระบวนการ แตเขาติดภารกิจเรงดวนเรื่องเซ็นสัญญา
โครงการกับชาวบานในพื้นที ่ ไมสามารถมาดําเนิน

กิจกรรมได จึงกลายเปนความลงตัวของ
การโคจรมาพบกนัระหวาง สวิง ขันทะสา
เจาหนาทีศู่นยศึกษาพัฒนาปาไม กับ 
หมง มงคล ธิอุด กรรมการลูกโลกสีเขียว 
จากจังหวัดตาก สรางความเฮฮาจน
ผอนคลายความตรึงเครียด ระหวางการ
นําเสนอผลงาน

ผลงานของชุมชนปนี ้ทัง้หมด 9
พื้นที ่ มีความโดดเดนแตกตางกันอยาง
หลากหลาย เชน แนวทางการอนุรักษ
ดานจิตวิญญาณไดอยางซับซอนลึกซึ้ง

สืบทอดวิถีมานับแตบรรพบุรุษ ของชุมชนปกาเกอญอ 
แหงบานสบลาน จากเชยีงใหม และบานแมกองคา จาก
แมฮองสอน แนวทางการอนุรักษแบบวนเกษตร ของ
ชุมชนบานแมเฉย ตําบลดานนาขาม จากอุตรดิตถ 
แนวทางการอนุรักษภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจในพื ้นทีป่ลูกขาวโพดและยางพารา 

ของบานนํ ้ามีด บานตนผึ ้ง ในพื ้นทีป่าตนนํ ้านาน 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอยางบูรณาการ
หมูบานตดิเมอืงของบานบวั จงัหวดัพะเยา บานวงัฆอง
จังหวัดนาน บานสบลืน ตนนํ ้าวัง อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง และบานทาทุ ม-บานยางพระธาตุ 
จังหวัดเชียงใหม

ขั ้นเวลาระหวางการนําเสนอขอมูลดวยการ
บรรยายของ ดร.สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผอ.สถาบัน
ลูกโลกสีเขียว ในหัวขอ “การเติบโตของโลก...
จากอดีต ปจจุบัน อนาคต จะเปนอยางไร?” ทําให
เนื ้อหาของการเรียนรู เพิ ่มความเปนวิชาการของ
นกัวทิยาศาสตร จนทําใหผูเขารวมประชมุแสดงอาการ
ตื่นตะลึง

หลังการนําเสนอผลงานคณะกรรมการมีมติรวมกัน
วาเปนพื้นท่ีสมควรลงไปเย่ียมเยือนทุกพื้นท่ี เพราะทกุ
พื้นทีส่ามารถเปนแบบอยางไดทัง้หมดถึงแมจะไมได
รับรางวัล ทุกคนใสใจวางแผนลงพื้นที่จนลืมวางแผน
กิจกรรมวันสุดทาย สงผลใหสิ่งทีเ่ราคาดหวังวาจะให
ชมุชนไดชวยวเิคราะหสถานการณ “วกิฤตสิ่งแวดลอม
ภาคเหนอื เราจะมสีวนรวมกนัอยางไร” การวเิคราะห
ในภาพกวางจึงลดระดับเปนการพูดถึงชุมชนของ
ตัวเอง และแสดงความคิดเห็นตอชุมชนทีม่ารวม
นําเสนอผลงาน หากมองในแงดีการพูดถึงเรื ่อง
ใกลตวัอยางเขาใจสถานการณ กถ็อืเปนการเริ่มตนกอน
ที่จะพูดถึงเรื่องไกลตัวในเวลาหลังจากนี้ตอไป

กิจกรรมได จึงกลายเปนความลงตัวของ
การโคจรมาพบกนัระหวาง 
เจาหนาทีศู่นยศึกษาพัฒนาปาไม กับ 
หมง มงคล ธิอุด
จากจังหวัดตาก สรางความเฮฮาจน
ผอนคลายความตรึงเครียด ระหวางการ
นําเสนอผลงาน

พื้นที ่ มีความโดดเดนแตกตางกันอยาง
หลากหลาย เชน แนวทางการอนุรักษ
ดานจิตวิญญาณไดอยางซับซอนลึกซึ้ง
หลากหลาย เชน แนวทางการอนุรักษ
ดานจิตวิญญาณไดอยางซับซอนลึกซึ้ง
หลากหลาย เชน แนวทางการอนุรักษ

หลงัการบรรยายทีมงานของฝาย
ศกึษาและพฒันาปาไม พาผูแทนชมุชน
เขาพื ้นทีจ่ริงเรียนรู ตามฐานปฏิบัติ
การตางๆ เชน ศึกษาสภาพความอุดม-
สมบูรณของปาที่ไดรับการฟนฟู ระบบ
เหมืองฝายทีส่ืบทอดมาจากภูมิปญญา

 เพื่อใหชมุชนท่ีไดรบัการเสนอชื่อเขารบัรางวลัปนี้ได
 พบปะแลกเปลี่ยนทําความรูจกักนัลดความรูสกึจาก
 การแขงขัน สรางความเขาใจในเจตนารมณรวมกัน 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอสถาบันลูกโลก
สีเขียว และสิง่สําคัญของรางวัลคือความยัง่ยืนของ
ชุมชนสู การสรางขบวนการเครือขายลูกโลกสีเขียว
หลังไดรับรางวัล

ฝนตนฤดูตอนรับคณะเตรียมงานซ่ึงเดินทางมาลวง
หนา เม่ือมาถึงศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเน่ือง
มาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

ฤกษงามยามดีของวันแรกการตอนรับอยางเปน
ทางการคลาดเคล่ือนจากเวลาไปเล็กนอยเพื่อรอผูแทน
ชุมชนบางพื้นที่จากทั้งหมดสิบพื้นที่ ทั้งคณะกรรมการ
และผูแทนชมุชนกเ็ขาสูกระบวนการเรยีนรูเรื่องราวของ
หวยฮองไคร

อาจารยคณิต ธนูธรรมเจริญ กับตําแหนงลาสุด 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษไดกลาวตอนรับ
และเลาเรื ่องราวพัฒนาการของศูนยศึกษาพัฒนา
หวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหวงเวลา
สามสิบปจากอดีตจนถึงปจจุบัน
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สามสิบปจากอดีตจนถึงปจจุบัน

ลูกโลกสี6

แวดวงลูกโลกสีเขียว โดย...สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา

จากรางวัลสู�การสร�างขบวนการเคร�อข�าย

เวทีเครือขายลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ 

หลังการหารือกันอยางเปนทางการของคณะกรรมการภาคเหนือ ไดขอสรุป

ตรงกันเร� องหนึ่งวาเวลาผานมาแลวสิบกวาป รางวัลลูกโลกสีเขียวนาจะมีพัฒนาการ

ไปสูกิจกรรมการสรางเครือขายอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มจากปนี้คณะกรรมการ

จึงไดรวมกันวางแผนจัดเวทีเครือขายลูกโลกสีเขียว
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เราใชชีวิตราวกับ

มีโลกสํารองไว

ใชอีกหนึ่งใบ

เราใชทรัพยากร

เพิ่มขึ้นเกินกวา

รอยละ 50 ของที่โลก 

จะสามารถผลิตขึ้นใหม

ไดอยางยั่งยืน และหากวา

เรายังไมเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเชนนี้

 ตัวเลขจะเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว และ

เม� อถึงป 2030 

ถึงเราจะมีโลกอีก

สองใบ ก็ยังไมพอใช

orld Wide Fund for Nature หรือ WWF ได
รายผลงานวิจัยวาดวย สุขภาวะโลก หรือ Living 

Planet 2012 ทีจ่ัดทําขึ้นทุกๆ สองป เพื่อวัด
ระดับความเปลี่ยนแปลงดานสุขภาวะระบบ
นเิวศวทิยา ดวยการตดิตามแกะรอยสิ่งมชีวีติ 
9000 กลุมประชากรจากสายพันธุ ตางๆ 
รวม 2600 สายพันธุ ดัชนีองครวมแสดงให
เห็นวาสิ่งมีชีวิตสายพันธุตางๆ ลดลงเกือบ
รอยละ 30 จากป 1970 โดยพื้นทีท่ีไ่ด 

รับผลกระทบหนักทีสุ่ดคือเขตรอน ซึ่งมีการ
ลดลงของสิ่งมีชีวิตสายพันธุตางๆ ถึงรอยละ 

60 ในชวงเวลาไมถึง 40 ป ไมเพียงแตแนวโนม
ความหลากหลายทางชี วภาพท ีล่ดลง เท านั ้น 

เพราะรอยเทาทางนิเวศ (Ecological footprint) ซึ ่ง
เปนหนึง่ในตัวชี ้วัดหลักทีใ่ชในรายงานฉบับนี ้ แสดงใหเห็น
วาความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของเรากลายเปนการ
ใชทรัพยากรอยางไมยั่งยืน 

จิม ลีป ผูอํานวยการใหญ WWF สากลกลาววา 
“เราใชชีวิตราวกับมีโลกสํารองไวใชอีกหนึ่งใบ เรา
ใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 50 ของที่โลกจะ
สามารถผลิตขึ้นใหมไดอยางยั่งยืน และหากวาเรายัง
ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชนนี้ ตัวเลขจะเพิม่ขึ้น
อยางรวดเร็ว และเมื่อถึงป 2030 ถึงเราจะมีโลก
อีกสองใบ ก็ยังไมพอใช” 

“รายงานฉบับนี้ เปรียบเหมือนการตรวจ
สุขภาพโลก ซึง่ผลลัพธชี ้ใหเห็นวาโลกของ
เรากําลงัปวยหนกั” โจนาธาน เบลลี่ ผูอาํนวยการ
โครงการอนุรักษของสมาคมสัตววิทยาแหง
ลอนดอนกลาว 

การเพิ่มประชากรเปนตัวแปรสําคัญของโลก
ราวๆ ป 2050 โลกเราจะมปีระชากรประมาณ 9,000-10,000 

