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เรื่องราวของ
04“ฟางข้าว”

 16 เทคนิคจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

09 บุญฏารลาน 
และ บุญคุนลาน 
วิถีข้าวชาวอุษาอาคเนย์ 

 “ข้าว”
และชาวนา

จะพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างไร

02 



   

 ข้าว
และชาวนา

ข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องข้าวตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๑ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อห้าปีที่ผ่านมา ราคาข้าวเพิ่มสูง
ขึ้น ๒ เท่า เพราะปริมาณการผลิตข้าวทั่วโลกลดลง
เนื่องจากพื้นที่ผลิตข้าวลดลง อีกทั้งทั่วโลกเจอภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียและ
เวียดนาม 

ทบรรณาธิการบ

ข้าว มาปรับเปลี่ยนแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด ทั้งคาวและหวาน  
 ตามภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมา เช่น ทำก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ลอดช่อง ขนม

สอดใส้ต่างๆ ข้าวปาด (ทำเป็นขนมชั้นโดยวิธีนึ่ง หรือทำเป็นตะโก้โดยวิธีกวน) ข้าวหลาม 
รังแตน ขนมจาก ข้าวพันก้อน (ใช้ในพิธีกรรม) ข้าวจี่ ข้าวพอง ข้าวกระยาสารท ข้าวทิพย์ 
ข้าวต้มโค่น (มัด) ข้าวต้มผัด ข้าวเกรียบ ข้าวโป่ง ข้าวเม่า ข้าวตัง ข้าวตอก ข้าวตาก 
ข้าวตู เป็นต้น 

มีตำนานเล่าขานกันว่าแต่เดิมมีพันธุ์ข้าวเจ้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ชื่อว่า “ข้าวนก” 
เกิดในป่าธรรมชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา นักวิจัยข้าว คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ข้าวนกมีแพร่หลายในแถบ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว 
เขมร เวียดนาม และไทย มากกว่าที่อื่น นอกจากนี้ยังพบในจีน บริเวณมณฑลยูนนาน 
และอินเดียอีกด้วย 

“ข้าวนก” ที่พบหลายพื้นที่ในไทย เช่น บึงหนองหาน โกสุมพิสัย อยุธยา เป็นต้น 
ข้าวนกมีอายุยืนยาวมาก นับพันนับหมื่นปี ก็ยังสืบสายพันธุ์อยู่ได้ ข้าวนกเป็นสายพันธุ์  
ข้าวเจ้า แต่มักจะพบข้าวเหนียวปะปนอยู่ในรวงด้วยเสมอ ในข้าวเจ้าแต่ละรวงมักจะมี
เมล็ดข้าวเหนียวปะปนอยู่ 5-10 เมล็ด และเมื่อนำเมล็ดข้าวมาเพาะปลูก จึงเกิดพันธุ์ข้าว
เหนียวและข้าวเจ้า แพร่ขยายเพาะปลูกกันมากกว่า 120,000 พันธุ์ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ไป ตามท้องถิ่น 

แต่ละสายพันธุ์ก็เจริญงอกงามเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ทั้งพื้นที่ โคกดอน เชิงเขา 
ทีร่าบ ทีลุ่ม่ ทีน่ำ้ขงั เปน็ตน้ พนัธุข์า้วเหนยีวมขีา้วหมากขาม ขา้วหนิหี ่ขา้วสายบวั ขา้วอมีมุ 
(อีอึ้ม) ข้าวป้องแอ้ว (ข้าวป้องแซง) ข้าวขี้ตมใหญ ่ ข้าวหมากเขือ ข้าวหมากหม่วย ขา้ว  
ขีต้มแดง ขา้วหมากกอก ขา้วขีต้มดำ ขา้วขาวใหญ ่ ขา้วขาวกงุ ขา้วขีต้มฮอ้น ขา้วผวัเมยี 
ข้าวอีเตี้ย ข้าวหมากเค็ง ข้าวแม่ฮ้าง ข้าวอีมืด (ข้าวอีต่ำ) ข้าวก่ำ ข้าวปลาซิว ข้าวคำผาย 
ข้าวอีดอ ข้าวก่ำเกี้ยง ข้าวก่ำกลา เป็นต้น  

สายพันธุ์ข้าวเจ้า มีข้าวปิ่นแก้ว ข้าวลอย ข้าวสร้อย ข้าวใหญ่ ข้าวเหลืองทอง 
สันป่าตอง เหลืองปะทิว กันตัง ดอกดู่ ข้าวเจ้าขาว ข้าวเจ้าแดง เป็นต้น 

เมื่อทางการได้นำข้าวพันธุ์ใหม่ มีข้าวพันธุ์ กข.6 กข.8 กข.10 กข.15 ข้าวหอมมะลิ
เป็นต้น มาเพาะปลูก ทำให้สายพันธุ์ข้าวเก่าแก่ค่อยสูญพันธุ์ไปตามลำดับ 

สายพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกเพียงไม่กี่สายพันธุ์ ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากแมลง
ศัตรูร้ายจากสภาพผืนดินที่คุณภาพเสื่อม จากวัชพืชที่คอยเบียดบัง ดูดซับอาหารในดิน 
และข่มเหงรังแกสายพันธุ์ข้าว จากปุ๋ย ซึ่งเป็นสารเคมีตัวร้ายที่คอยบั่นทอนลักษณะ
ธรรมชาติของผิวดิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ จิปาถะ ล้วนส่งผล ให้การเพาะปลูกข้าวสาย  
พนัธุ์ใหมก่ำลงัเปน็ปญัหาทีเ่ยยีวยาไดย้ากขึน้ทกุวนั ไหนจะฝนแลง้ นำ้ทว่ม หนีส้นิอนีงุตงุนงั  
ของชาวนา ยิ่งปลูกข้าวในปริมาณมากเท่าใด ก็ยิ่งขาดทุนมากเท่านั้น  

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ใคร่นำเสนอเรื่อง “ข้าว” พิธีกรรมความเชื่อและถ้อยคำ
สำนวนเกี่ยวกับข้าว ตลอดจนวิถีของชาวนาที่กำลังอดอยาก ปากแห้ง มีเพียงคำยกย่อง
เชิดชูว่าเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ” และเมื่อกระดูกผุกร่อน มีเชื้อโรคร้ายคอยชอนไช 
บ่อนทำลายความแข็งแกร่งของกระดูกชิ้นสำคัญนี้ ร่างกายของชาติคงพินาศย่อยยับอย่าง
ไม่ต้องสงสัย   

จะให้วิถี“ข้าว”  
และ“กระดูกสันหลังของชาติ” รอคอยใคร

 

ที่ปรึกษา : พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  นิวัติ กองเพียร  ผศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์   
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป  สันติวิภา พานิชกุล  ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์  สรัญ 
รังคสิริ  ประเสริฐ สลิลอำไพ  อุดม วิเศษสาธร บรรณาธิการอำนวยการ : วันชัย    
ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการบริหาร : นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการผู้พิมพ์        
ผู้โฆษณา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ กองบรรณาธิการ : ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล  สรญา 
ประทุมวงษ์  อินทิรา วิทยสมบูรณ์  พรวิไล คารร์  มณีรัตน์ อุดม  บุบผาทิพย์ แช่มนิล 
นิคม พุทธา  พงศา ชูแนม  สุธิดา แสงเพชร  กิติชัย รัตนะ  ชฎินลดา เวชกุล  
สุภาภรณ์ วรพรพรรณ  อนุวงศ์ ตั้ง  กิติพงษ์ แดนสิงห์  พูนศักดิ์ เสลจุล  
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท โพสต์-การ์ด จำกัด  
สถานที่ติดต่อ : คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2146, 0-2537-1831  
โทรสาร 0-2537-2184 www.pttplc.com 
 

คณะผู้จัดทำ 

“ข้าว” เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารสำคัญที่ผู้คนมากกว่าครึง่
โลกต้องบริโภค ผู้คนในวัฒนธรรม “ข้าว” สามารถนำ 

เ รื่องจากปก

ซึ่ง ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและระงับส่งออกข้าวในต้นปี ๒๕๕๑  
 ทำใหป้ระเทศทีผ่ลติขา้วไมพ่อกนิตอ้งนำเขา้ขา้วเชน่ประเทศฟลิปิปนิส ์บงัคลาเทศ 

กว้านซื้อข้าวทำให้กลุ่มพ่อค้าข้าวฉวยโอกาสกักตุนข้าว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ก็ร่วมปั่นราคาเพื่อเก็งกำไร จึงทำให้ราคาข้าวขึ้นสูงไปกว่าเท่าตัว และคนส่วน
ใหญ่ก็คิดว่าชาวนาได้เงิน คงรวยกันทั่วหน้า 

ถ้าเป็นเช่นที่ว่าได้จริงๆ ก็จะดีมาก อาชีพทำนาซึ่งตกต่ำมาหลายทศวรรษจะได้เฟื่องฟู
ขึ้นมาได้เสียที แต่ผมไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้ง่ายๆ จึงนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ดูก็พบ
ว่าสังคมรับรู้แต่เรื่องข้าวเปลือกขึ้นราคา ข้าวสารขึ้นราคาเท่าตัว ชาวนาจะรวย แต่ความ
เป็นจริงชาวนาขายข้าวเปลือกนาปีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๐ ถึงกลางเดือน
มกราคม ๒๕๕๑ ในราคาเฉลี่ยประมาณเกวียนละ ๖,๕๐๐ บาท ข้าวขาวดอกมะลิประมาณ 
๙,๐๐๐ บาท แต่หลังจากที่ชาวนาขายข้าวเปลือกหมดไม่กี่วันราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นสัปดาห์
ละเกอืบพนับาทและเพิม่ขึน้ถงึเทา่ตวัภายในเวลาเพยีง ๒ เดอืน สง่ผลใหข้า้วสารราคาสงูขึน้
เท่าตัวหลังจากนั้นไม่นาน และสิ่งที่ผู้บริโภคข้าวยังไม่ค่อยได้รับรู้อีกว่าช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
ราคาปุ๋ยซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๒๐ ขึ้นถึง ๓ เท่าตัว ค่าน้ำมันสำหรับสูบน้ำซึ่งมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ ๕ ราคาสูงขึ้นเท่าตัว ราคาพันธ์ุข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ค่าเช่านาก็เพิ่มขึ้นเท่าตัว 
รวมทั้งค่าครองชีพก็สูงขึ้นกว่าเท่าตัวด้วย ต้นทุนของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจึงมากกว่าราคา
ข้าวที่สูงขึ้นกว่าเดิม  

