เรื่องจากปก

โดย...กองบรรณาธิการ

วันํ�าฒในวัฒนธรรมนํ
า
�
นธรรมไทย

จดหมายนอย
อยากไดหนังสือ
ไดอานวารสาร (ไมอยากเรียกวา หนังสือพิมพ) ลูกโลกสีเขียว
เลมเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ทีแ่ นะนําผลงานการเขียนทีไ่ ดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 หนังสือแตละเลมนาสนใจมาก แต
ไมรวู า จะหาซื้อไดท่ีไหน ลองตระเวนหาตามรานก็ไมเห็นมี ที่จริงแลว
นาจะแนะนําสํานักพิมพไวดวยก็นาจะดี เผื่อบรรณารักษเขาจะได
หาซื้อใหเด็กๆ ผมเองสนใจเรื่อง “สายนํ้าและชายชรา” กับเรื่อง
“เพียงผีเสื้อกระหยับปก” มาก แตไมรวู า จะหาซื้อไดท่ไี หน ขอความ
กรุณาชวยแนะนําดวยครับ

จิตรกรรมในฝาผนังและภาพในสมุดข่อยของไทยล้วนแต่เต็มไปด้วยรูปพญานาค
หรือลํานํ้าขดเป็นวงหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมาจากเขาพระสุเมรุ รูปลักษณ์
ดังกล่าวที่เก่าแก่กว่าของไทยซึ่งผู้เขียนอยากนํามาเปรียบเทียบคือรูปที่เขียนโดย
หลวงจีนเฮียวเน็นซิง ผู้เดินธุดงค์จากจีนไปยังอินเดียในพุทธศตวรรษที่ 12
ในภาพที่ว่านี้จะเห็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสําคัญๆ หลายสายของทวีปเอเชียไหลวน
จากภูเขาหิมาลัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกมนุษย์อย่างละเอียดชัดเจนเหมือน
ในแผนที่สมัยปัจจุบัน ถ้าเราเขียนรูปตัดด้านข้าง (profile) จากแผนที่นี้ เราจะได้
รูปภูมิจักรวาล และหากเทียบภูมิจักรวาลกับรูปจําลองของงานสถาปัตยกรรม
ที่สําคัญๆ เช่น นครวัด ก็จะเห็นความสําคัญระหว่างรูปแบบทั้งสองอย่างชัดเจน

มานพ แกวสนิท
หนังสือเรื่อง “สายนํ้าและชายชรา เรื่องเลาจากดอนผีหลง”
ที่เขียนโดย วุฐศิ านติ์ จันทรวบิ ลู นั้น มีขายตามรานขายหนังสือทั่วไป
ราคาเลมละ 130 บาท จัดพิมพและเผยแพรโดย แผนงานพัฒนาจิต
เพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.) เบอรโทร 02 5115855
สว นเรื ่อ ง “เพีย งผี เ สื ้อ กระหยั บ ป ก ” ยัง ไม เ คยตี พิ ม พ แ ละ
วางขายที่ไหน...ทางสถาบันฯ เคยจัดทําขึ้นเปนรูปเลมเมื่อครั้งสงให
คณะกรรมการพิจารณา ตอนนี้ยังคงมีเหลืออยูบ าง ทางสถาบัน
จะดําเนินการสงไปใหนะครับ...
กองบรรณาธิการ
กลุมวิถีพอเพียง
ผมมีความสนใจเรื่องการอนุรกั ษปาไม ผมเคยฟงรายการวิทยุ
ส.ว.ท. รางวัลลูกโลกสีเขียว แตทุกวันนี้ไมมีเลย ผมเสียดายรายการ
ดีๆ ที่หายไป ผมสนใจมากในรายการนี้ ขอใหบรรจุเขารายการวิทยุ
อีกครั้ง...ขณะนี้ ผมไดตั้งกลุมวิถีพอเพียง รวมตัวกัน 11 ครัวเรือน
ดวยความเคารพ
สมศรี สมพวงภักดี

อวยพร
สถาบัน ลูก โลกสีเขี ย ว ได ใ ห คุ ณ ค า ต อ ประเทศชาติ อ ยา ง
มหาศาลในดานการอนุรักษสงิ่ แวดลอม ดิน นํ้า ปา และสราง
ความพึงพอใจใหกับตัวกระผมมาก ในดานอนุรักษปาชุมชน และ
สรางกลุม ชุมชนใหมีความรักษสงิ่ แวดลอมในชุมชนมากขึ้น...ผมขอ
ขอบคุณมายังสถาบันลูกโลกสีเขียวมา ณ โอกาสนี้ดว ย ขอใหสถาบัน
จงประสบแดความสุข ความเจริญ ทุกๆ ทาน
พรอม ผลบุญ

โลกสีเขียว
อยากใหโลกนี้มีแตสีเขียว และใหอนุรกั ษธรรมชาติกนั ใหมาก
ที่สุด หนังสือพิมพเปนขาวสารที่ดมี าก อยากใหเผยแพรใหประชาชน
ไดอานกันมากๆ จะทําใหเขาไดรับรูและซึมซาบสํานึกรักในสิ่งที่
เปนธรรมชาติ
น.ส.สายนํ้าผึ้ง แปงศรี

2

กองบรรณาธิการยินดีรับจดหมายและขอเขียน
จากผูอาน หรือคําติชม จดหมายคือกําลังใจ
ขอเขียนคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเรา
อยูกับโลกอยางยั่งยืน

ลูกโลกสีเขียว เมษายน-มิถุนายน 2555

ในสังคมเขมรโบราณซึ่งเลียนแบบมาจากอินเดีย กษัตริยมีบทบาทเทียบเทา
เทพเจาบนยอดเขา ดวยเหตุนี้ พระเจาแผนดินเขมรจึงปราบดาภิเษกเปน “กษัตริย
แหงภูเขาจักรวาล” เทพเจาทีม่ ีบทบาทสําคัญในกรณีนี้ไดแก พระอินทรผูปราบ
พญานาคบนยอดเขาพระสุเมรุ เพื่อใหพญานาคคายนํ้าลงมาใหโลกมนุษย และองค
พระวิษณุเปนผูบงการใหเทวดาและอสูรพันลําตัวพญานาคเขากับพระสุเมรุแลวขึง
รีดเอานํ้าออกมาเพื่อจุดประสงคเดียวกัน กษัตริยเขมรก็เชนกัน ทรงเทียบพระองค
กับพระศิวะ ผูประทับทัง้ ยอดเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรลาส ดังจะเห็นไดจากการ
ประดิษฐานศิวลึงคเองก็มีความหมายเทียบเทาไดกับเขาพระสุเมรุ ทัง้ สองสิ่งมี
นํ้าไหลจากยอดบนลงมาสูทรี่ องรับขางลาง ในกรณีของศิวลึงคมีฐานที่รองรับ
เรียกวา โยนี ซึ่งเปนคําทีห่ มายถึงอวัยวะเพศหญิง อันเปนจุดกําเนิดชีวิตและ
สิ่งเคียงคูกับศิวลึงค ทั้งเขาพระสุเมรุและศิวลึงคจึงเปนสัญลักษณของการออกดอก
ออกผลของพืชสัตวและมนุษย

นํ�าในประเพณีชาวบาน

เปนทีแ่ นนอนวาชาวบานธรรมดาไมสามารถทําพิธีกรรมที่สะทอนคติความ
เชื่อเรื่องพระอินทรใหนํ้าไดอยางเอิกเกริก แตกระนั้นพวกชาวบานยังคิด
เอานาคเขามาใชในชีวิตประจําวันเหมือนกัน และนาคก็เปนสัญลักษณ
ของนํ้าซึ่งสามัญชนทัง้ หลายใชในพิธี และสิ่งประดิษฐตางๆ อยาง
แพรหลายที่สุด
สิ่งทีโ่ ยงนาคกับธาตุนํ้าโดยตรง เห็นจะไดแกวิธีวัด
ปริ ม าณนํ ้า ในแบบผกผั น ชาวบ า นเรี ย กวิ ธี วั ด นํ ้า นี ้ว า
นาคใหนํ้า หากปไหนมีความอุดมสมบูรณมีนํ้าเหลือใช
ก็เรียกวา ปน้นั มีนาคเพียงตัวเดียว หากปไหนแหงแลง
ถือวาปนั้นมีนาคเจ็ดตัว คือเทากับจํานวนสูงสุดของ
หน ว ยวั ด นํ ้า ทีข่ าดหายไป ซึ ่ง นาคได ก ลื น เข า ไป
ในทอง

ชนเผา "นาคา"

พิธีซึ่งเกี่ยวกับนํ้า
มีมากมาย และทุกครั้ง
ที่มีพิธีกรรมสําคัญ
พระเจาแผนดินจะทํา
หนาที่เปรียบเสมือน
พระวิษณุหรือ
พระอินทร
ปราบพญานาค

ความสัมพันธระหวางนาคกับมนุษยซ่งึ เห็นชัดที่สดุ คงจะเปนกรณี
ทีก่ ลุม ชนบางเผาถือวาตนสืบพันธุม าจากนาค ในสมัยโบราณชายชาวชนบท
โดยเฉพาะชาวไทยที่อยูใ นลาว เวียดนามเหนือและจีนตอนใต มักจะ
สักรูปนาคตามรางกาย ตํานานโบราณของจีนและญวนไดกลาวถึงเผาไทย
ในทํานองนี้ จึงเรียกเผาไทยวา ขิ่นหมาน ซึ่งแปลวา งูใหญ นอกจากนี้
พงศาวดารโยนกยังกลาวถึงเมืองโยนกนาคพันธุในแควนสิบสองเจาไทย
ซึง่ ชือ่ ก็ระบุใหเห็นชัดวา ชาวเมืองนีม้ เี ผาพันธุม าจากนาค โดยทีจ่ ริงเผาตางๆ
ทีผ่ ูกพันตัวเองกับสัญลักษณนํ้าแผคลุมไปถึงดินแดนไทยอาหมในรัฐ
อัสสัม ประเทศอินเดียอีกดวย ในแควนดังกลาวปรากฏวามีชนเผาที่ขนาน
นามตนเองวา นาคา และเรียกรัฐของตัวเองวา นาคาหรือนาคาแลนด
รูสึกวาอะไรก็ตามที่มนุษยสรางขึ้นจะตองมีสัญลักษณนํ้าติดดวย
เสมอ โดยเฉพาะเครือ่ งใชไมสอยประเภทตางๆ ไมวา จะเปนหีบ สัตตภัณฑ
เกวียน รถแหในพิธี กระทงสําหรับเทศกาลลอยกระทง ไมแขวนกลอง

คัดลอกจาก

หนังสือลักษณะไทย
เลม ๑ เรื่อง นํ้า
ของ ดร.สุเมธ
ชุมสาย ณ อยุธยา

คันไถ คานหามในพิธีแรกนาขวัญ และตุงไชย หรืออุมบุล อุมบลของ
ชาวบาหลี แตที่เห็นชัดที่สุดคือการใชนาคประดับเรือ
โดยทีจ่ ริงเรือขุดเปนรูปนาคหรือประดับดวยลายนาคมีมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรแลว นานกอนที่ลัทธิพราหมณจะเกิดขึ้น แตเรือ
ทีเ่ ห็นเปนรูปนาคอยางชัดเจนและสวยงามทีส่ ุดเห็นจะไดแก เรือหลวง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในปจจุบันทีย่ ังปรากฏ
ใหเห็นอยูคือ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งมีหัวเรือเปนรูปพญานาค
7 เศียร และมีลาํ เรือยาวตลอดเปนรูปลําตัวพญานาค รูปพญานาค
7 เศียร หรือ อนันตะ นี้ เปนสัญลักษณแหงมหาสมุทรใน
ภูมิจักรวาล เราคงไมเห็นสัญลักษณนํ้าที่ไหนอีกแลว ที่อยู
กับธาตุนํ้าอยางใกลชิดและงดงามถึงเพียงนี้
วรรณกรรมและหนังสือศาสนาจะกลาวถึงนาค
ในลักษณะตางๆ กัน ในดานสถาปตยกรรม และ
ประติมากรรม นาคปรากฏอยูทุกหนทุกแหงในหลาย
รูปแบบ ดังนั้น ศิลปะและสถาปตยกรรมจึงมีศัพท

ทีเ่ กี่ยวกับนาคเปนจํานวนมาก นอกจากนี้นาคก็ยังปรากฏตัวอยูใ น
จิตรกรรม และรูปสมุดขอยในอิริยาบถตางๆ อีกดวย

นํ�าเพื่อการเกษตร

พิ ธี ซึ ่ง เกี ่ย วกั บ นํ ้า มี ม ากมาย และทุ ก ครั ้ง ทีม่ ี พิ ธี ก รรมสํ า คั ญ
พระเจาแผนดินจะทําหนาทีเ่ ปรียบเสมือนพระวิษณุหรือพระอินทร
ปราบพญานาค ในดานการเกษตรหากปไหนนํ้าหลากทวมนานเกินไป
จนเสียหาย ก็เปนพระราชภาระทีต่ องทําใหนํ้าลด ดังนั้นเพื่อการนี้จึง
มีพระราชพิธีอยูส องอยาง พิธีแรกเรียกวา พระราชพิธีไลเรือ พระเจา
แผนดินและพระมเหสี พระเจาลูกเธอและพระสนมแตงเต็มยศลงเรือ
พระทีน่ ั่ง และเสด็จออกประทับยืนทรงพัชนีบังคับใหนํ้าลด พิธีทีส่ อง
เรียกวา พระราชพิธีไลนํ้า พิธีกรรมคลายกับพระราชพิธีไลเรือ เคยทํา
ในแผนดินสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ครั้งหนึ่ง และในแผนดินสมเด็จ
พระนั่งเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง

หากปไหนฝนแลงก็เปนพระราชภาระอีกเชนกัน ในกรณีตองทํา
พิธีขอฝนเรียกวา พระราชพิธีพิรุณศาสตร ในสมัยสุโขทัยเปนพิธีกรรม
ของพราหมณลวน แตที่กรุงเทพฯ พิธีกรรมนี้มีสวนเปนศาสนาพุทธอยู
ดวย หากแตแยกเปนสัดสวนโดยกั้นเขตลอมรั้ว ทีเ่ ปนเชนนี้เนื่องจาก
ลัทธิพราหมณประกอบดวยรูปปนผูหญิงผูชายกําลังรวมเพศขอบสระ
ทามกลางรูปเทวดา นาค และปลา ซึ่งปจจุบันรูปตางๆ เหลานี้ ยกเวน
รูปผูหญิงผูชายเก็บไวทหี่ อในบริเวณวัดพระศรีศาสดาราม ในพระราช
พิธีนี้ พระสงฆและพราหมณทําพิธีสวดตอเนื่องกันทุกวันเปนเวลาหนึ่ง
สัปดาห ตลอดระยะเวลานี้พระเจาแผนดินทรงชําระลางพระวรกายอยู
เปนนิจและทรงงดเวนการสัมผัสรางกายสตรี

นํ�าในพิธ�กรรมพื้นบาน

การขอฝนอีกวิธีหนึ่งคือ งานบั้งไฟ งานนี้ทํากันอยางแพรหลาย
ในระดับชาวบานโดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคอีสาน กลาวกันวาพิธีมี
ตนกําเนิดจากกษัตริยเขมร ผูครองราชยอยูท หี่ นองหาน ครั้งหนึ่ง
ดินฟาอากาศแหงแลงเปนพิเศษ จึงทรงโปรดใหสรางบั้งไฟแลวยิงขึ้น
ไปในทองฟา เพื่อสนองพระทัยพระศิวะหรือพระอิศวร ซึ่งชาวบาน
เรียกงายๆ วา แถน
นอกจากเปนพิธขี อฝนแลว งานบั้งไฟยังเปนเทศกาลที่มพี รอมกับ
วันวิสาขบูชาอีกดวย คือในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนหกในจันทรคติ
เมือ่ ถึ ง เทศกาลแห บั ้ง ไฟ วั ด ต า งๆ ในชนบทจะเป น ศู น ยก ลางการ
กอสรางตกแตงบั้งไฟ ซึ่งตางปกปดมิใหผูอื่นไดเห็น เมื่อถึงวันเวลาก็
แหบั้งมาประกวดกันวา ของวัดใดหรือหมูบาน หรือที่เรียกกันวาคุมใด
ยิงขึ้นทองฟาไดสงู ที่สดุ รวมทั้งมีการประกวดความสวยงามของบั้ง และ
รถแหหรือขบวนแหของบั้งไฟอีกดวย
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แมก็คงจะเห็นดวยและนํามาสูพลังสามัคคี
ในป 2547 มีการปดประตูนํ้าคลองบางปรอกเพื่อสรางถนน ทํา
ใหนํ้าในคลองเนาเสีย มูลนิธิชุมชนไทไดเขามาชวยเปนพี่เลี้ยงใหกับ
ฉลวยเพื่อทํานํ้าหมักชีวภาพ บําบัดนํ้าเสียและลดกลิ่นเหม็น การเทนํ้า
หมักชีวภาพ 15 วันตอครั้ง ชวยใหกลิ่นเหม็นจางลง และสภาพนํ้าดีขึ้น
ตามลําดับ จากนั้น ฉลวย และทางชุมชนก็คดิ คนนวัตกรรมในการบําบัด
นํา้ เสียในครัวเรือนกอนปลอยลงสูล าํ คลอง ดวยการประดิษฐเครือ่ งดักไขมัน
ซึ่งไดงบประมาณชวยเหลือจากมูลนิธิสิ่งแวดลอมโลก มูลนิธิชุมชนไท
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานีชวยอีก
ทาง ในที่สุดเครื่องดักไขมันก็ติดตั้งได 80 จุด จาก 117 ครัวเรือน มีบอ
พักนํ้าเปนตัวจัดเก็บไขมันและบอดูดซึม ชวยแยกเศษอาหารไมใหไปอุด
ตันทอระบายนํ้า เศษอาหารยังนํามาทํานํ้าหมักชีวภาพไดอีก ทั้งหมดนี้
ใชเวลาในการพัฒนา 3 ป
ในสวนของนํ้าหมักชีวภาพ ฉลวยไดใชวิธีเปดปลอยตามจุดตางๆ
รอบบริเวณชุมชน เพราะถึงแมคนในชุมชนบางปรอกมีการจัดการเกี่ยว
กับนํ้าเนาเสียลงคลองแลว แตนํ้าเสียจากทีอ่ ื่น ไมวาจะเปนนํ้าจากทอ

ความเพียรที่คลองบางปรอก

ฉลวย กะเหวานาค

คลองบางปรอก เปนคลองปลายทางสายเล็กๆ ยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร อยูในตัวเมือง
ปทุมธานี สายนํ้าทีไ่ หลผานชุมชนชาวมอญแหงนี้ เปนแหลงรวมเหลาขยะจากทุกสารทิศ กอน
จะไหลลงสูแมนํ้าเจาพระยา
แตไหนแตไร ขยะในคลองบางปรอกไมใชของแปลก ใครๆ ก็ทิ้ง
จนกลายเปนความเคยชิน เรื่องแปลกมาอยูต รงทีผ่ ูหญิงคนหนึ่งลุกขึ้น
มาจัดการกับขยะ และพยายามสูกับพฤติกรรมการทิง้ ขยะของผูคนใน
ชุมชน
นี่คือความพยายามของสะใภมอญ "ฉลวย กะเหวานาค" แมคา
ขายอาหารในโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ ในตําบลบางปรอก อําเภอเมือง
จังหวัดทุมธานี ผูใ ชเวลานานเกือบ 10 ป เสียสละเวลาและรายได
เพื่อสรางสิ่งดีๆ ในชุมชน
"ยอนกลับไปสักสิบปกอ น คลองสายนี้จะเต็มไปดวยขยะ จะโทษ
ชาวบานก็ไมได เพราะมันเปนวิถีชีวิตของเขาตั้งแตนมนาน" สะใภ
มอญวัย 50 ป ยอนอดีต
คณะกรรมการชุมชนปราบขยะดวยการจัดคนไปเก็บ และฉลวย
กะเหวานาค ก็เปนคนหนึ่งในนั้นเพราะสามีเปนกรรมการคนหนึ่ง เก็บไป
เรื่อยๆ ไมพดู ไมบน ขางฝายชาวบานเสียอีกรําคาญลูกตา มีเสียงเปรยวา
จะเก็บไปทําไม ตอมาคณะกรรมการรวบรวมเงินซื้อรถเข็น เพื่อขนขยะ
จากตนคลองไปถึงจุดที่รถเทศบาลมารับ ในชวงแรกทางคณะกรรมการ
ขอคาเก็บขยะจากชาวบานครัวเรือนละ 10 บาท แตชาวบานไมให คน
ทําก็ไมละความเพียรทําตอไป จากนั้นเพียง 4 เดือน ชาวบานทีเ่ ห็น
ความเปลี่ยนแปลงของลําคลองก็เห็นใจ ยอมจายคาขยะจนถึงทุกวันนี้
ป 2538 ฉลวยมีโอกาสชวยงานสามี และเห็นวากิจกรรม แผนงาน
การทํางานดูเชื่องชาไมทันใจ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนางานในรูปแบบ
ของตัวเอง เริ่มจากการลงสมัครเลือกตั้งตําแหนงประธานชุมชน และ
ไดรับเลือกเปนประธานในป 2543
ในตอนแรก เธอมีความคิดที่จะพัฒนาจิตใจคนในชุมชนใหมคี วาม
สามัคคี และทํางานเพื่อสังคม แตพอมาทํางานจริงกลับเปนเรื่องยาก
ดวยอายุยังนอย ประสบการณยังไมถึง เธอจึงใชเยาวชนเปนตัวเชื่อม
อาทิ การจัดคายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดลอม กิจกรรมตอตานยาเสพติด สราง
สนามเด็กเลนในชุมชนบางปรอก เชื่อมั่นวาเมื่อลูกหลานมีชีวิตดีขึ้น พอ

ยอนกลับไป
สักสิบปกอน
คลองสายนี้
จะเต็มไปดวยขยะ
จะโทษชาวบาน
ก็ ไมได เพราะ
มันเปนวิถีชีวิต
ของเขาตั้งแต
นมนาน
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ระบายนํ้าในตลาดสดเทศบาล หางสรรพสินคา หรือแมแตหมูบานใกล
เคียง ก็จะไหลมาลงคลองบางปรอก ชวงนํ้าลงขยะในนํ้าจะสงกลิ่นเหม็น
แตพอปลอยนํา้ หมักลงไปตามจุดตางๆ ชวงเวลานํา้ ขึน้ กลิน่ เหม็นก็จางลง
ฉลวยเริ่มรุกไปอีกกาว ดวยการทําเครื่องดักจับไขมันทีห่ มูบาน
ริมนํ้า แตพื้นทีด่ ังกลาวไมสะดวกทีจ่ ะติดตั้งบอบําบัด เธอจึงคิดเครื่อง
ดักจับไขมันที่เปนรูปทรงเหมือนจรวด และปลอยใหลอยอยูใ นนํ้า ซึ่ง
ไมจําเปนตองใชถังใหญอยางเชนในชุมชน แตไดผลเชนกัน เครื่องดัก
จับไขมันสําเร็จรูปจรวดนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษทางนํ้าและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ก็ไดเขามาสุมตรวจวัดคา
ของนํ้า ปรากฏวานํ้าที่ผานการกรองจากเครื่องนี้ สามารถดักจับไขมัน
ไดมากกวา 90 เปอรเซ็นต
จากนั ้น จึ ง เริ ่ม กั น ก อ ตั ้ง เครื อ ข า ยคนปลายนํ ้า ในพื ้น ทีส่ ายนํ ้า
ใกลเคียง ตอมาไดขยายเครือขายไปเกือบทัง้ จังหวัดปทุมธานี โดย
ใชชื่อวา “เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี” มีการตั้ง
คณะกรรมการทํางาน โดยฉลวยไดรับการไววางใจใหเปนประธาน
เครือขาย มีการประชุมปรึกษาหารือกัน และจะเนนการทํางานในเรื่อง
การจัดการนํ้า ธนาคารขยะและเกษตรปลอดสารเคมี
จากการประชุมประสานงานติดตอในเครือขายกันเปนประจํา เมื่อ
ชวงนํา้ ทวมใหญปท แ่ี ลว จึงไดเกิดศูนยประสานงานชวยเหลือผูป ระสบภัย
ตอนแรกคิดวาจะชวยเหลือในเครือขายกันเอง แตเอาเขาจริงศูนยฯ ก็
เปนที่พึ่งของผูที่เดือดรอนทุกคน
จากประสบกราณปญ หานํา้ ทวมใหญ ทีผ่ า นมาทางเครือขายจึงจัดทํา
“การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ” เก็บขอมูลความตองการ ปญหา
อุปสรรค และถานํ้ามาจะอยูกับนํ้าอยางไร อาทิ มีการทําแผนที่เดินดิน
ในแผนที่น้นั จะทราบหมดวา บานหลังไหนมีผพู กิ าร คนแก และบานไหน
มีความเชี่ยวชาญทางดานอะไร ฯลฯ
ตลอด 10 ป แ ห ง ความอุ ต สาหะ ฉลวยเป น ผู จุ ด ประกาย
การพัฒนาชุมชนใหดําเนินมาถึงทุกวันนี้ จนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ป 2551 ประเภทบุคคล แตเธอยังตระหนักวางานพัฒนาคน พัฒนา
สิ่งแวดลอมไมใชของงาย ยิง่ อยูท ามกลางความเจริญ ทัง้ นํ้าจากทอ
ระบายนํ้าในตลาดสดเทศบาล หางสรรพสินคา หรือแมแตหมูบานใกล
เคียง ก็จะไหลมาลงคลองบางปรอก สิ่งที่พวกเขาทําอาจจะชวยไดแค
บรรเทา แตกย็ ังเปนสิ่งที่พวกเขาตองพยายามตอไป โดยเฉพาะการปลูก
ฝงเด็กๆ กิจกรรมทีส่ งเสริมเด็กๆ ในเรื่องการอนุรักษแหลงนํ้า จึงเปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสมํ่าเสมอในชุมชนบางปรอก
ความพยายามอยูที่ไหน...ความสําเร็จตองอยูนั่น