ลานคน จมิ ลปีบอกวา "หนทางแกไขปญหาอยูที่การลดขยะ การ
จัดการนํ้าอยางชาญฉลาด และการใชแหลงพลังงานที่สามารถ
นํากลับมาใชใหม ที่ทั้งสะอาดและมีอยูเหลือเฟอ เชน ลมและ
แสงอาทิตย"

นอกจากนี้ขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระบุวาประเทศไทยเปนหนึ่ง
ในประเทศท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม โดยทนุทรพัยากรธรรมชาตเิสื่อมโทรม จากการเพิ่มขึ้น
ของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจทีมุ่งการเจริญเติบโตและการ
แขงขันทางดานการคา และการลงทุน ซึ่งทําใหมีการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพและกระทบตอความสมดุลของ
ระบบนิเวศ พื้นที่ปาไมของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง จากรอยละ 53.3 ในป 2504 เหลือรอยละ 33.6 ในป 
2553 อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑทีจ่ะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

พื้นที่ปาตนนํ้าอยูในขั้นวกิฤตถงึ 14 ลานไร สงผลใหการเกดิ
อุทกภัยและปญหาภัยแลง รวมทัง้การขาดแคลนนํ้า
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

“การผลิตและการบริโภคที่เกินกวาอัตราการ
ผลิตใหมของทรัพยากรในปจจุบัน หมายถึงลูกหลาน
ของเรากาํลงัมชีวีติอยูบนความเสี่ยงมากกวาเราหลาย

เทา ในเมือ่เราไมอาจหาโลกอกีใบมาสาํรองได นี่คอื
จดุเปลี่ยนที่ทกุคนตองพรอมใจกนั เริ่มเปลี่ยน

ดวยกันตั้งแตวันนี้” พันธสิริ วินิจจะกูล 
ผู อํานวยการ WWF ประเทศไทย
กลาวทิ้งทาย

ที่มา : www.wwf.or.th

“โลก”...¡íÒÅÑ§»†ÇÂË¹Ñ¡

การตูน : วัลลภ แมนยํา

เหลียว แล โลกโดย...กองบรรณาธิการ
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อันที่จริง “บอพันขัน” อยูในอาณาเขตของหมูบานหนองคูน
และบานเดนราษฎร อ.หนองฮี แตเดิมพื้นที่ อ.หนองฮี อยูในเขต
อ.พนมไพร ซึ่งอยูฟากดานทิศตะวันออกของ อ.สุวรรณภูมิ แตผูคน
สวนใหญมักเดินเขาทาง อ.สุวรรณภูมิ จึงเขาใจวา บอพันขันอยูในพื้นที่ 
อ.สุวรรณภูมิ

จะอยางไรก็ตาม ตางก็อาศัยนํ้าจืดจากบอพันขัน หรือ บอนํ้า
สางคกนี้ สําหรับใชอุปโภค บริโภค ตลอดมา

บอพันขัน หรือ นํ ้าสางคก เปนตํานานทีเ่ลาสืบตอกันมาวา
เกิดขึ ้นในสมัยพุทธกาล ขณะทีพ่ระพุทธเจาย ังไมเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน พระองคมีบัญชาให พระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวก
เบื้องซาย มาปราบพญานาค ทีบ่ังอาจขึ ้นมาพนพิษ ทํารายผู คน
ในบริเวณนครจําปาขัน หรือบอพันขัน

พระมหาโมคคัลลานะ เทศนาชี ้ผิดชี ้ถูกใหพญานาค และ
นกอินทรีสองผัวเมีย ใหสํานึกผิด ละอายตอบาป ทีก่ินผูคนไปมาก 
ขอใหกลับลงไปเมืองบาดาล อยาใหหวนกลับขึ้นมาทํารายมนุษยอีก 
จนถึงขั้นพญานาคกลั้นใจตาย

พระมหาโมคคัลลานะเถระ จึงไดอธิษฐานผาจีวร ใหเปนผา
ผืนใหญปกคลุมบริเวณบอพันขันอันกวางใหญ เพื่อปองกันพญานาค
ขึ้นมาพนพิษอีก

ในตํานานยังเลาอีกวา พระมหาโมคคัลลานะ ชี้นิ้วลงที่ตรงกลาง
ผาจวีร พรอมเปลงคาํอธษิฐานใหนํ้าบรเิวณนี้ เปนนํ้าจดืศกัดิ์สทิธิ์ขึ้นมา 
เพื่อชําระลางพิษพญานาคใหหมดพิษภัย ประสงคใหชาวบานไดอาศัย
ดื่มกิน  นับเนื่องเวลามากกวาสองพันปมาแลว

ชาวบานตางยังเช่ือถอืกนัสืบตอมาวา แหลงหินตดัตรงนี้ เปนสถาน
ที่ที่พระมหาโมคคัลลานะ เสด็จมาปราบพญานาค เมื่อคราวขึ้นมาตอสู
กับนกอินทรี จนพิษกระจายไปทัว่อากาศ ทําใหชาวบานเดือดรอน
ถึงกับลูกตากระเด็นออกมาขางนอก ปจจุบันเรียกวา บานตาเณร
ซึ่งเพี้ยนมาจากปรากฏการณตากระเด็น หรือ “ตาเด็น”

บางตาํนานกก็ลาวกนัวา พระเถระเจาผูมเีมตตาธรรมไดอธษิฐาน
จีวรคลุมนาคลงไวใตพื้นบาดาล แลวประทับรอยพระบาทไว พรอม
อธิษฐานชี้นิ้วลงขางซายจีวรกลายเปนบอนํ้าจืดขนาดเล็ก ใหชาวบาน
ไดชําระพิษนาค และดื่มรักษาโรคภัยอันเกิดจากพิษนาค

บอนํ้าจึงมีลักษณะรอยแตกคลายครกตําขาวหรือ “ครกมอง”
ของชาวบานพื้นถิ่น ซึ่งมขีนาดกวาง 6  นิ้ว ลกึ 12 นิ้ว ชาวบานนยิมเรยีกวา
“นํ้าสางคก” อาจเปนเพราะมีขนาดเทาครก

สวนที่เรียกกันวา บอพันขัน นั้น เนื ่องมาจากชาวบานใชขัน
ตักนํ้าเทาไร ก็ไมหมด หรือนํ้าบกพรองแตประการใด แมจะตักนํ้า
ขึ้นมาในปริมาณเทาใดก็ตาม นํ้าใตดินก็จะผุดขึ้นมาแทนทีใ่นลักษณะ
เดิมอีกเสมอ ซึ่งแปลกแตกตางจากนํ้าซับและนํ้าซึมโดยทั่วไป อีกทัง้
นํ้านั้นก็ใส มีรสจืดสนิทอยูทามกลางดินเค็ม

สําหรับทีม่าของคําวา “บอพันขัน” นั ้น กวีรัตนโกสินทร 
เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดพรรณนาเปนบทกวีกินใจ  ไววา

“กูนอยพระโกนา  พระโกราคมหนอ  เมืองทุง
มาทอดทอ  มาทอดทิ้ง  มณเฑียรแถน  เกิดเพื่อสุวรรณภูมิ
สวางดาว  ไสวแดน  พันขัน  คือพันแขน  ที่ขอดนํ้าคูธาร”
เนื ่องจาก “บอพันขัน” เปนตํานานเกี ่ยวกับนํ ้า ชาวบานที่

เคารพศรัทธา ผีเจาพอ หรือ เจาปู  เมื ่อรับรูตํานานที่บรรพชนได
เลาขานสืบตอเปนมรดกวา บริเวณแหงนี้มีผีเจาปู หรือ ผีเจาพอ ดูแล
ปกครองคุมครองอาศัยอยู ตางเชื่อถือศรัทธา นําสิ่งของมาสักการบูชา
เซนสรวงผีเจาปู  หรือ ผีเจาพอผาน เปนประจําทุกป

ทัง้สองเมืองนี ้ตางมีบอนํ ้าศักดิ ์สิทธิ เ์หมือนกัน โดยเฉพาะ
เมืองบอพันขัน หรือ จําปาขัน มีบอนํา้ศักดิ ์สิทธิ ์ เรียกวา “บอ
พันขัน” ชาวบานเรียก “นํา้สางคก” หรือ “นํ ้าสางโอ” มีนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ผุดพลุงขึ้นทามกลางหินทรายแดง ขนาดกวางเพียง 6 นิ้ว
และลึกเพยีง 12 นิ้ว เทานั้น แตใชขนัใบเลก็ๆ ตกันํ้านบัจาํนวนพนัๆ ขนั
 ก็ไมเหือดแหงสักที  

อีกทัง้ลักษณะรูปทรงของบอก็คลายครกตํานํ้าพริก คลายโอ
 หรือ ขันตักนํ้า ชาวบานจึงเรียกขานชื่อกันตอเนื่องมาวา “บอพันขัน”

แตเดิมมานัน้บอพันขัน หรือ บอนํา้สางคก เปนบอนํ้าจืดทีร่าย
ลอมดวยดินเค็ม ทีช่าวบานนําไปตมนํ้าเกลือ ผูคนในหมูบานตางๆ
นับพันครอบครัวจากหมูบานทีอ่ยู ในบริเวณใกลเคียงหลายหมูบาน
เชน บานตาเณร บานหญาหนอง บานหนองมะเหียะ บานหนองคูน
บานเดนราษฎร เปนตน

ผีเจาปูผาน...กับตํานานบ�อพันขัน

รูปทรงของ

บอก็คลายครก

ตํานํ้าพริก 

คลายโอ หรือ 

ขันตักนํ้า 

ชาวบานจึง

เรียกขานช� อกัน

ตอเน� องมาวา 

“บอพันขัน”

หมายเหตุ : สาง ภาษาอีสาน แปลวา บอนํ้า

ขอบคุณ : แมคําเครื่อง แสวงลาภ 
อาจารยโสภิดา ทามาดี และ

นักเรียนโรงเรียนเมืองดงวิทยา 
ที่แสดงฝมือทําขาวเปบให

รับประทาน พรอมกับบอกสูตร 
(ใครสนใจสูตรการทํา
ติดตอไดเลยนะจา...)
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ภูมิปญญาทองถิ่น          โดย...บุญยงค เกศเทศ

ตํ
านานพื้นที่ที่ผีเจาพอ “ผาน” หรือ เจาปู “ผาน” ปกปองดูแลนี้ เคยเปนแหลง
ชุมชนเมืองโบราณขนาดใหญ มีนามวา “เมืองบอพันขัน” หรือ “นครจําปาขัน”
ปจจุบันอยูในพื้นที่บานเดนราษฎร และบานหนองมะเหียะ อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด 
เคียงคูมากับ “นครจําปาศรี” อันมีพระธาตุนาดูน ศูนยรวมศรัทธาชาวพุทธ 
อยูในพื้นที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
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ก�วยเตี๋ยวพระร�วงของคนตําบลบ�านตึก

 

ขอบคุณ : แมคําเครื่อง แสวงลาภ 
อาจารยโสภิดา ทามาดี และ

นักเรียนโรงเรียนเมืองดงวิทยา 
ที่แสดงฝมือทําขาวเปบให

รับประทาน พรอมกับบอกสูตร 
(ใครสนใจสูตรการทํา
ติดตอไดเลยนะจา...)