การที่ต้นทุนสูงขึ้นทำให้ชาวนารับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ยิ่งต้องประสบกับปัญหานา
ล่มจาก น้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคแมลงระบาดยิ่งทำให้ชาวนาเสี่ยงยิ่งขึ้นไปอีก ชาวนาจึง
แทบจะเป็นคนกลุ่มเดียวก็ว่าได้ที่ต้องรับความเสี่ยงเต็มๆ จากระบบการผลิตที่ขึ้นอยู่กับ
ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศและราคาข้าวที่ผันผวนตามราคาในตลาดโลก ความเสี่ยง
ของพ่อค้าข้าวมาพร้อมกับโอกาสที่จะทำกำไรมหาศาล ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งมีโอกาสรวยเป็น
เศรษฐี แล้วก็รวยติดอันดับประเทศไปแล้วหลายคน พลั้งพลาดไปก็มีสมาคมและหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามาช่วยโอบอุ้ม แต่ชาวนายิ่งเสี่ยงมากก็ยิ่งมีโอกาสล้มละลาย เป็นหนี้สิน สูญ
เสียที่ดิน สูญเสียอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้กระทั่งชีวิตความสุขในครอบครัวก็
ยังไม่อาจรักษาไว้ได้  

คำถามที่เคยถามกันอยู่เสมอว่า “ปีนี้ขายข้าวได้เท่าไหร่?” ก็ต้องมาตั้งคำถามกันใหม่
แล้วว่า “ขายข้าวแล้วเหลือเงินเท่าไร พอใช้หนี้ไหม?” เพราะถึงแม้จะขายได้เงินมากกว่า
เดิมแต่ถ้าต้นทุนสูงขึ้นมากกว่าราคาข้าวที่สูงขึ้น ประโยชน์ก็ตกอยู่กับพ่อค้าข้าวและพ่อค้า
ขายปุ๋ยขายยาเหมือนเดิม  

สิ่งที่ยิ่งน่าตกใจเมื่อได้พูดคุยกับชาวนาทำนาปีในหลายจังหวัดในภาคกลางคือ ปีนี้
นอกจากจะขายขา้วเปลอืกนาปีไม่ไดร้าคาเพราะขายกอ่นขา้วขึน้ราคาแลว้ ชว่งการขายขา้วยงั
ถกูเอารดัเอาเปรยีบสารพดั ตัง้แตเ่รือ่งคณุภาพขา้ว การหกัความชืน้ การชัง่นำ้หนกั การกด
ราคา ฯลฯ ทำใหช้าวนาตอ้งเสยีเปรยีบพอ่คา้จากเรือ่งเหลา่นี้ไมน่อ้ยกวา่เกวยีนละ ๕๐๐-๖๐๐ 
บาทหรอืรอ้ยละ ๑๐ ทเีดยีว ปญัหาเหลา่นีย้ิง่ทำใหช้าวนาเหลอืเงนิจากการขายขา้วนอ้ยลงจน
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ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

จะพัฒนาไป
ด้วยกันได้อย่างไร

ไมพ่อใชห้นี ้ ธกส. และหนีน้อกระบบซึง่สงูถงึรอ้ยละ ๕-๑๐ บาท
ตอ่เดอืน แลว้ชาวนาอยูไ่ดอ้ยา่งไร ชนชัน้กลางและผูบ้รโิภคซือ้ขา้ว
กนิในเมอืงรูบ้า้งไหม? จะแกป้ญัหาเหลา่นี้ไดอ้ย่างไร? 

ผมพูดคุยกับชาวนากว่าร้อยคนที่เข้ามาฝึกอบรมพัฒนา
ความคิดและวิธีปฏิบัติทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียงที่ปราจีนบุรี ได้ประเด็นที่น่าสนใจว่าชาวนาส่วนใหญ่ที่ยัง
ทำนาอยู่เพราะไม่มีทางเลือกอื่น ที่ต้องทำต่อไปเพื่อสร้าง
เครดิตสำหรับไปกู้เงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัว มาใช้
หนี้ และมาซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อทำนาต่อ โดยความเป็นจริง
แล้วชาวนารายย่อยที่ต้องเช่าที่ดินทำกินซึ่งในภาคกลางมีอยู่
ราวร้อยละ ๗๐ อยู่ไม่ได้จากรายได้จากการทำนาอย่างเดียว 
ต้องพึ่งรายได้ข้างนอกโดยออกไปรับจ้างขายแรงงานรายวัน
หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และรายได้ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่ง
ยังได้จากลูกหลานที่ ไปทำงานในโรงงานหรือทำงานใน
กรุงเทพส่งมาให้ เคยถามชาวนาบ่อยๆ ว่าทำนาเลี้ยง
ครอบครัวไม่ได้แล้วทำไปทำไม ได้คำตอบคล้ายๆ กันแทบทุก
คนคือ “ไม่ทำนาก็ไม่รู้จะไปทำอะไร เคยทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่น
แม่ แม้จะขายที่ดินใช้หนี้ไปแล้วก็ยังต้องเช่าที่ดินที่เคยเป็น
ของตัวเองหรือของคนอื่นทำนา ไม่งั้นก็ไม่มีอะไรทำ” ฟัง
แล้วก็สะเทือนใจ ตั้งคำถามสงสัย อยู่ในใจว่า ทำไมประเทศ
ไทยขายข้าวปีละกว่า ๑๐ ล้านตัน ได้เงินปีละกว่าแสนล้าน
บาท แต่ทำไมชาวนาจึงยากจน สูญเสียที่ดิน เป็นหนี้สิน
ล้นพ้นตัว สุขภาพทรุดโทรมอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี
เกษตรต่อเนื่องมายาวนาน และเมื่อยามแก่ชราทำนาไม่ไหว
ชาวนาที่ ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูก็จะยิ่งต้องพบกับความยาก
ลำบากแสนสาหัสเพราะไม่มีสวัสดิการช่วยเหลือดูแล ประเทศ
ชาตมิัง่คัง่ อาหารการกนิมัน่คง คนไทยมขีา้วกนิไมเ่คยขาด ไมต่อ้ง
ตอ่แถวซือ้ขา้วสารเหมอืนบางประเทศ แตช่าวนากลับไม่เคยมี
ความมัน่คงในอาชพีการทำนา และหลายคนไมม่แีมแ้ตข่า้วจะกนิ 