สัปบุรุษผูทําเพื่อชุมชนและสายน�ํ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
กมาลุลอิสลามและคนในชุมชนพรอมกับเนื้อหาลงในหนังสือเลมนั้นดวย
เลยกลายเปนเรื่องที่ภาคภูมิใจใครผานไปมาจะเปดใหดู เขายังบอกอีกวา
สัญญากับตัวเองไว ถาออกนอกบานเมื่อไหร กลับมาจะตองถือหนังสือ
กลับมาทุกครั้ง...
วินัย สะมะอุน เปนอิหมามของมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขารับ
ตําแหนงอิหมามในป 2525 เริ่มพัฒนาบุคลากรของมัสยิด สงเสริม
เยาวชนใหมารวมกันทํางานดานสาธารณะใหกับมัสยิด ออกสํารวจ
สัปปุรษุ ประจํามัสยิด จัดการศึกษาใหเยาวชนรุนนองในรูปแบบเขาคาย
อบรม 10 วัน
วันนั้นกับอิหมามวินยั เราสนทนากันดวย
เรื่อง “คลองแสนแสบ” ถาเอยถึงคลองแสน
แสบแถวกรุงเทพฯ ชั้นในทุกคนจะเห็นภาพ
นํ้าเนาเสีย ทวาคลองแสนแสบ เขตคลองสามวา
บริเวณชุมชนในเครือขายมัสยิดกมาลุลอิสลาม
(รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ป 2550 ประเภท
ชุมชน) ไมไดเปนอยางนั้น ทั้งนี้ยังเห็นวิถชี มุ ชนที่
อาศัยอยูรมิ คลอง เก็บผักบุง ตกปลา และเลนนํ้า
ในคลองแสนแสบ มีแพสําหรับใหอาหารปลา
เปนทีพ่ ักผอนหยอนใจของชาวบานและแขก
มุสลิมทุกคน ผูมาเยือน เห็นแลวก็ชื่นใจ
้าที่มีความยาว 29 กม. (เขตมีนบุรี-สะพาน
ตองเช�อวา ผานฟาคลองแสนแสบสายนํ
ลีลาศ) นี้ เมื่อกอนเปนแหลงปลูกขาว และเมื่อกวารอยปแถวนี้
พระเจาสราง ก็คอื ปาทึบ ยุงปาตัวโต โดนกัดทีแสบไปหลายวัน ชาวบานริมนํ้าจึงเรียก
้กันวา "คลองแสนแสบ" ถึงจะแสบ แตสายนํ้าเมื่อรอย
สรรพสิ่งทั้งหลาย คลองยาวสายนี
กวาปกอ นก็ใสสะอาด เปนทั้งแหลงนํา้ ดืม่ แหลงนํ้าการเกษตร และเปน
เพ�อยังประโยชน แหลงอาหาร
งเทพฯ กลายเปนศูนยกลางการพัฒนาดานวัตถุอยาง
แกมวลมนุษยชาติ ตอเนื่อเมืง ผูอ่ คกรุนหลั
่งไหลเขามาอาศัยหนาแนน การปลอยนํ้าเสียจากสถาน
ประกอบการและบานเรือนริมคลอง และสารเคมีจากการทําเกษตรยุค
ใหม สิง่ เหลานีเ้ ปนตนเหตุทําใหนํ้าเนาเสีย และผักตบชวาทีข่ ยายเต็ม

ลําคลองเปนอีกปญหาหนึ่ง เลากันวาความแนนขนัดของกอผักตบชวา
บางจุดในคลอง ถึงขนาดคนเดินขามฟากไปหากันได
ครั้นมาวันหนึ่งมีเด็กในชุมชนพลัดตกนํ้าและเสียชีวิต จึงเปนจุด
เล็กๆ ที่ทําใหทุกคนหันกลับมามองคลองแสนแสบ
บวกกับคลองแสนแสบเปนวิถขี องคนชุมชนในเครือขายมัสยิดกมา
ลุลอิสลาม แขวงทรายกองดินใต เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ชาวบานจึง
รวมใจกันรักษาคลองสายนี้ โดยมี วินัย สะมะอุน อิหมามมัสยิดกมาลุล
อิสลาม เปนแกนนํา ใชหลักศาสนากับวิทยาศาสตรบูรณาการรวมกัน
เพื่อรักษาเรื่องสิ่งแวดลอม
มุส ลิ ม ทุก คนต อ งเรี ย นรู ห ลั ก คํ า สอนของศาสนาอิ ส ลามจาก
อัลกุรอาน คําสอนของทานศาสดาเรียกวา "อัลหะดิษ" เมื่อเขาใจแลว
ตองนํามาสูการปฏิบัติ "มุสลิมทุกคนตองเชื่อวาพระเจาสรางสรรพสิ่ง
ทั้งหลายเพื่อยังประโยชนแกมวลมนุษยชาติ" คํากลาวนี้เปนการเตือน
ใจวา มนุษยไดรับประโยชนจากสรรพสิ่งทัง้ ปวงดวยความเมตตาของ
พระเจา มนุษยจึงตองชวยกันดูแลรักษาสรรพสิ่งเหลานั้น
อิหมามวินัยนําความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมาประชาสัมพันธให
ชาวบานไดเขาใจ ยกสภาพปญหาขึ้นมาหารือหลังเสร็จพิธีละหมาด
ทุกบายวันศุกร และเรียกรองใหทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา โดย
อธิบายผานเสียงตามสายของมัสยิดกวา 700 ลําโพง และเนนนโยบาย
ทองถิ่น คือการ "พัฒนาคน พัฒนาสังคม"
สิ่งแวดลอมที่อหิ มามอธิบายถึงนั้น มีท้งั สิ่งแวดลอมทางสังคม และ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อิหมามอธิบายถึงลําคลองแสนแสบที่ผา นหนา
บานของทุกครอบครัววา มีความสําคัญสําหรับทุกคน ทั้งดานสังคม และ
ดานศาสนา เชน นํ้าคือสิ่งทีช่ ําระทุกอยางทีค่ นเราบริโภค เปนเครื่อง
ชําระรางกายเพื่อปฏิบัติศาสนกิจอิสลาม ดังนั้น คลองแสนแสบจะตอง
ไมมีวัชพืช และตองไมเนา
เมื่อประชาสัมพันธจนชาวบานยอมรับ ก็เริ่มโครงการแรก ดวย
การเชิญชวนนักเรียนที่เรียนศาสนาลงคลอง ชวยกันลากผักตบและขยะ
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 ไดจดั ทําโครงการขจัดสิ่งสกปรกในคลองแสนแสบ ทานเดินทาง
มาสํารวจเพื่อวางแผนถึงมัสยิดฯ ไดพบกับอิหมามวินัย และไดทราบวา
มีนโยบายเกี่ยวกับคลองแสนแสบเหมือนกัน จึงทําโครงการรวมกัน และ
ตั้งชมรมอนุรกั ษคลองแสนแสบโดยตั้งชื่อวา "ชมรมรวมใจภักดิ์รกั คลอง
แสนแสบ" และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนฝาย
เลขานุการ โดยบริหารชมรมแบบคนกันเอง
วันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จเยีย่ ม
ประชาชนทีร่ อเขาเฝาเพื่อถวายพระพรอยูท หี่ นามัสยิดกมาลุลอิสลาม
พรอมทั้งทรงปลอยปลา อิหมามวินัยนําเหตุการณที่พระองคทรงปลอย
ปลารวมกับพสกนิกรมาเปนจุดประชาสัมพันธ ใหทุกคนชวยกันรักษา
ปลาที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลอย เรียกสั้นๆ วา "ปลาพระเทพ" และ
ใหทุกคนชวยกันรักษาสภาพแวดลอมของคลองแสนแสบใหเหมือนกับ
วันที่พระเทพฯ เสด็จ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอยางใจจริง
และเนื ่อ งด ว ยเด็ ก ตกนํ ้า ในครั ้ง ก อ น...บวกกั บ ชุ ม ชนทีต่  อ งใช
วิ ถี ชี วิ ต อยูก ั บ สายนํ ้า จึ ง ทํ า ให อิ ห ม า มวิ นั ย แก ป ญ หาโดยที ่ “เด็ ก
แถวนั้นตองวายนํ้าเปนทุกคน” แลวสรางสระวายนํ้าในคลองแสนแสบ
นําเขาหลักสูตรในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน
นอกจากนั้นอิหมามวินัยยังไดเขียน “คุตบะฮสิ่งแวดลอม” เพื่อ
แจกใหกับมัสยิดอื่นเพื่อนําไปเทศสอนในวันละหมาด
...ถาพูดถึงรางวัลลูกโลกสีเขียว เขาจะบอกเสมอวา ไดมาเพราะพี่
นองทุกคนที่ชวยกันทํา ชวยกันดูแล เขาคิด แตถาคิดแลวไมมีคนทํา...ก็
ไมสําเร็จ
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โดย...สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา

จากรางวัลสูการสรางขบวนการเคร�อขาย

เวทีเครือขายลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ
หลังการหารือกันอยางเปนทางการของคณะกรรมการภาคเหนือ ไดขอสรุป
ตรงกันเร�องหนึ่งวาเวลาผานมาแลวสิบกวาป รางวัลลูกโลกสีเขียวนาจะมีพัฒนาการ
ไปสูกิจกรรมการสรางเครือขายอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มจากปนี้คณะกรรมการ
จึงไดรวมกันวางแผนจัดเวทีเครือขายลูกโลกสีเขียว

เพื่อใหชมุ ชนที่ไดรบั การเสนอชื่อเขารับรางวัลปน้ไี ด
พบปะแลกเปลี่ยนทําความรูจกั กันลดความรูสกึ จาก
การแขงขัน สรางความเขาใจในเจตนารมณรวมกัน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอสถาบันลูกโลก
สีเขียว และสิง่ สําคัญของรางวัลคือความยัง่ ยืนของ
ชุมชนสูก ารสรางขบวนการเครือขายลูกโลกสีเขียว
หลังไดรับรางวัล
ฝนตนฤดูตอ นรับคณะเตรียมงานซึง่ เดินทางมาลวง
หนา เมือ่ มาถึงศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ฤกษงามยามดีของวันแรกการตอนรับอยางเปน
ทางการคลาดเคลื่อนจากเวลาไปเล็กนอยเพื่อรอผูแทน
ชุมชนบางพื้นที่จากทั้งหมดสิบพื้นที่ ทั้งคณะกรรมการ
และผูแทนชุมชนก็เขาสูกระบวนการเรียนรูเรื่องราวของ
หวยฮองไคร
อาจารยคณิต ธนูธรรมเจริญ กับตําแหนงลาสุด
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษไดกลาวตอนรับ
และเลา เรื ่อ งราวพั ฒ นาการของศู น ยศึ ก ษาพั ฒ นา
หวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหวงเวลา
สามสิบปจากอดีตจนถึงปจจุบัน
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หลังการบรรยายทีมงานของฝาย
ศึกษาและพัฒนาปาไม พาผูแทนชุมชน
เข า พื ้น ทีจ่ ริ ง เรี ย นรู ต ามฐานปฏิ บั ติ
การตางๆ เชน ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณของปาที่ไดรับการฟนฟู ระบบ
เหมืองฝายทีส่ ืบทอดมาจากภูมิปญญา

สืบทอดวิถีมานับแตบรรพบุรุษ ของชุมชนปกาเกอญอ
แหงบานสบลาน จากเชียงใหม และบานแมกองคา จาก
แมฮองสอน แนวทางการอนุรักษแบบวนเกษตร ของ
ชุมชนบานแมเฉย ตําบลดานนาขาม จากอุตรดิตถ
แนวทางการอนุรักษภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ ในพื ้น ทีป่ ลู ก ข า วโพดและยางพารา

พื้นบาน ฝายทีใ่ ชวัสดุอุปกรณในปาและฝายกึ่งถาวร
ที่มีสวนผสมของปูน การปลูกหญาแฝก การเพาะเห็ด
การปศุสตั ว ฯลฯ ซึง่ อยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงาน
ราชการหลายหนวยงานเปนการรวมกันทํางานสนอง
พระราชดําริไดอยางบูรณาการ
กิจกรรมวันแรกจบลงตามความคาดหวังวาจะ
เปนบรรยากาศการเรียนรูรว มกันและทําใหชุมชน
ทัง้ หลายไดรูจักกันในขั้นตน กอนนําเสนอผลงานของ
ตัวเองในวันตอไป
กิจกรรมวันที่สองหลายคนถามหา เตอ ภาณุพงษ
นามวงค กรรมการลูกโลกสีเขียว จังหวัดลําปาง ซึ่ง
ควรจะปรากฏตัวในฐานะนักจัดกิจกรรมสรรสราง
กระบวนการ แตเขาติดภารกิจเรงดวนเรื่องเซ็นสัญญา
โครงการกับชาวบานในพื้นที่ ไมสามารถมาดําเนิน
กิจกรรมได จึงกลายเปนความลงตัวของ
การโคจรมาพบกันระหวาง สวิง ขันทะสา
เจาหนาทีศ่ ูนยศึกษาพัฒนาปาไม กับ
หมง มงคล ธิอดุ กรรมการลูกโลกสีเขียว
จากจั ง หวั ด ตาก สร า งความเฮฮาจน
ผอนคลายความตรึงเครียด ระหวางการ
นําเสนอผลงาน
ผลงานของชุมชนปนี้ทงั้ หมด 9
พื้นที่ มีความโดดเดนแตกตางกันอยาง
หลากหลาย เชน แนวทางการอนุรักษ
ดานจิตวิญญาณไดอยางซับซอนลึกซึ้ง