¢ŒÒÇà»��º

 ากการติดตามคณะกรรมการลงพื้นทีเ่พื่อเยีย่มชมผลงาน 
 “รางวัลลูกโลกสีเขียว” นอกจากจะไดเห็นวิถีชีวิต และ
 ธรรมชาติที่หลากหลายแลว สิ่งหนึ่งที่ไดพบเห็นบอย และ
มักประทับใจทุกครั้งที่เจอก็คือ “อาหารประจําถิ่น” นอกจากได
ลิ้มรสความอรอยแลว อาหารนั้นยังดูแปลกตา บางอยางก็เพิ่งได
เห็นเปนครั้งแรก อยางทีไ่ปเยีย่ม “กลุมเยาวชนโรงเรียนเมือง
ดง” ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ก็ทําใหพวกเราไดรูจัก
กับ “ขาวเปบ” อาหารประจําถิ่นของที่นั่นเปนครั้งแรก

“ขาวเปบ” มีวิธีการทําคลายๆ กับขาวเกรียบปากหมอ 
คือทําแปงหมักนําไปละเลงบนผาทีข่ึงมัดติดกับปาก

หมอทีไ่มมีกน วางไวบนกระทะทีน่ํ้ากําลังเดือดแลว
ปดฝาครอบ เมือ่แปงสุก ใสผัก ใสวุนเสน แลวปด

ฝาครอบอีกครั้ง เมื่อผักสุกพับเปนรูปสี่เหลี่ยม 
เรียกวา “การเปบ” ใสชามแลวเติมดวย

นํ ้าซุปกระดูกหมู เปนอันวาเสร็จรับ
ประทานได 

“ขาวเป บ” หรือผู วาราชการ
สุโขทัยตั้งชื่อใหอีกชื่อวา “กวยเตี๋ยว
พระรวง” เลากันตอๆ มาวา สมัย
กอนในหมูบานกันดาร ไมมีรถไปตลาด 

อยากกินกวยเตี๋ยวแตละครั้ง ก็ตองรอใหมีโอกาสไปยังตัวอําเภอ
ศรีสัชนาลัย นั่นหมายความวา ปหนึ่งจะไดกินกันสักที จึงไดคิดทํา
อาหารเลียนแบบกวยเตี๋ยว เรียกวา “ขาวเปบ”

บางตาํนานกเ็ลาตางไปวา เมื่อ 30 ปท่ีแลว แมขาเล็ก (แมของ
ยายคําเครื่อง แสวงลาภ ทีย่งัขายขาวเป บเปนอาชีพหลักอยู 
ในชุมชน) ไดทําขาวแคบตากแหงไวกินกับขาว หลังจากแมขา
เล็กถึงแกกรรม ยายคําเครื่องไดสืบสานการทําขาวแคบเรื่อยมา 
วันหนึ ่งมีเด็กไมยอมกินขาว ยายคําเครื ่องจึงทําขาวแคบสด 
(ไมตากแหง) ราดดวยนํ้ามันกระเทียมเจียวไปใหกิน ปรากฏวา
เด็กคนนั้นกินอยางเอร็ดอรอย จึงมากินทุกวัน ทําใหเด็กคนอื่น
ในหมูบานมาขอกินบาง ยายคําเครื่องจึงพัฒนาทํานํ้าซุป (นํ้าตม
กระดูกหมู) ราดลงขาวแคบสด จากนั้นนําผักมาใสบนแปงขาว
แคบสดพับแผนขาวแคบใหหอผักเปนรูปสี่เหลี่ยม ภาษาบานตึก
เรียก “เติ๊บเปบ” จึงตั้งชื่ออาหารนั้นวา “ขาวเปบ” ตั้งแตนั้นมา   

เมื่อสองปท่ีแลว เดก็นกัเรียนโรงเรียนเมอืงดงวิทยา ไดร้ือฟน
และชวยกันสืบคนประวัติ โดยนําเขาสูการเรียนกลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยมี อาจารยโสภิดา ทามาดี เปนผูสอน 
เด็กๆ คิดคนเพิ่มเติมโดยการทํา “ขาวเปบ”ประยุกตแฟนซีสี
ธรรมชาติ นําสีที่สกัดจากพืช ผัก ผลไม อาทิ สีเขียวจากใบเตย สี
สมจากแครอท สชีมพจูากแกวมงักร สมีวงจากดอกอญัชนั จงึทําให
ขาวเปบมีหลากสีสันที่นากินยิ่งขึ้น 

ถาใครบังเอิญเฉียดไปแถวๆ นั้น แนะนําใหไปลองลิ้มรส จะ
ไมผิดหวัง...เพราะนอกจากทีน่ี่ หา “ขาวเปบ” ที่ไหนกินไมได
อีกแลว 
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อาหารพื้นบานโดย...หรั่ง นาคํา
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“ฮี่โข” หรือหัวหนาหมูบานหวยหินลาดใน

วิถีแหงความยั่งยืน

ÀÙÁÔ»˜Ò ã¹¡ÒÃ·íÒ “äÃ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹”
ของชาวปกาเกอะญอแห�งบ�านห�วยหินลาดใน 

ห
 ลายคนยังสบัสนแยกไมออกระหวาง “ไรเลื่อนลอย” กับ
 “ไรหมุนเวียน” บางเหมารวมวาคือการทําไรแบบ
 เดียวกัน สังคมก็มักมีอคติตอไรหมุนเวียนแลวเขาใจวา
เหมือนการทําไรเลื่อนลอยเปนตัวการสําคัญในการทําลายสภาพ
สิ่งแวดลอมดิน นํ้า ปา ทั้งๆ ที่สองอยางนี้แตกตางกัน...

จากท่ีไดอานหนงัสอืเรื่อง “ไรหมนุเวียน ในวงจรชวิีตชนเผา
ปกาเกอะญอ” ที่ บือพอ หรือถาวร กัมพลกุล เขียนเมื่อป 2547 
ทําใหเขาใจอะไรไดหลายอยางเกี่ยวกับการทําไรหมุนเวียน และ
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ บือพอเชื่อวา สําหรับบนทีสู่งแลว 
การเกษตรรูปแบบไรหมุนเวียนเปนการเกษตรทีม่ีความเหมาะสม
และยัง่ยืนทีสุ่ด จากประสบการณตรงของบือพอบอกวา ยุคหนึ่ง
พี่นอง และเพื่อนในชมุชนเกดิการเปลี่ยนแปลง เลกิการแผวถางไร
แบบในอดีต คือไรหมุนเวียน หันมาใชทีด่ินแบบซํ้าทีเ่ดิม คือ
ไรถาวร ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหบนพื้นทีสู่งคงความเปน
ปาตนนํา้ทีส่มบูรณ แตผลทีไ่ดกลับตรงกันขาม สภาพแวดลอม
ยิง่เลวรายมากขึ้น เนื่องจากการใชทีด่ินแบบไรถาวรทีใ่ชซํ้าทีเ่ดิม
อยางตอเน่ือง ไมมเีวลาใหดนิไดพกัฟน จงึจาํเปนตองใชสารเคมเีขา

ชวย ไมเชนนั้นพืชผลไมไดผล หญารก มีศัตรูพืชมาก ประกอบ
กับความเกรงกลัววาจะไมมีทีด่ินทํากิน ชาวบานจึงตอง

แผวถางปรับพื้นทีไ่รหมุนเวียนใหเปนพื้นทีท่ําไรถาวรเพราะ
อยูในสภาวะจํายอม หากไมทําเชนนั้นพื้นทีท่ํากินก็จะถูก

ยึดใหเปนพื้นทีป่าไปในทีสุ่ด นั่นหมายถึงพื้นทีส่ีเขียว

ขอบคุณ : หนังสือ “ไรหมุนเวียน ในวงจรชีวิตชนเผาปกาเกอะญอ”  เขียนโดย “บือพอ” และชุมชนบานหวยหินลาดใน  

จากพื้นที่ทําไรหมุนเวียนที่เวนระยะ 1-6 ป ไดลดลงไปอยางเห็นไดชัด
ระยะหลังๆ มุมมองของคนสวนใหญเริ่มเขาใจกลุมชาติพันธุ

บนทีร่าบสูงมากขึ้น รวมทัง้ภาครัฐที่มีการเจรจาตอรอง วางขอตกลง
รวมกันเพื่อทําใหชาวบานอยูได และปาตนนํ้าก็ตองอยูรอดเชนกัน

บานหวยหินลาดใน ต.บานโปง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย (ไดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ป 2542 และรางวัลสิปปนนท เกตุทัต 5 ป
แหงความย่ังยืน ป 2548) เปนชมุชนหนึ่งที่ยังทําไรหมนุเวยีนแบบดั้งเดมิ
อยู และใชภมิูปญญาท่ีสั่งสมมาตั้งแตบรรพบรุษุ ยึดการใชประโยชนจาก
พื้นที่ และรักษาความสมดุลของธรรมชาติไปพรอมๆ กัน 