แล้วทางออกของชาวนาอยู่ตรงไหน? ชาวนาจะหลุด
พ้นจากวงจรอุบาทก์ได้อย่างไร?  

ได้ยินได้ฟังนักการเมืองและพ่อค้าพูดถึงโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะร่ำรวยจากการขายข้าว นักวิจัยพูดถึงความ
สำเรจ็ในการผลติพนัธ์ขุา้วที่ใหผ้ลผลติตอ่ไรส่งูขึน้ เพิม่วติามนิ
และรสชาตใินเมลด็ขา้ว ผสมพนัธ์ขุา้วใหม้สีสีนัใหส้วยงามนา่กนิ 

แล้วก็พลอยดีใจด้วยกับความสำเร็จเหล่านั้น แต่ก็เป็นห่วงว่า
ความรูแ้ละเทคโนโลยมีมีากขึน้ หนว่ยงานราชการก็ใหญโ่ตขึน้
ถงึขนาดมกีรมการขา้วขึน้มาดแูลโดยตรง สถาบนัการศกึษาก็
สอนให้นักศึกษาจบปริญญาตรีโทเอกทางการเกษตรมากมาย 
แตช่าวนาทำไมจนลงๆ หากชาวนาอยู่ไม่ไดแ้ลว้ใครจะปลกูขา้ว
ให้กินให้ขายมีกำไร ชาวนาในประเทศไทยเหลืออีกไม่มากนัก
ราว ๓ ล้านกว่าคนหรือประมาณร้อยละ ๕ ของประชากร
ประเทศเทา่นัน้ หมดชาวนารุน่นีจ้ะมชีาวนารุน่ใหมอ่กีไหม? หรอื
จะคมุประชากรชาวนาใหอ้ยูเ่พยีงแคน่ีห้รอืตำ่กวา่นีต้ามแนวโนม้
ทีเ่กดิขึน้ในประเทศในทวปียโุรปและอเมรกิาคอืเหลอืเกษตรกร
ไมถ่งึรอ้ยละ ๑๐  แลว้ประเทศไทยจะเอากนัอยา่งไร เราตอ้งตัง้
คำถามกนัใหม่ในเรือ่งขา้วกนัไดแ้ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในมมุ
มองมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นธรรมและความ  
อยูร่อดของชาวนา 

คุณค่าความสำคัญของข้าวไม่มีใครเถียง ไม่ว่าจะเป็น
คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของชนบทไทย และ
คณุคา่ทางเศรษฐกจิซึง่ไมเ่พยีงแตจ่ะทำรายไดจ้ากการสง่ออก
ขา้วสารปลีะกวา่แสนลา้นบาทโดยตรง แตย่งัสรา้งมลูคา่เพิม่จาก
การแปรรปูและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งสรา้งงานสรา้งรายไดเ้พิม่
ขึ้นอีกมากมาย รัฐบาลและพ่อค้าอยากให้ประเทศไทยส่งข้าว
ออกไปขายทำเงนิตราเขา้ประเทศใหม้ากๆ แตร่ายไดจ้ากการ
ขายข้าวส่งออกกระจุกอยู่ที่พ่อค้าส่งออกและโรงสีใหญ่ๆ ไม ่ 
กระจายมาทีช่าวนาและธรุกจิการซือ้ขายขา้วรายยอ่ยๆ ชาวนาผู้
ปลกูขา้วตอ้งลำบากยากจนถกูเอารดัเอาเปรยีบ กต็อ้งมาคดิกนั
ใหม ่ ยงัจะปลอ่ยใหส้ถานการณข์า้วและชาวนาเปน็เหมอืนเดมิๆ  
ที่ผ่านมา หรือจะมาตั้งคำถามกันใหม ่ ทำอย่างไรจึงจะทำให้
ประเทศไทยซึง่สง่ขา้วออกเปน็อนัดบัหนึง่ของโลกมสีว่นสำคญัใน
การกำหนดนโยบายและราคาข้าวของโลก และทำอย่างไรจะ
ทำให้ชาวนามีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจ  
ในดา้นการผลติและการคา้ขา้ว  