ของบ า นนํ ้า มี ด บ า นต น ผึ ้ง ในพื ้น ทีป่  า ต น นํ ้า น า น
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอยางบูรณาการ
หมูบา นติดเมืองของบานบัว จังหวัดพะเยา บานวังฆอง
จังหวัดนาน บานสบลืน ตนนํ้าวัง อําเภอวังเหนือ
จั ง หวั ด ลํ า ปาง และบ า นทา ทุม -บ า นยางพระธาตุ
จังหวัดเชียงใหม
ขั ้น เวลาระหว า งการนํ า เสนอข อ มู ล ด ว ยการ
บรรยายของ ดร.สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผอ.สถาบัน
ลู ก โลกสี เขี ย ว ในหั ว ข อ “การเติ บ โตของโลก...
จากอดีต ปจจุบัน อนาคต จะเปนอยางไร?” ทําให
เนื ้อ หาของการเรี ย นรู เ พิ ่ม ความเป น วิ ช าการของ
นักวิทยาศาสตร จนทําใหผเู ขารวมประชุมแสดงอาการ
ตื่นตะลึง
หลังการนําเสนอผลงานคณะกรรมการมีมติรว มกัน
วาเปนพื้นที่สมควรลงไปเยี่ยมเยือนทุกพื้นที่ เพราะทุก
พื้นทีส่ ามารถเปนแบบอยางไดทัง้ หมดถึงแมจะไมได
รับรางวัล ทุกคนใสใจวางแผนลงพื้นที่จนลืมวางแผน
กิจกรรมวันสุดทาย สงผลใหสิ่งทีเ่ ราคาดหวังวาจะให
ชุมชนไดชว ยวิเคราะหสถานการณ “วิกฤตสิ่งแวดลอม
ภาคเหนือ เราจะมีสว นรวมกันอยางไร” การวิเคราะห
ในภาพกว า งจึ ง ลดระดั บ เป น การพู ด ถึ ง ชุ ม ชนของ
ตั ว เอง และแสดงความคิ ด เห็ น ต อ ชุ ม ชนทีม่ าร ว ม
นํ า เสนอผลงาน หากมองในแง ดี ก ารพู ด ถึ ง เรื ่อ ง
ใกลตวั อยางเขาใจสถานการณ ก็ถอื เปนการเริ่มตนกอน
ที่จะพูดถึงเรื่องไกลตัวในเวลาหลังจากนี้ตอไป

โดย...กองบรรณาธิการ

เหลียว แล โลก

“โลก”...¡íÒÅÑ§»†ÇÂË¹Ñ¡

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 ทีจ่ ัดทําขึ้นทุกๆ สองป เพื่อวัด
ระดับความเปลี่ยนแปลงดานสุขภาวะระบบ
นิเวศวิทยา ดวยการติดตามแกะรอยสิ่งมีชวี ติ
9000 กลุมประชากรจากสายพันธุตางๆ
รวม 2600 สายพันธุ ดัชนีองครวมแสดงให
เห็นวาสิ่งมีชีวิตสายพันธุตางๆ ลดลงเกือบ
รอยละ 30 จากป 1970 โดยพื้นทีท่ ไี่ ด
รับผลกระทบหนักทีส่ ุดคือเขตรอน ซึ่งมีการ
ลดลงของสิ่งมีชีวิตสายพันธุตางๆ ถึงรอยละ
60 ในชวงเวลาไมถึง 40 ป ไมเพียงแตแนวโนม
ความหลากหลายทางชี ว ภาพทีล่ ดลงเทา นั ้น
เพราะรอยเทา ทางนิ เวศ (Ecological footprint) ซึ ่ง
เปน หนึง่ ในตั ว ชี ้วั ด หลั ก ทีใ่ ช ใ นรายงานฉบั บ นี ้ แสดงให เ ห็ น
วาความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของเรากลายเปนการ
ใชทรัพยากรอยางไมยั่งยืน
จิม ลีป ผูอํานวยการใหญ WWF สากลกลาววา
“เราใชชีวิตราวกับมีโลกสํารองไวใชอีกหนึ่งใบ เรา
ใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 50 ของที่โลกจะ
สามารถผลิตขึ้นใหมไดอยางยั่งยืน และหากวาเรายัง
ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชนนี้ ตัวเลขจะเพิม่ ขึ้น
อยางรวดเร็ว และเมื่อถึงป 2030 ถึงเราจะมีโลก
อีกสองใบ ก็ยังไมพอใช”
“รายงานฉบับนี้ เปรียบเหมือนการตรวจ
สุ ข ภาพโลก ซึง่ ผลลั พ ธ ชี ้ใ ห เ ห็ น วา โลกของ
เรากําลังปวยหนัก” โจนาธาน เบลลี่ ผูอาํ นวยการ
โครงการอนุ รั ก ษ ข องสมาคมสั ต ววิ ท ยาแห ง
ลอนดอนกลาว

การเพิ่มประชากรเปนตัวแปรสําคัญของโลก
ราวๆ ป 2050 โลกเราจะมีประชากรประมาณ 9,000-10,000
ลานคน จิม ลีปบอกวา "หนทางแกไขปญหาอยูท่กี ารลดขยะ การ
จัดการนํ้าอยางชาญฉลาด และการใชแหลงพลังงานที่สามารถ
นํากลับมาใชใหม ที่ทั้งสะอาดและมีอยูเหลือเฟอ เชน ลมและ
แสงอาทิตย"
นอกจากนี้ขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระบุวาประเทศไทยเปนหนึ่ง
ในประเทศที่มกี ารเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จากการเพิ่มขึ้น
ของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ ุงการเจริญเติบโตและการ
แขงขันทางดานการคา และการลงทุน ซึ่งทําใหมีการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพและกระทบตอความสมดุลของ
ระบบนิเวศ พื้นที่ปาไมของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง จากรอยละ 53.3 ในป 2504 เหลือรอยละ 33.6 ในป
2553 อยูใ นระดับตํ่ากวาเกณฑทจี่ ะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
พื้นที่ปา ตนนํ้าอยูในขั้นวิกฤตถึง 14 ลานไร สงผลใหการเกิด
อุทกภัยและปญหาภัยแลง รวมทัง้ การขาดแคลนนํ้า
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
“การผลิตและการบริโภคที่เกินกวาอัตราการ
ผลิตใหมของทรัพยากรในปจจุบัน หมายถึงลูกหลาน
ของเรากําลังมีชวี ติ อยูบนความเสี่ยงมากกวาเราหลาย
เทา ในเมือ่ เราไมอาจหาโลกอีกใบมาสํารองได นี่คอื
จุดเปลี่ยนที่ทกุ คนตองพรอมใจกัน เริ่มเปลี่ยน
ดวยกันตั้งแตวันนี้” พันธสิริ วินิจจะกูล
ผู อํ า นวยการ WWF ประเทศไทย
กลาวทิ้งทาย

ที่มา : www.wwf.or.th

การตูน : วัลลภ แมนยํา

ลูกโลกสีเขียว เมษายน-มิถุนายน 2555

7

ภูมิปญญาทองถิ่น

โดย...บุญยงค เกศเทศ

ผีเจาปูผาน...กับตํานานบอพันขัน

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

ทัง้ สองเมือ งนี ้ต า งมีบ อ นํ ้า ศั ก ดิ ์สิ ท ธิ ์เ หมือ นกั น โดยเฉพาะ
เมือ งบอ พั น ขั น หรื อ จํ า ปาขั น มีบ อ นํา้ ศั ก ดิ ์สิ ท ธิ ์ เรี ย กว า “บ อ
พัน ขัน ” ชาวบา นเรี ย ก “นํา้ ส า งคก” หรื อ “นํ ้า ส า งโอ” มี นํ้ า
ศักดิ์สิทธิ์ผุดพลุงขึ้นทามกลางหินทรายแดง ขนาดกวางเพียง 6 นิ้ว
และลึกเพียง 12 นิ้ว เทานั้น แตใชขนั ใบเล็กๆ ตักนํ้านับจํานวนพันๆ ขัน
ก็ไมเหือดแหงสักที
อีกทัง้ ลักษณะรูปทรงของบอก็คลายครกตํานํ้าพริก คลายโอ
หรือ ขันตักนํ้า ชาวบานจึงเรียกขานชื่อกันตอเนื่องมาวา “บอพันขัน”
แตเดิมมานัน้ บอพันขัน หรือ บอนํา้ สางคก เปนบอนํ้าจืดทีร่ าย
ลอมดวยดินเค็ม ทีช่ าวบานนําไปตมนํ้าเกลือ ผูคนในหมูบ านตางๆ
นับพันครอบครัวจากหมูบ านทีอ่ ยูใ นบริเวณใกลเคียงหลายหมูบ าน
เชน บานตาเณร บานหญาหนอง บานหนองมะเหียะ บานหนองคูน
บานเดนราษฎร เปนตน
หมายเหตุ : สาง ภาษาอีสาน แปลวา บอนํ้า
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รูปทรงของ
บอก็คลายครก
ตํานํ้าพริก
คลายโอ หรือ
ขันตักนํ้า
ชาวบานจึง
เรียกขานช�อกัน
ตอเน�องมาวา
“บอพันขัน”

อันที่จริง “บอพันขัน” อยูใ นอาณาเขตของหมูบานหนองคูน
และบานเดนราษฎร อ.หนองฮี แตเดิมพื้นที่ อ.หนองฮี อยูใ นเขต
อ.พนมไพร ซึ่งอยูฟ ากดานทิศตะวันออกของ อ.สุวรรณภูมิ แตผูคน
สวนใหญมักเดินเขาทาง อ.สุวรรณภูมิ จึงเขาใจวา บอพันขันอยูในพื้นที่
อ.สุวรรณภูมิ
จะอยางไรก็ตาม ตางก็อาศัยนํ้าจืดจากบอพันขัน หรือ บอนํ้า
สางคกนี้ สําหรับใชอุปโภค บริโภค ตลอดมา
บอพันขัน หรือ นํ้าสางคก เปนตํานานทีเ่ ลาสืบตอกันมาวา
เกิ ด ขึ ้น ในสมั ย พุ ท ธกาล ขณะทีพ่ ระพุ ท ธเจ า ยัง ไม เ สด็ จ ดั บ ขั น ธ
ปรินิพพาน พระองคมีบัญชาให พระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวก
เบื ้อ งซ า ย มาปราบพญานาค ทีบ่ ั ง อาจขึ ้น มาพ น พิ ษ ทํา ร า ยผู ค น
ในบริเวณนครจําปาขัน หรือบอพันขัน
พระมหาโมคคั ล ลานะ เทศนาชี ้ผิ ด ชี ้ถู ก ให พ ญานาค และ
นกอินทรีสองผัวเมีย ใหสํานึกผิด ละอายตอบาป ทีก่ ินผูคนไปมาก
ขอใหกลับลงไปเมืองบาดาล อยาใหหวนกลับขึ้นมาทํารายมนุษยอีก
จนถึงขั้นพญานาคกลั้นใจตาย
พระมหาโมคคัลลานะเถระ จึงไดอธิษฐานผาจีวร ใหเปนผา
ผืนใหญปกคลุมบริเวณบอพันขันอันกวางใหญ เพื่อปองกันพญานาค
ขึ้นมาพนพิษอีก
ในตํานานยังเลาอีกวา พระมหาโมคคัลลานะ ชี้นิ้วลงที่ตรงกลาง
ผาจีวร พรอมเปลงคําอธิษฐานใหน้าํ บริเวณนี้ เปนนํ้าจืดศักดิ์สทิ ธิ์ข้นึ มา
เพื่อชําระลางพิษพญานาคใหหมดพิษภัย ประสงคใหชาวบานไดอาศัย
ดื่มกิน นับเนื่องเวลามากกวาสองพันปมาแลว
ชาวบานตางยังเชื่อถือกันสืบตอมาวา แหลงหินตัดตรงนี้ เปนสถาน
ที่ที่พระมหาโมคคัลลานะ เสด็จมาปราบพญานาค เมื่อคราวขึ้นมาตอสู
กับนกอินทรี จนพิษกระจายไปทัว่ อากาศ ทําใหชาวบานเดือดรอน
ถึงกับลูกตากระเด็นออกมาขางนอก ปจจุบันเรียกวา บานตาเณร
ซึ่งเพี้ยนมาจากปรากฏการณตากระเด็น หรือ “ตาเด็น”
บางตํานานก็กลาวกันวา พระเถระเจาผูมเี มตตาธรรมไดอธิษฐาน
จีวรคลุมนาคลงไวใตพื้นบาดาล แลวประทับรอยพระบาทไว พรอม
อธิษฐานชี้นิ้วลงขางซายจีวรกลายเปนบอนํ้าจืดขนาดเล็ก ใหชาวบาน
ไดชําระพิษนาค และดื่มรักษาโรคภัยอันเกิดจากพิษนาค
บอนํ้าจึงมีลักษณะรอยแตกคลายครกตําขาวหรือ “ครกมอง”
ของชาวบานพื้นถิ่น ซึ่งมีขนาดกวาง 6 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว ชาวบานนิยมเรียกวา
“นํ้าสางคก” อาจเปนเพราะมีขนาดเทาครก
สวนที่เรียกกันวา บอพันขัน นั้น เนื่องมาจากชาวบานใชขัน
ตักนํ้าเทาไร ก็ไมหมด หรือนํ้าบกพรองแตประการใด แมจะตักนํ้า
ขึ้นมาในปริมาณเทาใดก็ตาม นํ้าใตดินก็จะผุดขึ้นมาแทนทีใ่ นลักษณะ
เดิมอีกเสมอ ซึ่งแปลกแตกตางจากนํ้าซับและนํ้าซึมโดยทั่วไป อีกทัง้
นํ้านั้นก็ใส มีรสจืดสนิทอยูทามกลางดินเค็ม
สํ า หรั บ ทีม่ าของคํ า ว า “บ อ พั น ขั น ” นั ้น กวี รั ต นโกสิ น ทร
เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดพรรณนาเปนบทกวีกินใจ ไววา
“กูนอยพระโกนา พระโกราคมหนอ เมืองทุง
มาทอดทอ มาทอดทิ้ง มณเฑียรแถน เกิดเพื่อสุวรรณภูมิ
สวางดาว ไสวแดน พันขัน คือพันแขน ที่ขอดนํ้าคูธาร”
เนื่องจาก “บอพันขัน” เปนตํานานเกี่ยวกับนํ้า ชาวบานที่
เคารพศรัทธา ผีเจาพอ หรือ เจาปู เมื่อรับรูตํานานที่บรรพชนได
เลาขานสืบตอเปนมรดกวา บริเวณแหงนี้มีผีเจาปู หรือ ผีเจาพอ ดูแล
ปกครองคุมครองอาศัยอยู ตางเชื่อถือศรัทธา นําสิ่งของมาสักการบูชา
เซนสรวงผีเจาปู หรือ ผีเจาพอผาน เปนประจําทุกป

โดย...หรั่ง นาคํา

อาหารพื้นบาน
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กวยเตี๋ยวพระรวงของคนตําบลบานตึก
ขอบคุณ : แมคําเครื่อง แสวงลาภ
อาจารยโสภิดา ทามาดี และ
นักเรียนโรงเรียนเมืองดงวิทยา
ที่แสดงฝมือทําขาวเปบให
รับประทาน พรอมกับบอกสูตร
(ใครสนใจสูตรการทํา
ติดตอไดเลยนะจา...)