ชวงเวลาที่อานหนังสือของบือพอ เปนชวงเวลาเดียวกับทางบาน
หวยหินลาดใน จัดงาน “หนี่ซอโข” หรืองานปใหมของชาวเผาปกา-
เกอะญอ ซึ่งดวยหลักความเชื่อของชาวปกาเกอะญอเชื่อวา จะทําสิ่งใด
ทีส่ําคัญจะตองเห็นหนาดวงเดือนเสียกอน อยางจะทํามาหากิน หรือ
เริ่มเขาไปแผวถางไรเพื่อทําเกษตรก็ตองทําหลังจากจัดงานปใหม หรือ
หนี่ซอโข นี้ไปแลว  

บานหวยหินลาดในเปนหมูบานชาวปกาเกอะญอ มีประชากร
ประมาณ 24 หลังคาเรือน ตั้งอยูในหุบเขาทามกลางปาอุดมสมบูรณ 
ไดอยูอาศัยบริเวณพื้นที่นี้มากวา 100 ป 

ปนี้บานหวยหินลาดในจัดงานปใหมกันในวันที ่ 6 กุมภาพันธ 
กอนวันงานพวกเขาจะตักขาวเปลือกลงจากยุง ตากแดดใหแหง นําไป
ตม เพื่อตมขาวตมเหลา ตาํขาวปุก สาํหรบัมดัมอืปใหม การ “รอนขาว” 
(คอื การตมเหลาสาํหรบัปใหม ชาวปกาเกอะญอจะเรยีกวา “รอนขาว” 

โดย...ธีรยุทธ สายทอง 
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หรือ “กือ บือ”) หัวหนาหมูบาน หรือ ฮี่โข จะตองรอนขาวกอนลูกบาน 
และวันตอมาลูกบานถึงจะรอนขาวตาม

พอเย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ ทุกบานจะทํากับขาวพรอมเหลาที่ตม
ไว วางสํารับไวกลางบาน แลวจะเชิญแขกเหรื่อหรือญาติทีม่าจากตาง
หมูบานขึ้นกินขาว แขกหรือญาตินั้นก็จะขึ้นกินทุกบานที่เชิญ พอหัวคํ่า 
ตัวแทนผูชายของแตละบานก็ตองไปรวมตัวกันที่บาน “ฮี่โข” นําเหลา
ที่ตมไปคนละขวด รินใสขวดรวมกันที่ฮี่โขถือไว ฮี่โขจะเปนคนรินเหลา
สงไปเรื่อยๆ จนเหลือแกวสุดทาย ระหวางรินทุกคนจะขับลํานํา เสียงที่
ประสานพรอมกนัเกดิความไพเราะไปอกีแบบ สวนเหลาแกวสดุทายแกว
นั้นจะแบงกันกินจนครบทุกคน เปนอันเสร็จพิธีของคํ่าคืนนั้น

พอรุงเชาของวันที่ 6 วันทําพิธีมัดมือปใหม ทุกๆ บานจะนําไกมา
ทําพิธีเรียกขวัญ ฮี่โขจะทําพิธีที่บานของตนกอน พอเสร็จแลว ทุกบาน
ก็จะทําพิธีตาม พอพิธีเรียกขวัญเสร็จก็ฆาไกทําแกง

พอแกงสุกแลวก็ตองทําพิธีผูกขอมือ ตองรอใหฮี่โขทําเสร็จกอน
อีกเชนกัน ฮี่โขที่บานหวยหินลาดใน จะใชหมูทําพิธีผูกขอมือ พอผูกขอ
มือเสร็จจะเปนการเวียนขึ้นไปกินขาวและผูกขอมือกันทุกหลังคาเรือน
จนครบ ระหวางนั้นเด็กๆ วัยรุนจะนํานํ้าสมปอยมารินใหผูเฒาผูแกโดย
ใสในภาชนะที่วางไวตามบานเพื่อแสดงความเคารพนับถือ 

(โดยปกติแลวหากยังไมเคยถางไรตองไปหาท่ีทําไรใหม เขาจะเกบ็
กระดูกโคนปกไกท่ีกนิเนื้อหมดไว จะลางขึ้นเสยีบใตหลงัคา เพื่อนาํไปทํา
พธิเีส่ียงทายในไร จะไดรูวาตรงท่ีนั้นทําไดหรอืไม แตสาํหรบัหวยหนิลาด
ในเปนไรเดิมที่เคยทํามาแลวก็ไมตองใชวิธีเสี่ยงทาย)

อีกสองวันถัดมา ชาวบานเดินตามฮี่โขเขาไปยังปา ครั้งนี้ไปกัน
ราวๆ ยี่สิบคน วันแรกจะตองถางไรฮี่โขกอน 

สําหรับการทําไรนี้ พวกเขาจะมีการเลือกทําเลทําไร ซึ่งมีขอหาม
อยูวาหามทําไรในเขตตนนํ้าหรือตานํ้า หามทําไรระหวางสองฝงแมนํ้า

หามทําไรบนยอดเขา ฯลฯ และเมื่อทําไรเสร็จในปนั้นแลวตองปลอย
ทิง้ไวใหพื้นดินมีโอกาสฟนสภาพปา คือเวนไว 5-7 ป คอยกลับมาทํา
ใหม สภาพดนิและปากก็ลับมาสมบรูณ และยังทาํใหไดผลผลิตดอีกีดวย 

พอเดินถึงไรฮี่โข พื้นที่เปนเขาเตี้ยๆ ดานที่จะทําไรกวางประมาณ 
2 ไร ฮี่โขทําพิธีเสี่ยงทายโดยใชไม พอเสี่ยงทายเสร็จวาสามารถทําไร
ตรงนี้ได ทุกคนก็ขึ้นมาชวยกันถาง พอถางไปไดครึ่งหนึ่งพวกเขาก็หยุด 
และพอแคนั้น ผมถามเขาวาทําไมไมถางใหหมด เขาตอบวา ขาวปที่
แลวยังเหลอือยู ปนี้ไมจาํเปนตองทํามาก จงึทาํใหรูวา เขาทําการเกษตร
สําหรับการกินมากกวาทําเพื่อหาผลกําไร 

สวนเรื่องการถาง เขาจะเลือกถางตนเล็กๆ สวนตนใหญๆ จะตัด
ใหเหลือตอไว เพื่อไมใหมันตายทัง้หมด เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว ตนไม
เหลานั้นก็จะสามารถแตกกิ่งกานสาขาใหม พวกพืชผัก ที่ปลูกหลายๆ 
ชนิดก็เปนอาหารของสัตว

หลังจากนั้นพวกเขาจะตากไรไวประมาณหนึ่งเดือน จึงจะทําการ
เผาไร การเผาไรตองทําแนวกันไฟ และแบงคนคอยตรวจตรา เพื่อไมให
ไฟลามออกนอกแนวกันไฟ หลังจากเผาไรเสร็จก็เริ่มหยอดเมล็ดทําการ
เพาะปลูก และมีพิธีกรรมที่ละเอียดออนอีกมากมาย จนถึงฤดูเก็บเกี่ยว 

การทําพิธี ไมวาจะงานปใหม พิธีมัดมือ รวมวงกินเหลา ขับลํานํา 
สิ่งเหลานี้บือพอบอกวา ทาํไปเพราะพวกชาวปกาเกอะญออาศยัและทํา
มาหากินตามหุบเขา ตามดอย ตองพึ่งพาตัวเอง ไมไดพึ่งพาใคร อาหาร
ตองปลูกเอง ผาก็เย็บใสเอง ประเพณีวัฒนธรรมก็มีเปนของตัวเอง เขา
ตองมีชีวิตเปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดถี่ถวนติดตอกันตลอดป อีก
อยางเขาเชื่อวาผนืนํ้า ปาเขา ท่ีอาศยัและชบุเลี้ยงชวีติพวกเขา มเีจาของ 
ดังนั ้นกอนถางไรในรอบปใหม จะตองทําพิธีขออนุญาตเสียกอน 
หรือการมาชวยกันถางไร จะทํารวมกัน ชวยกัน ระหวางปที่ผานมา 
ใครมีความขัดแยง ความขุนของใจกัน ในเวลานี้ทุกคนก็ตองมาพูดคุย 
ไกลเกลี่ย และใหอภัยกัน

กลุมชาติพันธุบนทีสู่งจะมีความผูกพันกับปา หากขาดปา พวก
เขาก็ขาดนํ้า ขาดพื้นที่ที่สมบูรณในการปลูกพืชเลี้ยงชีพ ไรหมุนเวียนที่
บานหวยหินลาดใน หรือชุมชนปกาเกอะญอทํากันมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
เปนการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีพืชหลากหลายชนิดรวมกันอยู
ในระบบเปนจํานวนมาก มีวัฒนธรรมประเพณีทีเ่คารพและนอบนอม
ธรรมชาติ ยิง่ไปกวานั้น บานหวยหินลาดในยังมีการจัดการพื้นที่อยาง
ชัดเจนแบงเปน 4 สวน คือ พื้นที่ปาชุมชน 9,396 ไร พื้นที่อยูอาศัยและ
สวน 1,228 ไร พื้นที่นา 168 ไร และพื้นที่ไรหมุนเวียน 162 ไร   

การจัดการแบงขอบเขตพื้นที่ในการใชประโยชนอยางชัดเจน จะ
ชวยลดการขยายพื้นที่ทํากนิ และบานหวยหนิลาดในเปนตวัอยางหนึ่งใน
การบอกถึงความแตกตางระหวาง “ไรหมุนเวียน” กับ “ไรเลื่อนลอย” 
ไดดี หรือเปนสิ ่งยืนยันวา “ไรหมุนเวียน” คือการทําไรแบบใช
องคความรูทีบ่รรพบุรุษของพวกเขาทําตอๆ กันมา และนี่อาจเปน
รปูแบบเกษตรกรรมย่ังยืนบนพื้นท่ีสงู ที่สามารถรกัษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพไวได  

บางทีเรื่องของการอนุรักษไมใชแคหมายถึง “การเก็บรักษา” ไว
เพียงอยางเดียว แตตองรวมไปถึง “การใชประโยชน และรักษาอยาง
สมดุลควบคูกันไป”