ผมอยากจะเสนอทางออกให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องพิจารณา 
ประการแรกเมือ่นกึถงึขา้วกข็อใหน้กึถงึชาวนาคนปลกูขา้วดว้ย 
ชีวิตแม่โพสพกับชีวิตชาวนาอยู่ด้วยกัน จึงต้องพัฒนาไป  
ด้วยกัน นโยบายการผลิตการส่งออกข้าวต้องนึกถึงความ  
เป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของชาวนาและผู้บริโภค 

ประการทีส่องงานวจิยัและพฒันาขา้ว ควรมุง่เนน้ไปทีก่ารเสรมิ
สรา้งศกัยภาพใหช้าวนามคีวามรูค้วามสามารถในการคุม้ครอง
และพฒันาพนัธ์ขุา้วไดเ้อง ไมค่วรมุง่เนน้ไปทีก่ารผลติพนัธ์ขุา้ว
ขายชาวนาเพราะจะทำใหค้วามหลากหลายทางพนัธกุรรมขา้วลด
ลงและตน้ทนุการทำนายิง่สงูขึน้ไปอกี ประการทีส่ามตอ้งชว่ย
ศกึษาหาทางลดตน้ทนุการทำนา โดยเฉพาะตน้ทนุจากคา่ปุย๋คา่
ยาและค่าน้ำมัน ต้องช่วยสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูการใช้วัว
ควายไถนาและการปลูกพืชสร้างอินทรีย์วัตถุเพื่อใช้ในการ
ปรบัปรงุทีน่า ประการทีส่ีต่อ้งสรา้งความมัน่คงในดา้นปจัจยัพืน้
ฐานในการผลิตข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินและแหล่งน้ำ ให้
เกษตรกรมีที่นาเป็นของตนเอง หากต้องเช่าก็ต้องมีระบบที ่ 
เป็นธรรม และมีแหล่งน้ำในไร่นา ประการที่ห้าในเรื่องการ
แปรรปูและการตลาด ตอ้งชว่ยคุม้ครองปอ้งกนัไม่ใหพ้อ่คา้เอา
รัดเอาเปรียบชาวนาในการขายข้าว โดยเฉพาะข้าวนาปีที่มี
จำนวนมาก ตอ้งขายในชว่งเวลาเดยีวกนั ดว้ยการชว่ยใหม้ลีาน
ตากข้าวและยุ้งฉางประจำตำบลเพื่อให้ชาวนามีโอกาสต่อรอง
ขายขา้วให้ไดร้าคาสงูขึน้ ประการทีห่กตอ้งชว่ยใหเ้กษตรกรรวม
ตัวกันแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินของเกษตรกร และ
ประการสดุทา้ยตอ้งชว่ยใหม้กีารพฒันาระบบสวสัดกิารคุม้ครอง
ชาวนาใหม้อียูม่กีนิยามทีเ่ขาหมดเรีย่วแรงจะไถหวา่นปลกูขา้วให้
เรากนิอกีตอ่ไป และในการทำใหข้อ้เสนอแนะทัง้ ๗ ประการ  
เปน็ผล จะตอ้งชว่ยใหเ้กษตรกรรวมตวักนัใหม้ากๆ ใหเ้ขม้แขง็ 
มคีวามรูค้วามสามารถและมจีติสาธารณะทีจ่ะมารว่มมอืกนัแก้
ปัญหาของตนเองโดยฝ่ายรัฐ ฝ่ายธุรกิจเอกชน และผู้บริโภค  
จะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุ  

ไม่มีอาชีพใดบนผืนแผ่นดินไทยจะเหนื่อยยากลำบาก
ยิ่งไปกว่าการทำนาปลูกข้าวอีกแล้ว แต่ชาวนาก็เต็มใจทำ
เพราะเป็นวิถีชีวิตและด้วยความสำนึกต่อแผ่นดิน เพื่อให้คน
ไทยมีข้าวกิน มีรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแรงให้
กับประเทศ หากคนไทยอยากให้ข้าวอยู่คู่สังคมไทยอย่างมี
คุณค่าได้ก็ต้องช่วยกันคุ้มครองดูแลชีวิตและจิตวิญญาณ
ของชาวนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไดด้ว้ยเชน่กัน     
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งานออกแบบที่เป็นโซฟาและ

ชุดรับแขก 

ผลงานของทีม “ตุย-แต” 

จ า กมห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี  

ราชมงคลธัญบุรี (กัลยา เครือคช, 

เกียรติศักดิ์ นวลเศรษฐ, ณัฐพร  

ฉั่วชื่นสุข, วีรยุทธ์ สร้อยผึ้ง และ  

อารักษ์ อ่อนวิลัย) 

ร่วมด้วย...ช่วยกัน

เก้าอี้ที่ได้แรงบันดาลใจจากปะการังสมอง ซึ่งมีลายเส้น
ขดตัวไปมาอย่างอิสระ ใช้วิธีทำโครงสร้างไม้ไผ่ แล้วเอาฟาง
ข้าวมามัดเป็นกำ เย็บติดกับโครงสร้าง 