ากการติดตามคณะกรรมการลงพื้นทีเ่ พื่อเยีย่ มชมผลงาน
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” นอกจากจะไดเห็นวิถีชีวิต และ
ธรรมชาติที่หลากหลายแลว สิ่งหนึ่งที่ไดพบเห็นบอย และ
มักประทับใจทุกครั้งที่เจอก็คือ “อาหารประจําถิ่น” นอกจากได
ลิ้มรสความอรอยแลว อาหารนั้นยังดูแปลกตา บางอยางก็เพิ่งได
เห็นเปนครั้งแรก อยางทีไ่ ปเยีย่ ม “กลุมเยาวชนโรงเรียนเมือง
ดง” ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ก็ทําใหพวกเราไดรูจัก
กับ “ขาวเปบ” อาหารประจําถิ่นของที่นั่นเปนครั้งแรก
“ขาวเปบ” มีวิธีการทําคลายๆ กับขาวเกรียบปากหมอ
คือทําแปงหมักนําไปละเลงบนผาทีข่ ึงมัดติดกับปาก
หมอทีไ่ มมีกน วางไวบนกระทะทีน่ ํ้ากําลังเดือดแลว
ปดฝาครอบ เมือ่ แปงสุก ใสผัก ใสวุนเสน แลวปด
ฝาครอบอีกครั้ง เมื่อผักสุกพับเปนรูปสี่เหลี่ยม
เรียกวา “การเปบ” ใสชามแลวเติมดวย
นํ ้า ซุ ป กระดู ก หมู เป น อัน ว า เสร็ จ รั บ
ประทานได
“ข า วเป บ ” หรื อ ผู ว า ราชการ
สุโขทัยตั้งชื่อใหอีกชื่อวา “กวยเตี๋ยว
พระร ว ง” เล า กั น ต อ ๆ มาว า สมัย
กอนในหมูบานกันดาร ไมมีรถไปตลาด

อยากกินกวยเตี๋ยวแตละครั้ง ก็ตองรอใหมีโอกาสไปยังตัวอําเภอ
ศรีสัชนาลัย นั่นหมายความวา ปหนึ่งจะไดกินกันสักที จึงไดคิดทํา
อาหารเลียนแบบกวยเตี๋ยว เรียกวา “ขาวเปบ”
บางตํานานก็เลาตางไปวา เมื่อ 30 ปท่แี ลว แมขาเล็ก (แมของ
ยายคํ าเครื ่อ ง แสวงลาภ ทีย่ งั ขายข า วเป บ เป น อาชี พหลั ก อยู 
ในชุมชน) ไดทําขาวแคบตากแหงไวกินกับขาว หลังจากแมขา
เล็กถึงแกกรรม ยายคําเครื่องไดสืบสานการทําขาวแคบเรื่อยมา
วั น หนึ ่ง มี เ ด็ ก ไม ย อมกิ น ข า ว ยายคํ า เครื ่อ งจึ ง ทํา ข า วแคบสด
(ไมตากแหง) ราดดวยนํ้ามันกระเทียมเจียวไปใหกิน ปรากฏวา
เด็กคนนั้นกินอยางเอร็ดอรอย จึงมากินทุกวัน ทําใหเด็กคนอื่น
ในหมูบานมาขอกินบาง ยายคําเครื่องจึงพัฒนาทํานํ้าซุป (นํ้าตม
กระดูกหมู) ราดลงขาวแคบสด จากนั้นนําผักมาใสบนแปงขาว
แคบสดพับแผนขาวแคบใหหอผักเปนรูปสี่เหลี่ยม ภาษาบานตึก
เรียก “เติ๊บเปบ” จึงตั้งชื่ออาหารนั้นวา “ขาวเปบ” ตั้งแตนั้นมา
เมื่อสองปท่ีแลว เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองดงวิทยา ไดร้อื ฟน
และชวยกันสืบคนประวัติ โดยนําเขาสูการเรียนกลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยมี อาจารยโสภิดา ทามาดี เปนผูสอน
เด็กๆ คิดคนเพิ่มเติมโดยการทํา “ขาวเปบ”ประยุกตแฟนซีสี
ธรรมชาติ นําสีที่สกัดจากพืช ผัก ผลไม อาทิ สีเขียวจากใบเตย สี
สมจากแครอท สีชมพูจากแกวมังกร สีมว งจากดอกอัญชัน จึงทําให
ขาวเปบมีหลากสีสันที่นากินยิ่งขึ้น
ถาใครบังเอิญเฉียดไปแถวๆ นั้น แนะนําใหไปลองลิ้มรส จะ
ไมผิดหวัง...เพราะนอกจากทีน่ ี่ หา “ขาวเปบ” ที่ไหนกินไมได
อีกแลว
ลูกโลกสีเขียว เมษายน-มิถุนายน 2555
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ของชาวปกาเกอะญอแหงบานหวยหินลาดใน

ห

ลายคนยังสับสนแยกไมออกระหวาง “ไรเลื่อนลอย” กับ
“ไรห มุ น เวีย น” บ า งเหมารวมว า คื อ การทํา ไร แ บบ
เดียวกัน สังคมก็มักมีอคติตอไรหมุนเวียนแลวเขาใจวา
เหมือนการทําไรเลื่อนลอยเปนตัวการสําคัญในการทําลายสภาพ
สิ่งแวดลอมดิน นํ้า ปา ทั้งๆ ที่สองอยางนี้แตกตางกัน...
จากที่ไดอานหนังสือเรื่อง “ไรหมุนเวียน ในวงจรชีวิตชนเผา
ปกาเกอะญอ” ที่ บือพอ หรือถาวร กัมพลกุล เขียนเมื่อป 2547
ทําใหเขาใจอะไรไดหลายอยางเกี่ยวกับการทําไรหมุนเวียน และ
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ บือพอเชื่อวา สําหรับบนทีส่ ูงแลว
การเกษตรรูปแบบไรหมุนเวียนเปนการเกษตรทีม่ ีความเหมาะสม
และยัง่ ยืนทีส่ ุด จากประสบการณตรงของบือพอบอกวา ยุคหนึ่ง
พี่นอง และเพื่อนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง เลิกการแผวถางไร
แบบในอดีต คือไรหมุนเวียน หันมาใชทดี่ ินแบบซํ้าทีเ่ ดิม คือ
ไรถาวร ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหบนพื้นทีส่ ูงคงความเปน
ปาตนนํา้ ทีส่ มบูรณ แตผลทีไ่ ดกลับตรงกันขาม สภาพแวดลอม
ยิง่ เลวรายมากขึ้น เนื่องจากการใชทดี่ ินแบบไรถาวรทีใ่ ชซํ้าทีเ่ ดิม
อยางตอเนื่อง ไมมเี วลาใหดนิ ไดพกั ฟน จึงจําเปนตองใชสารเคมีเขา
ชวย ไมเชนนั้นพืชผลไมไดผล หญารก มีศัตรูพืชมาก ประกอบ
กั บ ความเกรงกลั ว ว า จะไม ม ีท ีด่ ิ น ทํา กิ น ชาวบ า นจึ ง ต อ ง
แผวถางปรับพื้นทีไ่ รหมุนเวียนใหเปนพื้นทีท่ ําไรถาวรเพราะ
อยูใ นสภาวะจํายอม หากไมทําเชนนั้นพื้นทีท่ ํากินก็จะถูก
ยึดใหเปนพื้นทีป่ าไปในทีส่ ุด นั่นหมายถึงพื้นทีส่ ีเขียว

“ฮี่โข” หรือหัวหนาหมูบานหวยหินลาดใน

จากพื้นที่ทําไรหมุนเวียนที่เวนระยะ 1-6 ป ไดลดลงไปอยางเห็นไดชัด
ระยะหลังๆ มุมมองของคนสวนใหญเริ่มเขาใจกลุมชาติพันธุ
บนทีร่ าบสูงมากขึ้น รวมทัง้ ภาครัฐที่มีการเจรจาตอรอง วางขอตกลง
รวมกันเพื่อทําใหชาวบานอยูได และปาตนนํ้าก็ตองอยูรอดเชนกัน
บานหวยหินลาดใน ต.บานโปง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย (ไดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ป 2542 และรางวัลสิปปนนท เกตุทัต 5 ป
แหงความยั่งยืน ป 2548) เปนชุมชนหนึ่งที่ยังทําไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิม
อยู และใชภมู ิปญ
 ญาที่ส่งั สมมาตั้งแตบรรพบุรษุ ยึดการใชประโยชนจาก
พื้นที่ และรักษาความสมดุลของธรรมชาติไปพรอมๆ กัน
ชวงเวลาที่อานหนังสือของบือพอ เปนชวงเวลาเดียวกับทางบาน
หวยหินลาดใน จัดงาน “หนี่ซอโข” หรืองานปใหมของชาวเผาปกาเกอะญอ ซึ่งดวยหลักความเชื่อของชาวปกาเกอะญอเชื่อวา จะทําสิ่งใด
ทีส่ ําคัญจะตองเห็นหนาดวงเดือนเสียกอน อยางจะทํามาหากิน หรือ
เริ่มเขาไปแผวถางไรเพื่อทําเกษตรก็ตองทําหลังจากจัดงานปใหม หรือ
หนี่ซอโข นี้ไปแลว
บานหวยหินลาดในเปนหมูบานชาวปกาเกอะญอ มีประชากร
ประมาณ 24 หลังคาเรือน ตั้งอยูใ นหุบเขาทามกลางปาอุดมสมบูรณ
ไดอยูอาศัยบริเวณพื้นที่นี้มากวา 100 ป
ปนี้บานหวยหินลาดในจัดงานปใหมกันในวันที่ 6 กุมภาพันธ
กอนวันงานพวกเขาจะตักขาวเปลือกลงจากยุง ตากแดดใหแหง นําไป
ตม เพื่อตมขาวตมเหลา ตําขาวปุก สําหรับมัดมือปใหม การ “รอนขาว”
(คือ การตมเหลาสําหรับปใหม ชาวปกาเกอะญอจะเรียกวา “รอนขาว”

ขอบคุณ : หนังสือ “ไรหมุนเวียน ในวงจรชีวิตชนเผาปกาเกอะญอ” เขียนโดย “บือพอ” และชุมชนบานหวยหินลาดใน
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หามทําไรบนยอดเขา ฯลฯ และเมื่อทําไรเสร็จในปนั้นแลวตองปลอย
ทิง้ ไวใหพื้นดินมีโอกาสฟนสภาพปา คือเวนไว 5-7 ป คอยกลับมาทํา
ใหม สภาพดินและปาก็กลับมาสมบูรณ และยังทําใหไดผลผลิตดีอกี ดวย
พอเดินถึงไรฮี่โข พื้นที่เปนเขาเตี้ยๆ ดานที่จะทําไรกวางประมาณ
2 ไร ฮี่โขทําพิธีเสี่ยงทายโดยใชไม พอเสี่ยงทายเสร็จวาสามารถทําไร
ตรงนี้ได ทุกคนก็ขึ้นมาชวยกันถาง พอถางไปไดครึ่งหนึ่งพวกเขาก็หยุด
และพอแคนั้น ผมถามเขาวาทําไมไมถางใหหมด เขาตอบวา ขาวปที่
แลวยังเหลืออยู ปน้ไี มจาํ เปนตองทํามาก จึงทําใหรวู า เขาทําการเกษตร
สําหรับการกินมากกวาทําเพื่อหาผลกําไร
สวนเรื่องการถาง เขาจะเลือกถางตนเล็กๆ สวนตนใหญๆ จะตัด
ใหเหลือตอไว เพื่อไมใหมันตายทัง้ หมด เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว ตนไม
เหลานั้นก็จะสามารถแตกกิ่งกานสาขาใหม พวกพืชผัก ที่ปลูกหลายๆ
ชนิดก็เปนอาหารของสัตว
หลังจากนั้นพวกเขาจะตากไรไวประมาณหนึ่งเดือน จึงจะทําการ
เผาไร การเผาไรตองทําแนวกันไฟ และแบงคนคอยตรวจตรา เพื่อไมให
ไฟลามออกนอกแนวกันไฟ หลังจากเผาไรเสร็จก็เริ่มหยอดเมล็ดทําการ
เพาะปลูก และมีพิธีกรรมที่ละเอียดออนอีกมากมาย จนถึงฤดูเก็บเกี่ยว
การทําพิธี ไมวาจะงานปใหม พิธีมัดมือ รวมวงกินเหลา ขับลํานํา
สิ่งเหลานี้บอื พอบอกวา ทําไปเพราะพวกชาวปกาเกอะญออาศัยและทํา
มาหากินตามหุบเขา ตามดอย ตองพึ่งพาตัวเอง ไมไดพึ่งพาใคร อาหาร
ตองปลูกเอง ผาก็เย็บใสเอง ประเพณีวัฒนธรรมก็มีเปนของตัวเอง เขา
ตองมีชีวิตเปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดถี่ถวนติดตอกันตลอดป อีก
อยางเขาเชื่อวาผืนนํ้า ปาเขา ที่อาศัยและชุบเลี้ยงชีวติ พวกเขา มีเจาของ
ดั ง นั ้น ก อ นถางไร ใ นรอบป ใ หม จะต อ งทํา พิ ธี ข ออนุ ญ าตเสี ย ก อ น
หรือการมาชวยกันถางไร จะทํารวมกัน ชวยกัน ระหวางปที่ผานมา
ใครมีความขัดแยง ความขุนของใจกัน ในเวลานี้ทุกคนก็ตองมาพูดคุย
ไกลเกลี่ย และใหอภัยกัน