การมาชวยกันถางไร 

จะทํารวมกัน ชวยกัน 

ระหวางปที่ผานมา 

ใครมีความขัดแยง 

ความขุนของใจกัน 

ในเวลานี้ทุกคน

ก็ตองมาพูดคุย 

ไกลเกลี่ย 

และใหอภัยกัน
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โดย...จุมพล ชางอินทรเยาวชนรักษโลก

                 เคร�อข�าย…  
         โรงเร�ยนอนุรักษ�แม�นํ�าสงคราม

“เครือขายสายนํ้าที่ทําใหเกิดสายใจ”
 “แมนํ้าสงคราม” แมนํ้าทีม่ีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ตั้งแตอดีตทีม่ีการ

ตั้งถิ่นฐานรมิสองฝงแมนํ้าจนมาถงึปจจบุนั ยังถกูจดัใหเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมคีวามสําคัญระดบันานาชาต ิ
เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าหลากหลายชนิด รวมถึง
พันธุสัตวนํ้าที่ถูกคุกคามและใกลจะสูญพันธุ อยางเชน ปลาบึก เปนตน

ลูกโลกสีเขียว   เมษายน-มิถุนายน  255512

มนํา้สงครามมีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัด
สกลนคร อุดรธานี และบางสวนของจังหวัดหนองคาย 
มีความยาวทัง้สิ ้นประมาณ 420 กิโลเมตร เมือ่ถึง
ฤดูฝนจะมีพื ้นทีน่ํ ้าหลากครอบคลุมพื ้นทีป่ระมาณ 
500,000–600,000 ไร ในหวงเดือนกรกฎาคม–เดือน
ตุลาคมของทุกป ไดกอใหเกิดความหลากหลายของ
พันธุสัตวนํ้าที่เลี้ยงชีวิตผูคนสองฝง

ป 2545 สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) 
ไดเขามาดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับหนวยงานของ
ภาครัฐ องคกรเอกชน ทัง้ระดับภูมิภาคและระดับ
ทองถิ่น และชุมชนในลุมนํ้าสงคราม เพื่อการอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยัง่ยืนของพื้นทีชุ่มนํ้าลุมนํ้าโขงตอน
ลาง ลุมนํา้สงครามตอนลาง จากการดําเนินกิจกรรม
รวมกันของทุกภาคสวนกอใหเกิด “งานวิจัยไทบาน” 
(Thai Baan Research) เพื่อสรางองคความรู รวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มศักยภาพของชุมชน รวมถึง
การอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ในการที่จะถายทอดสู “ตนกลา” รุนตอๆ ไป
ใหเขมแข็งและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

“โขงกะขุน มูลกะหมอง พองกะเนา สงคราม
เฮาอยาใหหมน เฮาทุกคน ต องออกแฮงฮอง 
ปกปองซอยกัน”

บทกลอนพื้นถิ่นดังอยูในใจ เปนจิตสํานึกทีเ่กิด
ขึ ้นในจิตใจของเยาวชนในลุ มนํ ้าสงครามตอนลาง 
เป นสํานึกถึงคุณคาของแมนํ ้าสงคราม โรงเรียน
ตางๆ ทีต่ั ้งติดอยูกับแมนํ ้าสงครามตอนลาง ตั ้งแต
อําเภอทาอุเทน อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

อําเภออากาศอํานวย อําเภอเซกา 
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร จึงมี
หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาในทองถ่ิน
ของตนเอง โดยการมีสวนรวมของ
โรงเรียน อาจารย เยาวชนในโรงเรียนและ
ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงมีความหลากหลาย

แตกตางกันไปในแตละโรงเรียนและชุมชน
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2548 ถอืไดวาเปนวนัเกดิของ 

“เครอืขายโรงเรยีนอนรุกัษแมนํ้าสงคราม” เปนวนัท่ี
ตนกลาเจริญเติบโตและเขมแข็งมากยิง่ขึ้น มีอาจารย
ปญญา สุทธิบุตร จากโรงเรียนสามผงวิทยาคม เปน
ประธาน ในขั้นตนมีโรงเรียนเขารวมเครือขายรวม 9 
โรงเรียน จาก 4 อําเภอของ 2 จังหวัด ประกอบดวย 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบานไชยบุรี 
โรงเรียนบานหาดกวน อําเภอทาอุเทน โรงเรียนบาน
หาดแพง โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ โรงเรียนบาน
ทาบอ โรงเรียนสามผงวิทยาคม อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โรงเรียนทาสงครามวิทยา อําเภอ
อากาศอํานวย และโรงเรยีนคาํตากลาประชาสงเคราะห 
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร มีสมาชิก 250 คน 
และมีโรงเรียนภาคีทีพ่รอมจะดําเนินกิจกรรมรวมกับ
เครอืขายอกี 23 โรงเรยีน โดยกจิกรรมภายในเครอืขาย
มีผลงาน “วิจัยไทบาน” เปนตัวเชื่อมโยง

จากการผลักดันและสนับสนุนของโครงการ
อนุรักษ และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ยืน ในพื้นทีชุ่มนํ้าลุมนํ้าโขง (MWBP) 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 9 (อุดรธานี) หนวยงาน
ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรเอกชนตางๆ ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น และจังหวัดนครพนม 
กิจกรรมแรกทีเ่ชื ่อมโยงเพื่อใหเกิดเปน “เครือขาย
โรงเรียนอนุรักษแมนํ้าสงคราม” คือ กิจกรรมการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า โดยมีสถานีตรวจวัดอยู 9 จุด 
(ตามตําแหนงใกลเคียงของทีต่ั้งอยูแตละโรงเรียน) มี

พารามิเตอรที่ใชในการตรวจสอบคือ คา OD BOD pH 
อุณหภูมิ และคาความขุนใสของนํ้า (Turbidity)

เมื่อไดขอมูลมาระดับหนึ่งแลว จะมีการประชุม
แลกเปลี่ยนขอมูล และวิเคราะหปญหาสถานการณ
ของนํ้าในลุมนํ้าสงครามตอนลาง อปุสรรคและแนวทาง
แกไขรวมกัน โดยมีประชุมรวมกันปละ 2 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมแหงหวงเวลาและสถานการณ จาก
กิจกรรมดังกลาวกอใหเกิด “สายใจ” เพื่อจรรโลง 
“สายเลือด” ผูหลอเลี้ยงสรรพชีวิตในลุมนํ้าสงคราม 
ไมวาจะเปนกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง เชน การ
อนุรักษวังปลา คายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรียนรูทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าสงคราม นํ้าหมักชีวภาพ
กําจัดนํ ้าเสียจากกระชังปลา ขี ้ปลาหอม (ปุ ยหมัก
ชีวภาพจากขี้ปลา) โครงการขยะสวยงาม การอบรม
นักพฤกษศาสตรรุนเยาว ปุยหมักชีวิภาพจากขี้ควาย
และใบไม ปุยหมักชีวภาพจากไสเดือนดิน การทอผา
ยอมสธีรรมชาต ิลกูประคบสมนุไพร การประกวดภาพ
วาดแมนํ้าสงคราม การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ การ
ปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ การศึกษาเรียนรู
การบริหารจัดการและการใชประโยชนจากปาชุมชน 
ฯลฯ เหลานี้ลวนเปน “สายใจ” เพื่อ “สายเลอืด” ของ
คนในลุมนํ้าสงครามทั้งสิ้น

จากการทํากิจกรรมรวมกัน ศึกษาเรียนรูรวมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหารวมกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดนครพนม 
จึงใหความสําคัญกับองคความรู ที ่ไดมา โดยมีการ
ประชุมและประชาคมรวมกันระหวางโรงเรียนตางๆ 
อาจารย เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ องคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของ ชมุชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหมี “หลักสูตรทองถิ่น
ลุมนํ้าสงคราม” โดยจะใหเยาวชนในโรงเรยีนตางๆ ใน
ลุมนํ้าสงครามตอนลางไดเรียนรูตั้งแตภาคเรียนทีส่อง 
ของทุกปการศึกษา “คุณคาของแมนํ้าสงคราม” อยู
ในจิตใจของ “เยาวชนคนลุมนํ้าสงคราม” ตลอดไป
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 ารแตงกลอน หรือแตงบทกวี คนอาจมองวายากหรือ
 งายตามแตจริต รสนิยม ความรัก ความชอบ บางคน
 อาจมองวาเปนของยาก ของโบราณ ของเชย ของ
 ไมทันสมัย ของอยู บนหิ ้ง ของสําหรับผู ใหญ แต
ทีจ่ริงแลวกาพยกลอนก็อยูในวิถีชีวิตของคนทุกรุนทุกวัย ทุกยุค
ทุกสมัย ชาวบานหาเชากินคํ่าก็อาจชอบกาพยกลอน สามารถ
แตงเองเทาทีจ่ะทําได เด็กก็ชอบจดจํากลอน หรือรู สึกอยาก
แตงกลอนเปน เพราะกลอนทีเ่ราคุ นเคยนั ้น แฝงอยู ในเพลง
พื้นบาน เพลงกลอมเด็ก  เพลงรองเลน เพลงหมอลํา เพลงลิเก 
เพลงลูกทุง เพลงไทยสากล เพลงเพื่อชีวิต หรือสารพัดเพลงที่เรา
ไดยินไดฟง  เยาวชนมากมายท่ีพอฟงเพลงมากแลวอยากแตงเพลง 
นั่นก็คือความปรารถนาที่แจะแตงกลอนนั่นเอง

สําหรับเยาวชนที่ชอบ หรืออยากแตงกลอนไดบาง ผมชอบ
แนะนําใหฟงเพลงมากๆ เพราะบทกลอนกับบทเพลง  ก็คือ
สิง่เดียวกัน คือเพื่อนกัน คือญาติกัน คือกิ่งกานสาขากันและกัน 
นักแตงเพลงทีแ่ตงเพลงนับรอยนับพันจนมีชื่อเสียงเปนทีช่ื่นชม 
ลวนมีพื้นฐานการแตงกลอน  