ผลงานของทีม “หะหมองไหล” จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
(ทรงวุฒิ มานะไชยรักษ์, จอห์น ชุนวา มอย จูเนียร์, กุลธิดา 
ฟุ้งไพศาลพงศ์ และธิดารัตน์ ดุลจำนง) 

สมองไหล

เก้าอี้ที่ได้แนวคิดจากรูปทรงเปลือกหอย 

ผสมกับการเคลื่อ
นไหวของชิงช

้า เป็นทั้งที่นั่งพัก

ผ่อนที่โยกไหวคล้า
ยชิงช้า ใช้วิธีการถัก

เย็บฟาง

ผสมกับหวายบนโ
ครงสร้างเหล

็ก 

ผลงานของทีม “ฮก ลก ซิ่ ว” จาก

มหาวิทยาลัยรังสิต (
ลาภิศ อธิชา

ธนบดี, ธีรเทพ 

ธวัชวิเชียร แ
ละวิชาญ ปัญญาสัย) 

โยกเยก

เก้าอี้นั่งสบายๆ ใช้ฟางย้อมสีแ ล ะ อั ด ขึ้ น รู ป ใ น แม่ พิ ม พ์ ท ร ง
สี่เหลี่ยม 

ผลงานของทีม “คน” จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ดุลยพล ศรีจันทร์, อนุพล อยู่ยืน, ธเนศ อรุณถาวรวงศ์, ณัฐชา โพธิ์อุดม และธงชัย มาลาพรรณวดี) 

ฉัน

มิปัญญาจากรากหญ้าภู

“ฟางข้าว”
 

คน โบราณว่าในน้ำมีปลา นามีข้าว นี่ก็ของจริง แม้ว่าทุกวันนี้ภาพท้องทุ่งจะหาดูยาก
ในเมืองใหญ่ ต้องออกไปตามชานเมืองเสียหน่อย ผมใจหายทุกทีเวลาได้ยิน

เกษตรกรบ่นว่าจะเลิกปลูกข้าว หันมาปลูกปาล์มน้ำมันอย่างที่เขากำลังฮิตแทน ไม่มีอะไรช้ำใจ
มากกว่าการเป็นชาวนาแต่ต้องซื้อข้าวกิน  

วัสดุที่เหลือจากการทำนาก็คือ ฟางข้าว แต่ไหนแต่ไรมา ฟางข้าวเป็นของเหลือใช้ที่ให้
ประโยชน์กับเกษตรกรใช้ตรงๆ เลยก็คือเอาให้วัวควายกินในยามหน้าแล้ง ใช้คลุมแปลงผัก
เพื่อให้หน้าดินชุ่มชื้น เอามาผสมทำปุ๋ย เอามามัดไว้เพาะเห็ดฟาง และอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่
ถึงอย่างนั้นก็ยังเหลือทิ้งอีกมหาศาล บางคนก็เผาทิ้งกลายเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

อันที่จริง ฟางข้าวก็คือเส้นใยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่าจะนำมาทำประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เช่นเดียวกันกับเส้นใยอื่นๆ เช่น ผักตบชวา ป่านศรนาราย 
หวาย ปอ ฯลฯ แต่การจัดการฟางข้าวเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบนั้นยังไม่ปรากฎชัดเจน หรือยัง
ไม่เคยมีใครจริงๆ จังๆ เชื่อว่าถ้าจับกันจริงจัง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะนำใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสร้างรายได้ ประโยชน์ก็จะกลับมาที่ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร  

ทำอย่างไรจึงจะแปรรูปฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้  
ได้มีทดลองร่วมกับนักศึกษาสายการออกแบบ 9 สถาบัน โดยจัดเป็นค่ายการออกแบบ

เรียกว่า “Fun ฟางแคมป์”  
ฉบับนี้มีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับข้าวเยอะแยะ ก็เลยอยากชวนให้มอง “ของเหลือ” จากข้าว

ที่มีคุณค่านี้บ้าง  

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ฟางข้าว” กับผู้เขียนที่ paiwate@hotmail.com) 

 ช่วงหน้าฝน ท้องนาจะกลายเป็นรูปตารางขนาด
ใหญ่ที่อิ่มด้วยสีเขียวเข้มสลับเหลืองอ่อนไปจนถึง
น้ำตาลเชื่อมต่อกันเป็นผืน ความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เรา
เห็นมาแต่อ้อนแต่ออก แต่ได้เห็นทีไรก็ให้ความรู้สึก
เหมือนเป็นงานศิลปะ เป็นผลงานจิตรกรรมชิ้นเยี่ยมที่
เกดิจากฝมีอืมนษุยก์บัความการณุยข์องธรรมชาต ิ ดทูีไร  
คิดถึงวัยเด็กสมัยอยู่บ้านนอกทุกที 

เรื่องราวของ 

แนวคิดจากรูปร่างหอยตามท้องนา ออกแบบเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกคือโซฟา ส่วนที่สองเป็นโต๊ะเอนกประสงค์ อยู่
ตรงปลายโซฟา สามารถดึงออกมาใช้งานได้ ทั้งวางของ
และวางขา 