การมาชวยกันถางไร
จะทาํ รวมกัน ชวยกัน
ระหวางปที่ผานมา
ใครมีความขัดแยง
ความขุนของใจกัน
ในเวลานี้ทุกคน
ก็ตองมาพูดคุย
ไกลเกลี่ย
และใหอภัยกัน

หรือ “กือ บือ”) หัวหนาหมูบาน หรือ ฮี่โข จะตองรอนขาวกอนลูกบาน
และวันตอมาลูกบานถึงจะรอนขาวตาม
พอเย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ ทุกบานจะทํากับขาวพรอมเหลาที่ตม
ไว วางสํารับไวกลางบาน แลวจะเชิญแขกเหรื่อหรือญาติทมี่ าจากตาง
หมูบานขึ้นกินขาว แขกหรือญาตินั้นก็จะขึ้นกินทุกบานที่เชิญ พอหัวคํ่า
ตัวแทนผูชายของแตละบานก็ตองไปรวมตัวกันที่บาน “ฮี่โข” นําเหลา
ที่ตมไปคนละขวด รินใสขวดรวมกันที่ฮี่โขถือไว ฮี่โขจะเปนคนรินเหลา
สงไปเรื่อยๆ จนเหลือแกวสุดทาย ระหวางรินทุกคนจะขับลํานํา เสียงที่
ประสานพรอมกันเกิดความไพเราะไปอีกแบบ สวนเหลาแกวสุดทายแกว
นั้นจะแบงกันกินจนครบทุกคน เปนอันเสร็จพิธีของคํ่าคืนนั้น
พอรุงเชาของวันที่ 6 วันทําพิธีมัดมือปใหม ทุกๆ บานจะนําไกมา
ทําพิธีเรียกขวัญ ฮี่โขจะทําพิธีที่บานของตนกอน พอเสร็จแลว ทุกบาน
ก็จะทําพิธีตาม พอพิธีเรียกขวัญเสร็จก็ฆาไกทําแกง
พอแกงสุกแลวก็ตองทําพิธีผูกขอมือ ตองรอใหฮี่โขทําเสร็จกอน
อีกเชนกัน ฮี่โขที่บานหวยหินลาดใน จะใชหมูทําพิธีผูกขอมือ พอผูกขอ
มือเสร็จจะเปนการเวียนขึ้นไปกินขาวและผูกขอมือกันทุกหลังคาเรือน
จนครบ ระหวางนั้นเด็กๆ วัยรุนจะนํานํ้าสมปอยมารินใหผูเฒาผูแกโดย
ใสในภาชนะที่วางไวตามบานเพื่อแสดงความเคารพนับถือ
(โดยปกติแลวหากยังไมเคยถางไรตอ งไปหาที่ทําไรใหม เขาจะเก็บ
กระดูกโคนปกไกท่ีกนิ เนื้อหมดไว จะลางขึ้นเสียบใตหลังคา เพื่อนําไปทํา
พิธเี สี่ยงทายในไร จะไดรวู า ตรงที่น้นั ทําไดหรือไม แตสาํ หรับหวยหินลาด
ในเปนไรเดิมที่เคยทํามาแลวก็ไมตองใชวิธีเสี่ยงทาย)
อีกสองวันถัดมา ชาวบานเดินตามฮี่โขเขาไปยังปา ครั้งนี้ไปกัน
ราวๆ ยี่สิบคน วันแรกจะตองถางไรฮี่โขกอน
สําหรับการทําไรนี้ พวกเขาจะมีการเลือกทําเลทําไร ซึ่งมีขอหาม
อยูว าหามทําไรในเขตตนนํ้าหรือตานํ้า หามทําไรระหวางสองฝงแมนํ้า

กลุมชาติพันธุบนทีส่ ูงจะมีความผูกพันกับปา หากขาดปา พวก
เขาก็ขาดนํ้า ขาดพื้นที่ที่สมบูรณในการปลูกพืชเลี้ยงชีพ ไรหมุนเวียนที่
บานหวยหินลาดใน หรือชุมชนปกาเกอะญอทํากันมาตั้งแตบรรพบุรุษ
เปนการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีพืชหลากหลายชนิดรวมกันอยู
ในระบบเปนจํานวนมาก มีวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ คารพและนอบนอม
ธรรมชาติ ยิง่ ไปกวานั้น บานหวยหินลาดในยังมีการจัดการพื้นที่อยาง
ชัดเจนแบงเปน 4 สวน คือ พื้นที่ปาชุมชน 9,396 ไร พื้นที่อยูอาศัยและ
สวน 1,228 ไร พื้นที่นา 168 ไร และพื้นที่ไรหมุนเวียน 162 ไร
การจัดการแบงขอบเขตพื้นที่ในการใชประโยชนอยางชัดเจน จะ
ชวยลดการขยายพื้นที่ทํากิน และบานหวยหินลาดในเปนตัวอยางหนึ่งใน
การบอกถึงความแตกตางระหวาง “ไรหมุนเวียน” กับ “ไรเลื่อนลอย”
ได ดี หรื อ เป น สิ ่ง ยืน ยัน ว า “ไร ห มุ น เวี ย น” คื อ การทํา ไร แ บบใช
องคความรูทีบ่ รรพบุรุษของพวกเขาทําตอๆ กันมา และนี่อาจเปน
รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนบนพื้นที่สงู ที่สามารถรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพไวได
บางทีเรื่องของการอนุรักษไมใชแคหมายถึง “การเก็บรักษา” ไว
เพียงอยางเดียว แตตองรวมไปถึง “การใชประโยชน และรักษาอยาง
สมดุลควบคูกันไป”
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โดย...จุมพล ชางอินทร

เคร�อขาย…
โรงเร�ยนอนุรักษแมนํ�าสงคราม

“เครือขายสายนํ้าที่ทําใหเกิดสายใจ”

“แมนํ้าสงคราม” แมนํ้าทีม่ ีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ตั้งแตอดีตทีม่ ีการ
ตั้งถิ่นฐานริมสองฝงแมน้าํ จนมาถึงปจจุบนั ยังถูกจัดใหเปนพื้นที่ชมุ นํ้าที่มคี วามสําคัญระดับนานาชาติ
เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าหลากหลายชนิด รวมถึง
พันธุสัตวนํ้าที่ถูกคุกคามและใกลจะสูญพันธุ อยางเชน ปลาบึก เปนตน

มนาํ้ สงครามมีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัด
สกลนคร อุดรธานี และบางสวนของจังหวัดหนองคาย
มีความยาวทัง้ สิ้นประมาณ 420 กิโลเมตร เมือ่ ถึง
ฤดู ฝ นจะมีพื ้น ทีน่ ํ ้า หลากครอบคลุ ม พื ้น ทีป่ ระมาณ
500,000–600,000 ไร ในหวงเดือนกรกฎาคม–เดือน
ตุลาคมของทุกป ไดกอใหเกิดความหลากหลายของ
พันธุสัตวนํ้าที่เลี้ยงชีวิตผูคนสองฝง
ป 2545 สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN)
ไดเขามาดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับหนวยงานของ
ภาครัฐ องคกรเอกชน ทัง้ ระดับภูมิภาคและระดับ
ทองถิ่น และชุมชนในลุมนํ้าสงคราม เพื่อการอนุรักษ
และการใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยัง่ ยืนของพื้นทีช่ ุมนํ้าลุมนํ้าโขงตอน
ลาง ลุม นํา้ สงครามตอนลาง จากการดําเนินกิจกรรม
รวมกันของทุกภาคสวนกอใหเกิด “งานวิจัยไทบาน”
(Thai Baan Research) เพื่อสรางองคความรู รวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มศักยภาพของชุมชน รวมถึง
การอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ทองถิน่ ในการที่จะถายทอดสู “ตนกลา” รุนตอๆ ไป
ใหเขมแข็งและยั่งยืนสืบไปในอนาคต
“โขงกะขุน มูลกะหมอง พองกะเนา สงคราม
เฮาอย า ให ห ม น เฮาทุ ก คน ตอ งออกแฮงฮ อ ง
ปกปองซอยกัน”
บทกลอนพื้นถิ่นดังอยูใ นใจ เปนจิตสํานึกทีเ่ กิด
ขึ ้น ในจิ ต ใจของเยาวชนในลุ ม นํ ้า สงครามตอนล า ง
เปน สํา นึก ถึ ง คุ ณ ค า ของแมนํ ้า สงคราม โรงเรี ย น
ตางๆ ทีต่ ั้งติดอยูก ับแมนํ้าสงครามตอนลาง ตั้งแต
อําเภอทาอุเทน อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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อํ า เภออากาศอํ า นวย อํ า เภอเซกา
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร จึงมี
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในทองถิ่น
ของตนเอง โดยการมีสวนรวมของ
โรงเรียน อาจารย เยาวชนในโรงเรียนและ
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปในแตละโรงเรียนและชุมชน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2548 ถือไดวา เปนวันเกิดของ
“เครือขายโรงเรียนอนุรกั ษแมน้าํ สงคราม” เปนวันที่
ตนกลาเจริญเติบโตและเขมแข็งมากยิง่ ขึ้น 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 และโรงเรียนคําตากลาประชาสงเคราะห
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร มีสมาชิก 250 คน
และมีโรงเรียนภาคีทพี่ รอมจะดําเนินกิจกรรมรวมกับ
เครือขายอีก 23 โรงเรียน โดยกิจกรรมภายในเครือขาย
มีผลงาน “วิจัยไทบาน” เปนตัวเชื่อมโยง
จากการผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น ของโครงการ
อนุ รั ก ษ และใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืน ในพื้นทีช่ ุมนํ้าลุมนํ้าโขง (MWBP)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 9 (อุดรธานี) หนวยงาน
ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรเอกชนตางๆ ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัดนครพนม
กิจกรรมแรกทีเ่ ชื่อมโยงเพื่อใหเกิดเปน “เครือขาย
โรงเรียนอนุรักษแมนํ้าสงคราม” คือ กิจกรรมการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า โดยมีสถานีตรวจวัดอยู 9 จุด
(ตามตําแหนงใกลเคียงของทีต่ ั้งอยูแ ตละโรงเรียน) มี

พารามิเตอรที่ใชในการตรวจสอบคือ คา OD BOD pH
อุณหภูมิ และคาความขุนใสของนํ้า (Turbidity)
เมื่อไดขอมูลมาระดับหนึ่งแลว จะมีการประชุม
แลกเปลี่ยนขอมูล และวิเคราะหปญหาสถานการณ
ของนํ้าในลุมนํ้าสงครามตอนลาง อุปสรรคและแนวทาง
แกไขรวมกัน โดยมีประชุมรวมกันปละ 2 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมแหงหวงเวลาและสถานการณ จาก
กิจกรรมดังกลาวกอใหเกิด “สายใจ” เพื่อจรรโลง
“สายเลือด” ผูหลอเลี้ยงสรรพชีวิตในลุมนํ้าสงคราม
ไมวาจะเปนกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง เชน การ
อนุรักษวังปลา คายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรียนรูทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าสงคราม นํ้าหมักชีวภาพ
กําจัดนํ้าเสียจากกระชังปลา ขี้ปลาหอม (ปุยหมัก
ชีวภาพจากขี้ปลา) โครงการขยะสวยงาม การอบรม
นักพฤกษศาสตรรุนเยาว ปุยหมักชีวิภาพจากขี้ควาย
และใบไม ปุยหมักชีวภาพจากไสเดือนดิน การทอผา
ยอมสีธรรมชาติ ลูกประคบสมุนไพร การประกวดภาพ
วาดแมนํ้าสงคราม การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ การ
ปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ การศึกษาเรียนรู
การบริหารจัดการและการใชประโยชนจากปาชุมชน
ฯลฯ เหลานี้ลว นเปน “สายใจ” เพื่อ “สายเลือด” ของ
คนในลุมนํ้าสงครามทั้งสิ้น
จากการทํากิจกรรมรวมกัน ศึกษาเรียนรูรวมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหารวมกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดนครพนม
จึ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ องค ค วามรู ที่ไ ด ม า โดยมี ก าร
ประชุมและประชาคมรวมกันระหวางโรงเรียนตางๆ
อาจารย เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ ชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหมี “หลักสูตรทองถิ่น
ลุมนํ้าสงคราม” โดยจะใหเยาวชนในโรงเรียนตางๆ ใน
ลุมนํ้าสงครามตอนลางไดเรียนรูตั้งแตภาคเรียนทีส่ อง
ของทุกปการศึกษา “คุณคาของแมนํ้าสงคราม” อยู
ในจิตใจของ “เยาวชนคนลุมนํ้าสงคราม” ตลอดไป