เบ้ืองตน อยากใหลองหาอานคาํคลองจองของไทย เชน “ขี้หด 
ตดหาย”  “หดัูบ ตับไหม”  “นํ้าไหล ไฟดบั”  “เวานวั หวัมวน”  
“นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา”  “ขับเร็วหาวาแดกมา ขับชาหาวาหมา
ไมแดก”  “อยูบานเมียดา ออกมาจาจับ” ฯลฯ  ซึ่งมีอยูมากมาย 
ที่มาจากชาวบาน และอาจเขียนโดยคนที่ไมไดเรียนหนังสือสูง  

เคยเหน็รถกระบะเกาๆ ตอเปนรถขายกาแฟเคลื่อนท่ี เจาของ
ดูเปนชายชาวบานธรรมดา แตขางๆ รถเขาเต็มไปดวยสติ๊กเกอร 
“วัตถุดิ้นรน คนจนๆ ขับ” “ปริญญาไมงอ สี่ลอก็พอกิน” ซึ่งแม
เขาจะซื้อมาจากสต๊ิกเกอรท่ีทําขายสาํเรจ็รปู แตกเ็ช่ือวาเขาไดเลอืก

ในสิ่งที่ “โดนใจ โดนชีวิต” ตัวเองแลว และที่นาสนใจคือยังมีมุม
หนึ่งขางๆ ตูกาแฟ เขาเขียนไวดวยลายมือโยเย “ทําดีไมตองขอ 
พออนญุาต” และ “ลกูไมด ีรกัศกัดิ์ศร ีกวาพอแม” ตรงนี้แหละ
ท่ีทําใหตองแอบมองใบหนากรานแดดกรานลมของเขา และเขาใจ
ไดวาชายขายกาแฟโบราณบนรถกระบะเกาๆ ท่ีวานั้น กาํลังเขยีน
ความในใจอบรมสั่งสอนลูก บางทีเขาอาจกําลังทุกขใจกับลูกชาย
สักคนก็เปนได นี่แหละคือพื้นฐานหนึ่งของกลอน คือเขียนความ
ในใจของตัวเองออกมาผานถอยคําภาษาทีค่ลองจองและคมคาย 
อาจทั้งไพเราะ สวยงาม กินใจ หรือ เสียดสี ประชดประประชัน  
แดกดัน สั่งสอน เตือนใจ ฯลฯ        

เบื้องตอมา ถาอยากขยับขยายใหเปนกลอนเต็มบท ผมชอบ
แนะนําใหแตงกลอน 4  เพราะกลอน 4 ก็คือครึ่งหนึ่งของกลอน 
8 แตมันสั้น งาย กระชับ ตัวอยางเคยแตงใหหลานสาววัยอนุบาล 
อานใหเธอฟงแลว เธอชอบมาก เธอจาํได  จนเมื่อโตขึ้นเธอกก็ลาย
เปนคนชอบอานกลอน  

 “นองเอย นองตั๊ก     นารัก นักหนา
โตไป โตมา   แฮปป เบิรธเดย”

หรือกาพยยานีก็งาย เพราะคุนหูคนไทยมาก ทั้งคําสั้น และ
จังหวะกระฉับกระเฉง ตัวอยาง

 
 “เปบขาว ทุกคราวคํา จงสูจํา เปนอาจิณ
เหงื่อกู ที่สูกิน   จึงเกิดกอ มาเปนคน”

ลองนาํโครงสรางโครงสมัผสัของกลอน 4 และกาพยยานนีี้ ไป
ฝกใสเนื้อหาอื่นท่ีตวัเองคดิได จะทําใหไดกลอนไดกาพยมาในแบบ
ที่ตัวเองตองการ ยิ่งไดอานกลอนมาก ฟงเพลงมาก อานหนังสือ
มาก ดูหนังมาก จะทําใหไดถอยคําที่กวางขวาง รวมทั้งไดถอยคํา
ใหมๆ ที่ตอยอดขึ้นเอง เมื่อมีถอยคําติดตัวแลว เราจะเกิดอารมณ
รูสึกนึกคิดอะไร ไมวาจะรักหรือเกลียด ถาอยากจะแสดงออกมา
เปนกาพยกลอน เราก็สามารถเริ่มตนสัมผัสใจในกาพยกลอนได

กาพยกลอน คือเครื่องมือของอารมณรูสึกนึกคิด ที่มีจังหวะ 
ทีม่ีทํานอง ทีม่ีสัมผัสคลองจอง ทีม่ีสํานวนภาษา โดยทุกคน
ทีม่ีความรักความชอบ สามารถฝกฝนแตงไดตามถนัดของ
ตัวเอง

สัมผัสใจ…  ในกาพย�กลอน 
โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ที่เปนรูปแบบมรดกวรรณศิลปของไทย พอเราใช

ภาษาพูดก็มักจะเปน “กาพยกลอน” หรือ “โคลงกลอน” พวกชอบกาพยกลอน 

หรือโคลงกลอน ก็มักถูกเรียกวานักกลอนบาง กวีบาง วากันวาคนไทยเปนคน

เจาบทเจากลอน  แตที่จริงแลวทุกชาติทุกภาษาลวนมีคนเจาบทเจากลอน
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ชุมชนตนแบบ โดย...กองบรรณาธิการ

น่ีเปนเสียงบนปนคาํถามของผูสงูอายุในวยัเกษยีณท่ีรวมตวักนัใน
นาม "กลุมผูเลี้ยงปลาเกา" บานดอนมะกอกลาง หมู 3 ต.ปากนํ้าประ
แสร อ.แกลง จ.ระยอง จํานวน 37 คน ผูอาวุโสเหลานี้ชวยกันปลูกปา
ชายเลน ทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
ของแมนํา้ประแสร ทีม่ีตนกําเนิดมาจากทิวเขาจันทบุรี ไหลผานเขต
อําเภอแกลง แลวไหลลงสูทะเลในเขตตําบลปากนํ้าประแสร ชวงความ
ยาวของแมน้ําประมาณ 26 กโิลเมตรนี่เอง เปนท่ีหลอเลี้ยงชวีติของพวก
เขา และคนอําเภอแกลงมายาวนาน

อายุก็ปาเขาไปเลขหา เลขหก เรี่ยวแรงมีไมมาก ดังนั้น กลุม
ผูเลีย้งปลาเกา จึงขยายการทํางานออกไปอีก โดยชักชวน

ชาวบานจากหมู 7 หมู 8 และตําบลใกลเคียงอีก 4 ตําบล 
ไดแก ต.ทางเกวียน ต.เนินฆอ และ ต.ทุงควายกิน มา
ตั้งเปนคณะกรรมการ รวมประชุมกับสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ประสานงานเชื่อมรอยเครือขายตําบล
เขาดวยกนั เพื่อจดัตั้งเปน "องคกรชมุชนชายฝงภาค
ตะวนัออก" โดยเริ่มประชมุกนัมาตั้งแตเดอืนกนัยายน 

2547 พัฒนาเปน "โครงการพลิกฟนวิถีชุมชนลุมนํ้า
ประแสร" รวมกันปลูกปาชายเลนสองฝงลุมนํ้าประแสร

ในพื้นท่ีวางรกรางในชวงเดอืนกมุภาพนัธ-พฤษภาคม ซึ่งเปน
ชวงที่นํ้าลดตอนกลางวัน เพื่อกลาไมที่ปลูกจะไดหนีนํ้าทัน

หลังจากนัน้ ก็มีการพาคณะกรรมการไปศึกษาดูงานทีศู่นย
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุร ีและนาํความรูท่ีได มาทําจลุนิทรยี
บําบัดน้ําเสีย โดยต้ังถังหยดบรเิวณท่ีชาวบานขอมา จนสภาพนํ้าเริ่มดข้ึีน 
ความจริงทีป่รากฎ ทําใหชาวบานเริ่มเห็นความสําคัญของงานอนุรักษ 
มีจํานวนคนมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากเครือขาย 4 ตําบล ก็ไดเพิ่มมา
อีก 1 ตําบล คือ ต.คลองปูน

แตงบประมาณเครอืขายท่ีมีอยูนอยนดิ กจิกรรมสวนใหญกทํ็าไป
ตามกําลัง เชน การเฝาระวังรักษาลุมนํ้าประแสร อาศัยชาวบานเปนหู
เปนตา ใครทําผิดหผิูดตากจ็ะมาบอก ทางเครอืขายจะเขาไปดาํเนนิการ
ตอ กันไวดีกวาแก เพราะขยาดกับเหตุการณเมื่อป 2535 ที่นํ้าเสียจาก

การสรางสนามกอลฟไหลลงมา ตองใชเวลาหลายปกวานํ้าจะคืนสภาพ
ลาสุดเมื่อเดือนกันยายน ป 2551 เกิดนํ้าเสียอยางรุนแรงในเวลา

ไลเลี่ยกนัถึง 3 ครั้ง ชาวบานสนันษิฐานวานาจะเกดิจาก ผูรบัจางนาํสาร
ตกคางโลหะหนกัจากโรงงานอตุสาหกรรมมาท้ิง ทําใหปลาในกระชังเสีย
หายกวา 4 ลานบาท เทศบาลเมอืงแกลงเชญิโรงงานท่ีมสีวนเกี่ยวของมา
ประชุมทําความเขาใจรวมกัน แตเรื่องก็เงียบหายไป

ปจจุบัน แมยังตองเฝาระวังการวางทอจากโรงงานเช่ือมลงสูแมน้ํา 
แตสถานการณบริเวณลุมนํ้าประแสรก็ถือวามีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางทีด่ีขึ้น ไมวาจะเปนพื้นที่ปาชายเลนบริเวณแมนํ้าประแสรทีเ่พิ่ม
ขึน้อยางตอเนื่อง ทําใหแหลงผสมพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นตาม
มา แมนํ้าประแสรไดรับการฟนฟูทําใหสภาพนํ้าในแมนํ้าสะอาด โดย
เฉพาะทางเทศบาลเมอืงแกลงรณรงคใหชมุชนใชถงัดกัไขมนักอนปลอย