ผลงานของทีม “๑๐๐๐๑” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(สุทธิเดช อัศวชมพูนุช, วีรวรรณ พรรณรุกข์, วรวุฒิ   
เกิดวิเมลือง, วัชรศักดิ์ งำกิจเลิศ และจิระวุฒิ เต็งรัง) 

ท้องนา

แรงบันดาลใจจากความสนุกสนานของประเพณี 

“ลาซัง” ทางภาคใต้ การเฉลิมฉลองหลังฤดูการเก็บ

เกี่ยว มาเป็นงานออกแบบสตูลและโคมไฟ ด้วยแนวคิด 

“พลิก” จากเก้าอี้ให้เป็นโคมไฟ 

ผลงานของทีม “ตุย-แต” จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (พลวัฒน์ เกตุมณี, ชุติเดช 

เข็มทอง, บัณฑิต บุญเกิด, วรินทร กิติสุข และ  

จุฑาวรรณ วรงค์) 

ลาซัง

ไพเวช วังบอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
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บ ทความพิเศษ

ทั้ง นี้ ในหลายพื้นที่ของเมืองไทยทำนาทั้งนาปีและ  
 นาปรัง เกษตรกรหลายคนใช้วิธีกำจัดตอข้าวด้วย

การเผา แต่ “ละเมียด ครุฑเงิน” กลับใช้ตอซังข้าวมาต่อยอด
เป็นข้าวรุ่นต่อไป กรรมวิธีที่ไม่ต้องพลิกหน้าดิน ไม่ต้องเผา
ซังข้าว แถมยังประหยัดเวลา...นี่คือ “นักทดลอง” เจ้าของ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 

“กล โฉมคุ้ม” ผู้พลิกแนวคิดการจัดการแปลงเกษตร
ใหม่เพื่อนำไปสู่การปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ นำไปสู่มิติ
ใหม่ของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้...นี่คือ “นักวิชาการ
เท้าเปล่า” เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 

เกษตรกรสองท่านนี้สามารถเชื่อมโยงงานอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นบางตัวอย่างของ
ตำนานนักอนุรักษ์ในเส้นทาง 9 ปีของ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

พบกับเรื่องราวดีๆ ของนักอนุรักษ์อีก 27 คนที่ต่อจาก
ฉบับที่แล้ว ก่อนจะเดินเข้าสู่ห้วงเวลา “หนึ่งทศวรรษรางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551 

 

3 นักวิชาการ 

1  
นุกูล รัตนดากุล : สานสมานฉันท์ด้ามขวานให้มีพลัง 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548  
นักวิชาการที่คลุกคลีกับปัญหาสิ่งแวดล้อม หนุนเสริม

ชุมชนชาวพุทธและมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ขับ
เคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมานานกว่า 20 ปี โดยใช้ความ
เป็นนักวิชาการ ศึกษาข้อเท็จจริง เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชนเพื่อลดการเผชิญหน้า ทำให้เกิดการ

คนกล้าแกร่ง 
ครบรอบ  ปี 

รางวัลลูกโลกสีเขียว

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว เราได้หยิบยกนักสู้ บุคคลผู้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
ในการรักษาดูแลผืนป่า ปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิ มาเล่าสู่กันฟังใน  
ฉบับนี ้ หากกล่าวถึงข้าว เราคงต้องนึกถึง ชาวนา ผู้เป็นกระดูกสันหลัง  
ของชาติ ที่ปลูกข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งประเทศ 

หันหน้าพูดคุยกันด้วยสันติวิธี นำไปสู่การสร้างพลังที่เข้มแข็ง
ของเครือข่ายฐานทรัพยากรและเครือข่ายประชาสังคมใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2  
นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ : เปิด “ประตู”  
โลกธรรมชาติสู่เยาวชน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
“หมอหม่อง” หรือนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ 

ผู้มีแนวคิดว่า จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ต้องให้ “วัคซีน” 
ป้องกัน “โรค” ตั้งแต่วัยเยาว์ ปลูกฝังความคิดการอนุรักษ์  
ตั้งแต่เด็กด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กมีความอ่อนโยนต่อ
ธรรมชาติ ให้เข้าใจว่ามนุษย์มิใช่เจ้าของหรือเป็นศูนย์กลาง
ของทุกอย่างในโลก และความรักธรรมชาตินั้นไม่เกี่ยวข้อง
กับภาษา ไม่เกี่ยงเพศและวัย หมอหม่องเปิดประตูธรรมชาติ
ให้เด็กโดยใช้นกเป็นสื่อเรียนรู้ 

3  
แพทย์หญิงทานทิพย์ และ นายแพทย์อภิสิทธิ์  
ธำรงวรางกูร : ใช้หลักธรรมนำชีวิตพอเพียง 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
แพทย์สองสามีภรรยาแห่งเมืองขอนแก่น ผู้สามารถ