โดย...ไพวรินทร ขาวงาม

งานเขียนเยาวชน

สัมผัสใจ…ในกาพยกลอน

โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ที่เปนรูปแบบมรดกวรรณศิลปของไทย พอเราใช
ภาษาพูดก็มักจะเปน “กาพยกลอน” หรือ “โคลงกลอน” พวกชอบกาพยกลอน
หรือโคลงกลอน ก็มักถูกเรียกวานักกลอนบาง กวีบาง วากันวาคนไทยเปนคน
เจาบทเจากลอน แตที่จริงแลวทุกชาติทุกภาษาลวนมีคนเจาบทเจากลอน

ารแตงกลอน หรือแตงบทกวี คนอาจมองวายากหรือ
งายตามแตจริต รสนิยม ความรัก ความชอบ บางคน
อาจมองวาเปนของยาก ของโบราณ ของเชย ของ
ไมทันสมัย ของอยูบ นหิ้ง ของสําหรับผูใหญ แต
ทีจ่ ริงแลวกาพยกลอนก็อยูใ นวิถีชีวิตของคนทุกรุนทุกวัย ทุกยุค
ทุกสมัย ชาวบานหาเชากินคํ่าก็อาจชอบกาพยกลอน สามารถ
แตงเองเทาทีจ่ ะทําได เด็กก็ชอบจดจํากลอน หรือรูสึกอยาก
แตงกลอนเปน เพราะกลอนทีเ่ ราคุนเคยนั้น แฝงอยูใ นเพลง
พื้นบาน เพลงกลอมเด็ก เพลงรองเลน เพลงหมอลํา เพลงลิเก
เพลงลูกทุง เพลงไทยสากล เพลงเพื่อชีวิต หรือสารพัดเพลงที่เรา
ไดยินไดฟง เยาวชนมากมายที่พอฟงเพลงมากแลวอยากแตงเพลง
นั่นก็คือความปรารถนาที่แจะแตงกลอนนั่นเอง
สําหรับเยาวชนที่ชอบ หรืออยากแตงกลอนไดบาง ผมชอบ
แนะนําใหฟงเพลงมากๆ เพราะบทกลอนกับบทเพลง ก็คือ
สิง่ เดียวกัน คือเพื่อนกัน คือญาติกัน คือกิ่งกานสาขากันและกัน
นักแตงเพลงทีแ่ ตงเพลงนับรอยนับพันจนมีชื่อเสียงเปนทีช่ ื่นชม
ลวนมีพื้นฐานการแตงกลอน
เบื้องตน อยากใหลองหาอานคําคลองจองของไทย เชน “ขี้หด
ตดหาย” “หูดับ ตับไหม” “นํ้าไหล ไฟดับ” “เวานัว หัวมวน”
“นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา” “ขับเร็วหาวาแดกมา ขับชาหาวาหมา
ไมแดก” “อยูบานเมียดา ออกมาจาจับ” ฯลฯ ซึ่งมีอยูมากมาย
ที่มาจากชาวบาน และอาจเขียนโดยคนที่ไมไดเรียนหนังสือสูง
เคยเห็นรถกระบะเกาๆ ตอเปนรถขายกาแฟเคลื่อนที่ เจาของ
ดูเปนชายชาวบานธรรมดา แตขางๆ รถเขาเต็มไปดวยสติ๊กเกอร
“วัตถุดิ้นรน คนจนๆ ขับ” “ปริญญาไมงอ สี่ลอก็พอกิน” ซึ่งแม
เขาจะซื้อมาจากสติ๊กเกอรท่ีทําขายสําเร็จรูป แตกเ็ ชื่อวาเขาไดเลือก

ในสิ่งที่ “โดนใจ โดนชีวิต” ตัวเองแลว และที่นาสนใจคือยังมีมุม
หนึ่งขางๆ ตูกาแฟ เขาเขียนไวดวยลายมือโยเย “ทําดีไมตองขอ
พออนุญาต” และ “ลูกไมดี รักศักดิ์ศรี กวาพอแม” ตรงนี้แหละ
ที่ทําใหตอ งแอบมองใบหนากรานแดดกรานลมของเขา และเขาใจ
ไดวา ชายขายกาแฟโบราณบนรถกระบะเกาๆ ที่วา นั้น กําลังเขียน
ความในใจอบรมสั่งสอนลูก บางทีเขาอาจกําลังทุกขใจกับลูกชาย
สักคนก็เปนได นี่แหละคือพื้นฐานหนึ่งของกลอน คือเขียนความ
ในใจของตัวเองออกมาผานถอยคําภาษาทีค่ ลองจองและคมคาย
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 เธอจําได จนเมื่อโตขึ้นเธอก็กลาย
เปนคนชอบอานกลอน
“นองเอย นองตั๊ก
โตไป โตมา

นารัก นักหนา
แฮปป เบิรธเดย”

หรือกาพยยานีก็งาย เพราะคุนหูคนไทยมาก ทั้งคําสั้น และ
จังหวะกระฉับกระเฉง ตัวอยาง
“เปบขาว ทุกคราวคํา
เหงื่อกู ที่สูกิน

จงสูจํา เปนอาจิณ
จึงเกิดกอ มาเปนคน”

ลองนําโครงสรางโครงสัมผัสของกลอน 4 และกาพยยานีน้ี ไป
ฝกใสเนื้อหาอื่นที่ตวั เองคิดได จะทําใหไดกลอนไดกาพยมาในแบบ
ที่ตัวเองตองการ ยิ่งไดอานกลอนมาก ฟงเพลงมาก อานหนังสือ
มาก ดูหนังมาก จะทําใหไดถอยคําที่กวางขวาง รวมทั้งไดถอยคํา
ใหมๆ ที่ตอยอดขึ้นเอง เมื่อมีถอยคําติดตัวแลว เราจะเกิดอารมณ
รูสึกนึกคิดอะไร ไมวาจะรักหรือเกลียด ถาอยากจะแสดงออกมา
เปนกาพยกลอน เราก็สามารถเริ่มตนสัมผัสใจในกาพยกลอนได
กาพยกลอน คือเครื่องมือของอารมณรูสึกนึกคิด ที่มีจังหวะ
ทีม่ ีทํานอง ทีม่ ีสัมผัสคลองจอง ทีม่ ีสํานวนภาษา โดยทุกคน
ทีม่ ี ค วามรั ก ความชอบ สามารถฝ ก ฝนแต ง ได ต ามถนั ด ของ
ตัวเอง
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ชุมชนตนแบบ

โดย...กองบรรณาธิการ

การสรางสนามกอลฟไหลลงมา ตองใชเวลาหลายปกวานํ้าจะคืนสภาพ
ลาสุดเมื่อเดือนกันยายน ป 2551 เกิดนํ้าเสียอยางรุนแรงในเวลา
ไลเลี่ยกันถึง 3 ครั้ง ชาวบานสันนิษฐานวานาจะเกิดจาก ผูรบั จางนําสาร
ตกคางโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้ง ทําใหปลาในกระชังเสีย
หายกวา 4 ลานบาท เทศบาลเมืองแกลงเชิญโรงงานที่มสี ว นเกี่ยวของมา
ประชุมทําความเขาใจรวมกัน แตเรื่องก็เงียบหายไป
ปจจุบนั แมยงั ตองเฝาระวังการวางทอจากโรงงานเชือ่ มลงสูแ มนา้ํ
แตสถานการณบริเวณลุมนํ้าประแสรก็ถือวามีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางทีด่ ีขึ้น ไมวาจะเปนพื้นที่ปาชายเลนบริเวณแมนํ้าประแสรทีเ่ พิ่ม
ขึน้ อยางตอเนื่อง ทําใหแหลงผสมพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นตาม
มา แมนํ้าประแสรไดรับการฟนฟูทําใหสภาพนํ้าในแมนํ้าสะอาด โดย
เฉพาะทางเทศบาลเมืองแกลงรณรงคใหชมุ ชนใชถงั ดักไขมันกอนปลอย

"¡ÒÃÃÇÁµÑÇ¢Í§¼ÙŒäÁ‹ÂÍÁá¾Œ"
เคร�อขายลุมนํ�าประแสร 5 ตําบล

"ถาอนาคตลุมนํ้าประแสรยังเปนแบบนี้ แลวลูกหลานจะทําอะไรกิน..."
"คนปลายนํ้าดูแล แตคนกลางนํ้ากับตนนํ้าไมชวย แถมยังปลอยนํ้าเสียอีก มันก็แย..."
นี่เปนเสียงบนปนคําถามของผูสงู อายุในวัยเกษียณที่รวมตัวกันใน
นาม "กลุมผูเลี้ยงปลาเกา" บานดอนมะกอกลาง หมู 3 ต.ปากนํ้าประ
แสร อ.แกลง จ.ระยอง จํานวน 37 คน ผูอาวุโสเหลานี้ชวยกันปลูกปา
ชายเลน ทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
ของแมนาํ้ ประแสร ทีม่ ีตนกําเนิดมาจากทิวเขาจันทบุรี ไหลผานเขต
อําเภอแกลง แลวไหลลงสูทะเลในเขตตําบลปากนํ้าประแสร ชวงความ
ยาวของแมน้าํ ประมาณ 26 กิโลเมตรนี่เอง เปนที่หลอเลี้ยงชีวติ ของพวก
เขา และคนอําเภอแกลงมายาวนาน
อายุก็ปาเขาไปเลขหา เลขหก เรี่ยวแรงมีไมมาก ดังนั้น กลุม
ผูเ ลีย้ งปลาเกา จึงขยายการทํางานออกไปอีก โดยชักชวน
ชาวบานจากหมู 7 หมู 8 และตําบลใกลเคียงอีก 4 ตําบล
ไดแก ต.ทางเกวียน ต.เนินฆอ และ ต.ทุงควายกิน มา
ตั้งเปนคณะกรรมการ รวมประชุมกับสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ประสานงานเชื่อมรอยเครือขายตําบล
เขาดวยกัน เพื่อจัดตั้งเปน "องคกรชุมชนชายฝงภาค
ตะวันออก" โดยเริ่มประชุมกันมาตั้งแตเดือนกันยายน
2547 พัฒนาเปน "โครงการพลิกฟนวิถีชุมชนลุมนํ้า
ประแสร" รวมกันปลูกปาชายเลนสองฝงลุมนํ้าประแสร
ในพื้นที่วา งรกรางในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม ซึ่งเปน
ชวงที่นํ้าลดตอนกลางวัน เพื่อกลาไมที่ปลูกจะไดหนีนํ้าทัน
หลัง จากนัน้ ก็ ม ีก ารพาคณะกรรมการไปศึ ก ษาดู ง านทีศ่ ู น ย
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี และนําความรูท่ไี ด มาทําจุลนิ ทรีย
บําบัดนํ้าเสีย โดยตั้งถังหยดบริเวณที่ชาวบานขอมา จนสภาพนํ้าเริ่มดีข้นึ
ความจริงทีป่ รากฎ ทําใหชาวบานเริ่มเห็นความสําคัญของงานอนุรักษ
มีจํานวนคนมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากเครือขาย 4 ตําบล ก็ไดเพิ่มมา
อีก 1 ตําบล คือ ต.คลองปูน
แตงบประมาณเครือขายที่มีอยูนอ ยนิด กิจกรรมสวนใหญกท็ ําไป
ตามกําลัง เชน การเฝาระวังรักษาลุมนํ้าประแสร อาศัยชาวบานเปนหู
เปนตา ใครทําผิดหูผิดตาก็จะมาบอก ทางเครือขายจะเขาไปดําเนินการ
ตอ กันไวดีกวาแก เพราะขยาดกับเหตุการณเมื่อป 2535 ที่นํ้าเสียจาก
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ทิ้งลงทอระบายนํ้า จึงทําใหปญ
 หามลพิษทางนํ้าที่สง ผลกระทบตอชุมชน
และสัตวลดลง ทรัพยากรสัตวนํ้าตางๆ ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น เชน ปลากด
ปลากะรัง ปลากระบอก กุงขาว กุงกามกราม เคยตัวใส ปูมา ปูดํา
หอยนางรม ก็กลับมาในแหลงนํ้ามากขึ้น ชาวบานมีรายไดมากขึ้น โดย
ไมตอ งออกไปหางานตางถิ่น บางคนตัดสินใจลาออกจากโรงงานหันกลับ
บานมาทําประมงเพราะสุขกายสบายใจ มีรายไดพออยูพอกิน
ในเมื่อสิ่งที่เครือขายทํากันอยู ก็ทําเพราะตองการรักษามรดกให
ลูกหลานคนรุนหลัง เด็กๆ จึงตองเตรียมตัวรับไมตอ มีการอบรมเด็กๆ
นักเรียนทีอ่ ยูใ กลบริเวณแมนํ้าประแสร 5 ตําบล ในเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ใหความรูเรื่องตนไม สมุนไพร การใชเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส และตรวจวัดคุณภาพนํ้า เพื่อปลูกฝงใหเด็กๆ ซึมซับ
คุณคาของทรัพยากรลุมแมน้าํ ประแสร และทําหนาที่ดแู ลในวันขางหนา
เมื่อป 2552 เครือขายลุมนํ้าประแสร 5 ตําบล พยายามขยาย
เครือขายเพิ่มเปน 9 ตําบล เพราะ 4 ตําบลนั้นเปนชุมชนที่อยูเหนือนํ้า
ขึ้นไป สวนใหญเปนเกษตรกร ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหสารเคมีจากการ
ทําเกษตรไหลลงแหลงนํ้าธรรมชาติ ก็ตอ งชักชวนใหเกษตรกรเขามาเปน
เครือขายทํางานดวยกัน พอวันผานเคลื่อนไป มีชมุ ชนที่ตอ งผลัดเปลี่ยน
ผูนาํ และคณะทํางาน บางใหความสําคัญ บางก็ใหความสําคัญอยางอื่น
มากกวาเรื่องสิ่งแวดลอม ตอนนี้เครือขายลุมนํ้าประแสรจึงมีเพื่อนรวม
เดินทางสายอนุรักษอยู 7 ตําบล ก็คือเพิ่มมาอีกสองตําบล ไดแก ตําบล
บานนา และตําบลกระแสบน ทางเครือขายใชวิธีเขาไปใหความรู และ
หางบประมาณไปติดตั้งถังหยดนํ้าจุลินทรีย และนําเด็กในตําบลเขามา
รวมฝกอบรมในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
จากการตอสูมายาวนานเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรเพื่อคงรักษาวิถี
ชีวิตของชุมชน เมื่อ 4 ปกอน มีหนวยงานมาวัดคุณภาพนํ้า และจัดให
แมน้าํ ประแสรอยูในระดับที่ 4 คือ นํ้าเสื่อมโทรม ใชไดแคเปนที่สญ
ั จรไป
มาไดเทานั้น ปจจุบนั แมน้าํ ประแสรจดั อยูในอันดับที่ 2 นํ้าอยูในเกณฑดี
ตอนนี้ชาวบานพูดไดเต็มปากวา “ถาเปนทรัพยากรในนํ้า และ
ปาชายเลน แมนํ้าประแสรไมแพลุมนํ้าไหนในภาคตะวันออก”