ท้ิงลงทอระบายนํ้า จงึทําใหปญหามลพษิทางนํ้าที่สงผลกระทบตอชมุชน
และสัตวลดลง ทรัพยากรสัตวนํ้าตางๆ ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น เชน ปลากด
ปลากะรัง ปลากระบอก กุงขาว กุงกามกราม เคยตัวใส ปูมา ปูดํา 
หอยนางรม ก็กลับมาในแหลงนํ้ามากขึ้น ชาวบานมีรายไดมากขึ้น โดย
ไมตองออกไปหางานตางถิ่น บางคนตดัสนิใจลาออกจากโรงงานหนักลบั
บานมาทําประมงเพราะสุขกายสบายใจ มีรายไดพออยูพอกิน

ในเมื่อสิ่งที่เครือขายทํากันอยู ก็ทําเพราะตองการรักษามรดกให
ลูกหลานคนรุนหลัง เด็กๆ จึงตองเตรียมตัวรับไมตอ มีการอบรมเด็กๆ 
นักเรียนทีอ่ยูใกลบริเวณแมนํ้าประแสร 5 ตําบล ในเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ใหความรูเรื่องตนไม สมุนไพร การใชเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส และตรวจวัดคุณภาพนํ้า เพื่อปลูกฝงใหเด็กๆ ซึมซับ
คณุคาของทรพัยากรลุมแมนํ้าประแสร และทําหนาที่ดแูลในวนัขางหนา

เมื่อป 2552 เครือขายลุมนํ้าประแสร 5 ตําบล พยายามขยาย
เครือขายเพิ่มเปน 9 ตําบล เพราะ 4 ตําบลนั้นเปนชุมชนที่อยูเหนือนํ้า
ขึ้นไป สวนใหญเปนเกษตรกร ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหสารเคมีจากการ
ทําเกษตรไหลลงแหลงนํ้าธรรมชาต ิกต็องชักชวนใหเกษตรกรเขามาเปน
เครอืขายทํางานดวยกนั พอวันผานเคล่ือนไป มชีมุชนท่ีตองผลัดเปล่ียน
ผูนาํ และคณะทาํงาน บางใหความสาํคญั บางกใ็หความสาํคญัอยางอื่น
มากกวาเรื่องสิ่งแวดลอม ตอนนี้เครือขายลุมนํ้าประแสรจึงมีเพื่อนรวม
เดินทางสายอนุรักษอยู 7 ตําบล ก็คือเพิ่มมาอีกสองตําบล ไดแก ตําบล
บานนา และตําบลกระแสบน ทางเครือขายใชวิธีเขาไปใหความรู และ
หางบประมาณไปติดตั้งถังหยดนํ้าจุลินทรีย และนําเด็กในตําบลเขามา
รวมฝกอบรมในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพนํ้า

จากการตอสูมายาวนานเพื่อใหไดมาซึ่งทรพัยากรเพื่อคงรกัษาวถิี
ชีวิตของชุมชน เมื่อ 4 ปกอน มีหนวยงานมาวัดคุณภาพนํ้า และจัดให
แมนํ้าประแสรอยูในระดบัที่ 4 คอื นํ้าเสื่อมโทรม ใชไดแคเปนท่ีสญัจรไป
มาไดเทานั้น ปจจบุนั แมนํ้าประแสรจดัอยูในอนัดบัท่ี 2 นํ้าอยูในเกณฑด ี

ตอนนี้ชาวบานพูดไดเต็มปากวา “ถาเปนทรัพยากรในนํ้า และ
ปาชายเลน แมนํ้าประแสรไมแพลุมนํ้าไหนในภาคตะวันออก” 

 

"¡ÒÃÃÇÁµÑÇ¢Í§¼ÙŒäÁ‹ÂÍÁá¾Œ"
เคร�อข�ายลุ�มนํ�าประแสร� 5 ตําบล

อายุก็ปาเขาไปเลขหา เลขหก เรี่ยวแรงมีไมมาก ดังนั้น กลุม
ผูเลีย้งปลาเกา จึงขยายการทํางานออกไปอีก โดยชักชวน
อายุก็ปาเขาไปเลขหา เลขหก เรี่ยวแรงมีไมมาก ดังนั้น กลุม
ผูเลีย้งปลาเกา จึงขยายการทํางานออกไปอีก โดยชักชวน
อายุก็ปาเขาไปเลขหา เลขหก เรี่ยวแรงมีไมมาก ดังนั้น กลุม

ชาวบานจากหมู 7 หมู 8 และตําบลใกลเคียงอีก 4 ตําบล 
ไดแก ต.ทางเกวียน ต.เนินฆอ และ ต.ทุงควายกิน มา
ตั้งเปนคณะกรรมการ รวมประชุมกับสถาบันพัฒนา

ไดแก ต.ทางเกวียน ต.เนินฆอ และ ต.ทุงควายกิน มา
ตั้งเปนคณะกรรมการ รวมประชุมกับสถาบันพัฒนา

ไดแก ต.ทางเกวียน ต.เนินฆอ และ ต.ทุงควายกิน มา

ตะวนัออก"
2547 พัฒนาเปน 

ประแสร"
ในพื้นท่ีวางรกรางในชวงเดอืนกมุภาพนัธ-พฤษภาคม ซึ่งเปน

ชวงที่นํ้าลดตอนกลางวัน เพื่อกลาไมที่ปลูกจะไดหนีนํ้าทัน
ในพื้นท่ีวางรกรางในชวงเดอืนกมุภาพนัธ-พฤษภาคม ซึ่งเปน

ชวงที่นํ้าลดตอนกลางวัน เพื่อกลาไมที่ปลูกจะไดหนีนํ้าทัน
ในพื้นท่ีวางรกรางในชวงเดอืนกมุภาพนัธ-พฤษภาคม ซึ่งเปน

"ถาอนาคตลุมนํ้าประแสรยังเปนแบบนี้ แลวลูกหลานจะทําอะไรกิน..."

"คนปลายนํ้าดูแล แตคนกลางนํ้ากับตนนํ้าไมชวย แถมยังปลอยนํ้าเสียอีก มันก็แย..."
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โครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวดานการพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นเกิด
ขึ้นดวยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาว
ไกลทีท่รงเล็งเห็นและมีพระราชดําริใหเตรียมรับกับ
ปญหามากกวา 40 ปแลว (อางจากหนังสือ “72 ป 
แกวขวัญ วัชรโรทัย เลขาธิการพระราชวัง”) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอย ู หัวทรงม ีรับส ัง่ตั ้งแต 
พ.ศ. 2504 วาคารถและนํา้มนัจะแพง พระองค
จึงไดมีการศึกษา คนควาและทรงริเริ ่มการพัฒนา
พลังงานทดแทนโดยการนําเอาวัสดุเกษตรมาแปร
รูปเปนนํา้มันสําหรับเครื่องยนตและรถยนตประเภท
ตางๆ เพื ่อลดการพึ่งพาการนําเขานํา้มันจากตาง
ประเทศมาตั้งแตนํา้มันยังมีราคาลิตรละไมกี่บาทโดย
เปนไปตามหลักการ “พึง่ตนเอง” เพราะสามารถ
ผลิตใชเองไดบางสวน ซึ ่งสอดรับกับสถานการณ
ปจจุบัน นับวาเปนโชคดีของชาวไทยทัง้ชาติทีไ่ดรับ
ประโยชนจากโครงการพระราชดําริของพระองค และ
โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดําริดานพลังงาน
ทดแทนชึ ่งมีอยู หลายแหงกระจายอยู ท ัว่ประเทศ
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชนในการนําไปปรับใช

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ "คลองลัดโพธ์ิ"
จากปญหาน้ําทวมหลายครั้งในอดตี และมหาอุกภยั

ในชวงปลายป 2554 ทีพ่ึ่งผานมาซึ่งทวีความรุนแรง
มากกวาทุกๆ ปทําใหกรุงเทพมหานคร ในหลายพื้นที่
ตองจมบาดาลอยูนานนับเดือนจากปญหานํ้าเหนือ 
นํ้าทุง และนํ้าทะเลหนุน กระนั้นมีคลองเล็กๆ อยูหนึ่ง
สายทีม่ีขีดความสามารถในการชวยปองกันนํ้าทวม
กรงุเทพฯ คอื“คลองลดัโพธิ์” ซึ่งเปนคลองท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสเมือ่
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 วาเปนสถานที่ตัวอยาง

ทดแทนควบคูไปกับการบริหารจัดการนํ ้าไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยกรมชลประทานไดรวมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการศึกษาวิจัยและนํา
ไปขยายผล เพื่อพัฒนาและผลิตกังหันพลังนํ้าสําหรับ
ผลติกระแสไฟฟาตดิตั้งท่ีคลองลดัโพธิ์และประตรูะบาย
นํ้าอื่นๆ ตอไป เปนการเพิ่มทางเลือกในการใชไฟฟา
จากพลังงานนํ้า รวมทั้งชวยลดปญหาภาวะโลกรอน
ประหยัดพลังงานอื่นใหแกประเทศไดอยางมหาศาล

ตนแบบกังหันพลังนํ ้าอาศัยพลังงานจลนจาก
ความเรว็ของกระแสนํ้าไหลม ี2 แบบ คอื แบบหมนุตาม
แนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล 
(Cross Flow) โดยทําการเชื่อมตอเขากับเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟาและติดตั้งกังหันทั้ง 2 แบบกับโครงเหล็ก
ทีป่รับขึ้นลงไดบริเวณทายประตูระบายนํ้าคลองลัด
โพธิ์ เพื่อทําการผลิตกระแสไฟฟาไดกําลังไฟฟาสูงสุด
ถึง 5.74 กิโลวัตต ซึ่งสูงกวาที่ไดวิเคราะหและคํานวณ
ออกแบบไว (5 กิโลวัตต)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงาน กปร.
ไดดําเนินการยืน่ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ
ในพระปรมาภิไธย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ชื่อสิ่งประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลนและ
ชุดสําเร็จเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน วา "อุทก
พลวตั" (อ-ุทก-กะ-พน-ละ-วดั) มคีวามหมายวา กงัหนั
ผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าไหล