โดย...ราชพฤกษ

พลังงานทดแทน

พระบิดาแหงพลังงานทดแทนไทย :

¡Ñ§ËÑ¹¼ÅÔµä¿¿‡Ò´ŒÇÂ¾ÅÑ§¹éíÒäËÅáË‹§¤ÅÍ§ÅÑ´â¾¸Ôì
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงมีพระอัฉริยภาพและวิสัยทัศนดานการพัฒนาพลังงานทดแทนเปนที่
ประจักษชดั ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริกบั คณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในป 2548 มีใจความสําคัญ
ตอนหนึ่งวา

...ถานํ้ามันเชื้อเพลิงหมดแลว ก็ ใชเชื้อเพลิงอยางอ�นได มีแตตองขยัน หาวิธีที่ทําใหเชื้อเพลิงเกิดใหม
เชื้อเพลิงที่เรียกวานํ้ามันนั้นมันจะหมด ภายในไมกี่ปหรือไมกี่สิบปก็หมด...ถาไมไดทําเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดรอน...
โครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวดานการพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นเกิด
ขึ้นดวยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาว
ไกลทีท่ รงเล็งเห็นและมีพระราชดําริใหเตรียมรับกับ
ปญหามากกวา 40 ปแลว (อางจากหนังสือ “72 ป
แก ว ขวัญ วัช รโรทั ย เลขาธิ ก ารพระราชวัง ”)
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูห ั ว ทรงมีรั บ สัง่ ตั ้ง แต
พ.ศ. 2504 ว า ค า รถและนํา้ มัน จะแพง พระองค
จึ ง ได ม ีก ารศึ ก ษา ค น คว า และทรงริ เริ ่ม การพั ฒ นา
พลัง งานทดแทนโดยการนํา เอาวั ส ดุ เ กษตรมาแปร
รูปเปนนํา้ มันสําหรับเครื่องยนตและรถยนตประเภท
ต า งๆ เพื ่อ ลดการพึ ่ง พาการนํา เข า นํา้ มัน จากต า ง
ประเทศมาตั้งแตนาํ้ มันยังมีราคาลิตรละไมกี่บาทโดย
เปนไปตามหลักการ “พึง่ ตนเอง” เพราะสามารถ
ผลิต ใช เ องได บ างส ว น ซึ ่ง สอดรั บ กั บ สถานการณ
ปจจุบัน นับวาเปนโชคดีของชาวไทยทัง้ ชาติทไี่ ดรับ
ประโยชนจากโครงการพระราชดําริของพระองค และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานพลังงาน
ทดแทนชึ ่ง มีอ ยูห ลายแห ง กระจายอยูท วั ่ ประเทศ
เพือ่ เปนแหลงเรียนรูใ หกบั ประชาชนในการนําไปปรับใช
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ "คลองลัดโพธิ"์
จากปญหานํ้าทวมหลายครั้งในอดีต และมหาอุกภัย
ในชวงปลายป 2554 ทีพ่ ึ่งผานมาซึ่งทวีความรุนแรง
มากกวาทุกๆ ปทําใหกรุงเทพมหานคร ในหลายพื้นที่
ตองจมบาดาลอยูน านนับเดือนจากปญหานํ้าเหนือ
นํ้าทุง และนํ้าทะเลหนุน กระนั้นมีคลองเล็กๆ อยูหนึ่ง
สายทีม่ ีขีดความสามารถในการชวยปองกันนํ้าทวม
กรุงเทพฯ คือ“คลองลัดโพธิ์” ซึ่งเปนคลองที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสเมือ่
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 วาเปนสถานที่ตัวอยาง

ขอบคุณขอมูลจาก : เนชั่น
ขอบคุณรูปภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน, The Bier

ของการบริหารจัดการนํ้าทีต่ องการความรูเรื่องเกี่ยว
กับเวลานํ้าขึ้นนํ้าลง หากบริหารจัดการใหถูกตองจะ
สามารถแกปญหานํ้าทวมได
ในอดีตคลองลัดโพธิ์เปนคลองลัดแนวเหนือใตของคุงนํ้าแมนํ้าเจาพระยาบริเวณตําบลทรงคนอง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมมีสภาพ
ตื้นเขินมีความกวางเพียง 10-15 เมตร ตอมาไดจัด
สรางเปนโครงการตามแนวพระราชดําริเปนการบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อแกปญหานํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ให
สามารถรับปริมาณนํ้าไดเพิ่มขึ้น ทั้งยังเปนทางลัดของ
นํ้าไหลลงสูทะเลไดสะดวก รวดเร็วขึ้น โดยชวยลดระยะ
ทางการไหลของแมนํ้าเจาพระยาจาก 18 กิโลเมตรให
เหลือเพียง 600 เมตร รวมทั้งลดเวลาการเดินทางของ
นํ้าจาก 5 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 10 นาทีเทานั้น โครง
การฯ นี้สามารถระบายนํ้าออกสูอาวไทยไดเฉลี่ยวัน
ละประมาณ 40 ลานลูกบาศกเมตร โดยยึดหลักการ
"เบี่ยงนํ้า" (Diversion) ภายใตการดูแลของหนวยงาน
หลัก 3 หนวยงานคือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ในชวงทีเ่ กิดนํ้าเหนือไหลหลากและนํ้าทะเลหนุน
สูงของทุกป ประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ไดทําหนาทีเ่ ปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง ชวยลด
ผลกระทบจากภาวะนํ้าลนตลิ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทีส่ ํ า คั ญ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูห ั ว ได
พระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาใชพลังงานนํ้าที่
ระบายผานคลองลัดโพธิ์ใหเกิดประโยชนเปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟาโดยใชกังหันพลังนํ้าอาศัยพลังงานจลน
จากความเร็ ว ของกระแสนํ ้า เพื ่อ ผลิ ต กระแสไฟฟ า
พลั ง นํ ้า นั บ เป น แหล ง เรี ย นรู ใ นการผลิ ต พลั ง งาน

ทดแทนควบคู ไ ปกั บ การบริ ห ารจั ด การนํ ้า ได อ ยา ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยกรมชลประทานได ร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการศึกษาวิจัยและนํา
ไปขยายผล เพื่อพัฒนาและผลิตกังหันพลังนํ้าสําหรับ
ผลิตกระแสไฟฟาติดตั้งที่คลองลัดโพธิ์และประตูระบาย
นํ้าอื่นๆ ตอไป เปนการเพิ่มทางเลือกในการใชไฟฟา
จากพลังงานนํ้า รวมทั้งชวยลดปญหาภาวะโลกรอน
ประหยัดพลังงานอื่นใหแกประเทศไดอยางมหาศาล
ต น แบบกั ง หั น พลั ง นํ ้า อาศั ย พลั ง งานจลน จ าก
ความเร็วของกระแสนํ้าไหลมี 2 แบบ คือ แบบหมุนตาม
แนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล
(Cross Flow) โดยทําการเชื่อมตอเขากับเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟาและติดตั้งกังหันทั้ง 2 แบบกับโครงเหล็ก
ทีป่ รับขึ้นลงไดบริเวณทายประตูระบายนํ้าคลองลัด
โพธิ์ เพื่อทําการผลิตกระแสไฟฟาไดกําลังไฟฟาสูงสุด
ถึง 5.74 กิโลวัตต ซึ่งสูงกวาที่ไดวิเคราะหและคํานวณ
ออกแบบไว (5 กิโลวัตต)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงาน กปร.
ไดดําเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ
ในพระปรมาภิไธย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ชื่อสิ่งประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลนและ
ชุดสําเร็จเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน วา "อุทก
พลวัต" (อุ-ทก-กะ-พน-ละ-วัด) มีความหมายวา กังหัน
ผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าไหล
นั บ เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ใหญ ห ลวงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ผูเ ปรียบเสมือนเปนพระบิดา
แหงพลังงานทดแทนไทยอยางแทจริง ทั้งนี้ ในตอนตอ
ไปจะไดกลาวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานพลังงานทดแทนที่นาสนใจอื่นๆ อีกตอไป
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เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
จาหนาไมชัดเจน
ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
ไมยอมรับ
ไมมีผูรับตามจาหนา
ไมมารับภายในกําหนด
เลิกกิจการ
ยายไมทราบที่อยูใหม
อื่นๆ
ลงชื่อ..........................................
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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
ลวนแตมีรูปแบบสัญลักษณซึ่งมีความเกี่ยวพันอยูก ับนํ้าแทบทัง้ สิ้น เชน การสานปลาตะเพียนแขวนไวบนเปลเด็ก การนําพญานาคมาสัก
หรือปนไวในสถานที่สําคัญ เปนตน ถาเราสังเกตในธรรมชาติ นํ้าเปนผูให และผูรับที่ดี ใหในสิ่งที่ดีมีคุณคา และรับในสิ่งที่ไมดีเพื่อกอเกิด
การเริ่มใหม และนํ้าก็ไมใชเปนตัวการทําลายเหมือนที่หลายคนคิด โดยเฉพาะนํ้าทวม นํ้าหลากในปที่ผานมา แตนั่นคือ กลไกของธรรมชาติ
ที่จะพาตะกอนดิน และธาตุอาหารในดินมา เพราะบานเรายังเปนเมืองเกษตรกรรม และนัยหนึ่งก็ชว ยชําระลางสิ่งสกปรกทั้งหลายใหหมดไป
ถามองใหลึกไปกวานัน้ แมกระทัง่ ในรางกายมนุษย สัตว พืช ยังมีนํ้าเปนองคประกอบกวา 60 เปอรเซ็นต นํ้า เปนตัวควบคุม
อุณหภูมิใหกับรางกาย เปนสารชวยใหกระบวนการทางเคมีในรางกายดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง นํ้าเปนตัวการสําคัญในการสังเคราะหแสง
ใหพืช เปนสิ่งสําคัญใหเกิดผืนปา และปาก็สรางนํ้ากลับคืน
ชุมชนเครือขาย “รางวัลลูกโลกสีเขียว” หลายๆ ชุมชนทีไ่ ดรับรางวัลไป 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
ปจจุบันงานอนุรกั ษดแู ลสายนํ้าเปนเรื่องที่นาเห็นใจ เปนงานที่ละเอียดออนใชความอดทน เพราะวิถชี วี ติ คนไทยเปลี่ยนไป ทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง การเกษตรที่เนนใชสารเคมี ลวนแลวตองปลอยลงสูแมนํ้า ดูเหมือนวา คนใช และทําลายจะมีจํานวนมากกวา
รักษา นํ้าบนโลกนี้มีเยอะก็จริง แตเรารูแลววา นํ้าที่ใชไดมีแค 1 เปอรเซ็นต นอยนิดมากถาเทียบกับประชากรที่เพิ่มขึ้นบนโลก เราก็รูอีกวา
นํ้าเปนทุกสิ่งทุกอยางที่หลอเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ขาดอากาศตายฉันใด ขาดนํ้าชีวิตก็สิ้นฉันนั้น มาเริ่มกันชวยดูแลสายนํ้ากันเถอะ เริ่ม
ตั้งแตในบานของตัวเอง จะมากบาง นอยบาง ก็ขอใหทํา เพราะนั่นหมายถึง ทานกําลังดูแลชีวติ ของตัวเอง และรักษาทรัพยากรไวใหคนรุนหลัง

(นายสงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ )
ผูอํานวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
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