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันใหญหลวงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเปรียบเสมือนเปนพระบิดา
แหงพลังงานทดแทนไทยอยางแทจริง ทั้งนี้ ในตอนตอ
ไปจะไดกลาวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานพลังงานทดแทนที่นาสนใจอื่นๆ อีกตอไป

ของการบริหารจัดการนํ้าทีต่องการความรูเรื่องเกี่ยว
กับเวลานํ้าขึ้นนํ้าลง หากบริหารจัดการใหถูกตองจะ
สามารถแกปญหานํ้าทวมได

 ในอดีตคลองลัดโพธิ์เปนคลองลัดแนวเหนือ-
ใตของคุงนํ้าแมนํ้าเจาพระยาบริเวณตําบลทรงคนอง 
อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เดมิมสีภาพ
ตื้นเขินมีความกวางเพียง 10-15 เมตร ตอมาไดจัด
สรางเปนโครงการตามแนวพระราชดาํรเิปนการบรหิาร
จัดการนํ้าเพื่อแกปญหานํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ให
สามารถรับปริมาณนํ้าไดเพิ่มขึ้น ทั้งยังเปนทางลัดของ
นํ้าไหลลงสูทะเลไดสะดวก รวดเรว็ขึ้น โดยชวยลดระยะ
ทางการไหลของแมนํ้าเจาพระยาจาก 18 กิโลเมตรให
เหลือเพียง 600 เมตร รวมทั้งลดเวลาการเดินทางของ
นํ้าจาก 5 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 10 นาทีเทานั้น โครง
การฯ นี้สามารถระบายนํ้าออกสูอาวไทยไดเฉลี่ยวัน
ละประมาณ 40 ลานลูกบาศกเมตร โดยยึดหลักการ 
"เบี่ยงนํ้า" (Diversion) ภายใตการดแูลของหนวยงาน
หลกั 3 หนวยงานคอื กรมชลประทาน กรงุเทพมหานคร 
และคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ในชวงทีเ่กิดนํ้าเหนือไหลหลากและนํ้าทะเลหนุน
สูงของทุกป ประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ไดทําหนาทีเ่ปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง ชวยลด
ผลกระทบจากภาวะนํ้าลนตลิ่งไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ท ีส่ํ าคัญพระบาทสมเด็จพระเจาอย ู หัว ได
พระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาใชพลังงานนํ้าที่
ระบายผานคลองลัดโพธิ์ใหเกิดประโยชนเปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟาโดยใชกังหันพลังนํ้าอาศัยพลังงานจลน
จากความเร็วของกระแสนํ ้าเพื ่อผลิตกระแสไฟฟา
พลังนํ ้า นับเปนแหลงเรียนรู ในการผลิตพลังงาน

ขอบคุณขอมูลจาก : เนชั่น 

ขอบคุณรูปภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน, The Bier

พระบิดาแห�งพลังงานทดแทนไทย : 
¡Ñ§ËÑ¹¼ÅÔµä¿¿‡Ò´ŒÇÂ¾ÅÑ§¹éíÒäËÅáË‹§¤ÅÍ§ÅÑ ấ¾¸Ôì

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระอัฉริยภาพและวิสัยทัศนดานการพัฒนาพลังงานทดแทนเปนที่
ประจกัษชดัตั้งแตอดตีจนถงึปจจบุนั ทรงพระราชทานแนวพระราชดาํรกิบัคณะบคุคลตางๆ ท่ีเขาเฝาถวายชยัมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในป 2548 มีใจความสําคัญ
ตอนหนึ่งวา  

...ถานํ้ามันเชื้อเพลิงหมดแลว ก็ ใชเชื้อเพลิงอยางอ� นได มีแตตองขยัน หาวิธีที่ทําใหเชื้อเพลิงเกิดใหม

เชื้อเพลิงที่เรียกวานํ้ามันนั้นมันจะหมด ภายในไมกี่ปหรือไมกี่สิบปก็หมด...ถาไมไดทําเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดรอน...

พลังงานทดแทนโดย...ราชพฤกษ
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คณะที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุญยงค เกศเทศ พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร 
นิวัติ กองเพียร ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ นพ.พลเดช ปนประทีป 
สันติวิภา พานิชกุล วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ นิรันศักดิ์ บุญจันทร 
ดร.สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ อรรถพล ฤกษพิบูลย 
ประเสริฐ สลิลอําไพ อุดม วิเศษสาธร  
บรรณาธิการ : ศรีสุรางค มาศศิริกุล เกศนุช ชีระภากร 
พรวิไล คารร  ธีรยุทธ สายทอง  
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ผูมีจิตอาสาชวยงานในนาม “คณะทํางานภูมิภาค” 
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บทบรรณาธิการ

(นายสงเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์ )
ผูอํานวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว

ของตีพิมพ
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 เลิกกิจการ
 ยายไมทราบที่อยูใหม
 อื่นๆ
ลงชื่อ..........................................
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ชําระคาบริการแลว

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2549

ปณ.สํานักงานใหญ ปตท.
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จากตอนเด็กๆ ที่เราเรียนกันมาวา บนโลกมีนํ้ามากกวาพื้นดิน หรือมากถึง 3 ใน 4 สวนของพื้นโลก...ฟงแคนั้นก็พออุนใจ...เราคง

มีนํ้าใชตลอดปตลอดชาติ
ทวา 97 เปอรเซ็นต นั้นเปนนํ้าทะเล แถมอีก 2 เปอรเซ็นตเปนนํ้าที่อยูในรูปนํ้าแข็งและหิมะ ฉะนั้นเรามีนํ้าที่สามารถใชอุปโภค 

บริโภคไดเพียง 1 เปอรเซ็นตเทานั้น เริ่มหนาวๆ รอนๆ แลวใชมั้ย
เรารูกันดีอยูแลววา “นํ้า” มีความสําคัญมากเพียงใด เปนตัวหลอเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะประเทศเราที่มีความเกี่ยว

พันอยูกับสายนํ้ามายาวนาน เปนสิ่งกอเกิดความอุดมสมบูรณของชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนชีวิตจะหาไม  
ไมวาจะเปนเรื่องราวของพิธีกรรมตางๆ งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นก็ตาม 

ลวนแตมีรูปแบบสัญลักษณซึ่งมีความเกี่ยวพันอยูกับนํ้าแทบทัง้สิ้น เชน การสานปลาตะเพียนแขวนไวบนเปลเด็ก การนําพญานาคมาสัก
หรือปนไวในสถานที่สําคัญ เปนตน ถาเราสังเกตในธรรมชาติ นํ้าเปนผูให และผูรับที่ดี ใหในสิ่งที่ดีมีคุณคา และรับในสิ่งที่ไมดีเพื่อกอเกิด
การเริ่มใหม และนํ้าก็ไมใชเปนตัวการทําลายเหมือนที่หลายคนคิด โดยเฉพาะนํ้าทวม นํ้าหลากในปที่ผานมา แตนั่นคือ กลไกของธรรมชาติ
ท่ีจะพาตะกอนดนิ และธาตอุาหารในดนิมา เพราะบานเรายังเปนเมืองเกษตรกรรม และนยัหนึ่งกช็วยชาํระลางสิ่งสกปรกท้ังหลายใหหมดไป  

ถามองใหลึกไปกวานัน้ แมกระทัง่ในรางกายมนุษย สัตว พืช ยังมีนํ้าเปนองคประกอบกวา 60 เปอรเซ็นต นํ้า เปนตัวควบคุม
อุณหภูมิใหกับรางกาย เปนสารชวยใหกระบวนการทางเคมีในรางกายดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง นํ้าเปนตัวการสําคัญในการสังเคราะหแสง
ใหพืช เปนสิ่งสําคัญใหเกิดผืนปา และปาก็สรางนํ้ากลับคืน 

ชุมชนเครือขาย “รางวัลลูกโลกสีเขียว” หลายๆ ชุมชนทีไ่ดรับรางวัลไป ถามองดีๆ จะเห็นการเกี่ยวรอยเชื่อมโยงกัน ชุมชนที่
ดูแลปาตนนํ้า ก็เพื่อจะรักษานํ้าใหคนในชุมชนและคนพื้นราบไดใช ชุมชนที่อยู “กลางนํ้า” ก็ตองรักษาและใชอยางระมัดระวังเพื่อที่จะให
คน “ปลายนํ้า” ไดใชนํ้าที่สะอาด คน “ปลายนํ้า” หรือ “ปากอาว” งานรักษาสายนํ้าที่อยูในชุมชนตัวเองก็ยาก เพราะทั้งหมดทั้งปวง ถา
คนตนนํ้า กลางนํ้า ไมดูแล นํ้าที่มาถึงหนาบานเขาก็ใชไมได นอกจากจะรักษานํ้าในพื้นที่ตัวเองใหสะอาดกอนปลอยลงสูทะเล การสรางเครือ
ขายทํางานรวมกันจึงเปนทางออกที่ดีกับคนลุมนํ้า 

ปจจบัุนงานอนุรกัษดแูลสายน้ําเปนเรื่องท่ีนาเหน็ใจ เปนงานท่ีละเอียดออนใชความอดทน เพราะวถิชีวีติคนไทยเปลี่ยนไป ท้ังโรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง การเกษตรที่เนนใชสารเคมี ลวนแลวตองปลอยลงสูแมนํ้า ดูเหมือนวา คนใช และทําลายจะมีจํานวนมากกวา
รักษา นํ้าบนโลกนี้มีเยอะก็จริง แตเรารูแลววา นํ้าที่ใชไดมีแค 1 เปอรเซ็นต นอยนิดมากถาเทียบกับประชากรที่เพิ่มขึ้นบนโลก เราก็รูอีกวา
นํ้าเปนทุกสิ่งทุกอยางที่หลอเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ขาดอากาศตายฉันใด ขาดนํ้าชีวิตก็สิ้นฉันนั้น มาเริ่มกันชวยดูแลสายนํ้ากันเถอะ เริ่ม
ตั้งแตในบานของตวัเอง จะมากบาง นอยบาง กข็อใหทํา เพราะนั่นหมายถงึ ทานกาํลงัดแูลชวีติของตวัเอง และรกัษาทรพัยากรไวใหคนรุนหลงั 
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