กระตุกแนวคิดให้ชาวบ้านหันมาพัฒนาชีวิตด้วยการพึ่งพา
ตนเอง ด้วยพบว่าสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บของคนอีสานมักมี
ปัจจัยมาจากปัญหาความยากจน ทั้งสองจึงมุ่งสร้างสุขภาวะ 
ออกแบบกิจกรรมสร้างสุขภาพและการทำเกษตรแบบออมดิน 
ออมน้ำ ออมต้นไม้ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในอำเภอ
อุบลรัตน์และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนยากจนมาก
กว่า 70 หมู่บ้าน ให้กลายเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเอง นำไปสู่การ
ขยายเครือข่ายพหุภาคี 5 จังหวัด โดยการใช้หลักธรรมเป็น
สรณะเพื่อนำชีวิตสู่แนวทางแห่งความพอเพียง 

หลากวิถีหลายตำนานสร้างวิญญาณ
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6  
พระครูประโชตธรรมาภิรม : ภิกษุผู้คืนชีวิตให้ผืนป่า 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 
ผู้ริเริ่มแนวคิดเชื่อมระบบนิเวศผืนป่าตะวันออกที่เคยถูก

ตัดขาดจากการบุกรุกให้เป็นผืนเดียวกัน ด้วยการสร้างฉนวน
เชื่อมในโครงการ ใช้วิกฤตเรื่องการตายของช้างป่าเป็นตัวจุด
ประกายความร่วมมือ 

ท่านพระครูได้เปลี่ยนทัศนะความคิดของคนทำบุญชนิด
ที่สร้างศาสนวัตถุเสียจนเกินความจำเป็น มาสร้างความเป็น
กัลยาณมิตรต่อสิงสาราสัตว์ทั้งปวง สัตว์ทุกชนิดสามารถอยู่
ด้วยกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันจนเกินความสมดุล หากเรา
ควบคุมแล้วเรียนรู้ร่วมกัน น่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ระหว่างคนกับสัตว์  

7  
ถนอม ช่วยงาน : นักประสานงานเพื่อการพัฒนาอย่าง 
บูรณาการ  
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 
น้ำคำนุ่มนวลแต่หนักแน่นและจริงจัง เป็นบุคลิกของ  

นกัประสานงานแหง่ไพศาล ี จ.นครสวรรค ์ ทีส่ามารถเชือ่มโยง
ให้ชุมชนเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างเต็มกำลังด้วยความสมัครใจ และเติมเต็มชุมชนด้วยงาน

1  
มือลี เจ๊ะหลง : นักสู้เพื่อคนยากแห่งลุ่มน้ำสายบุรี 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ปี 2543 
นักต่อสู้ ใน อ.รามัน จ.ยะลา และนักอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร้านกาแฟเล็กๆ ในอ.รามัน จ.ยะลา
เป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เผยแพร่ข่าวสาร ตลอด
จนแนวความคิดและความรู้ให้ชุมชนซึ่งมีข้อจำกัดในการรับรู้
ข่าวสารจากภายนอก เนื่องจากไม่รู้ภาษาไทย ก่อให้เกิด
องค์กรพิทักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี คัดค้านการสร้างเขื่อนสายบุรีจน
ประสบความสำเร็จในปี 2535 เชื่อมโยงร้อยเรียงแนวคิดใน
ศาสนาอิสลามให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความมุ่งมั่นของมือลี กลายเป็นเหยื่อความขัด
แย้งจนสูญเสียชีวิต เหลือเพียงตำนานคนกล้าทิ้งไว้ให้แก่ผู้คน
ตลอดลุ่มน้ำสายบุรี 

2  
อนันต์ ดวงแก้วเรือน : นักคิดและนักบริหารแห่งชุมชน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544 
ผู้นำชุมชนที่สรุปบทเรียน นำมาใช้เป็นแนวทางแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เชื่อมโยงมิติการอนุรักษ์ป่าไม้ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยการ
เปลี่ยนแนวคิดของชาวบ้านจากผู้รับมาเป็นผู้สร้างและพึ่งพา
ตนเอง เป็นหนึ่งในผู้พลิกประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนภาค
ประชาชนที่สามารถผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติป่าชุมชน
ฉบับประชาชน เพื่อทวงสิทธิอันชอบธรรมแก่ชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรของท้องถิ่น 

3  
พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงส์) : พระผู้สร้าง 
ผืนป่าด้วยเวทย์มนต์ขลัง 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544 
“ในน้ำมีปลา ในป่าต้องมีสัตว์” เป็นแนวคิดเรียบง่าย

และสะท้อนถึงความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์อย่างลึกซึ้งของ
พระครูปราสาทพรหมคุณ หรือ “หลวงปู่หงส์” ผู้สามารถ
เชื่อมโยงศรัทธาของประชาชนเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน 

งานอนุรักษ์ของหลวงปู่หงส์เริ่มต้นด้วยการขอบริจาค
พื้นที่จากชาวบ้าน เพื่อนำมาฟื้นฟูให้กลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ 
โดยให้ชาวบ้านช่วยกันขนหินที่เกลื่อนกลาดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ มาล้อมเป็นรั้วกั้นผืนป่าเป็นหย่อมๆ นับรวมกว่า
หมื่นไร่ จากนั้นนำงูและสัตว์อื่นๆ มาปล่อยให้อยู่อาศัยในซอก
หินเพื่อช่วยรักษาป่าคืนความเป็นธรรมชาติให้คนและสัตว์ได้
พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

4  
อำไพ ศรีลาเลิศ : สตรีแกร่งแห่งบ้านชาดและ 
เครือข่ายป่าดงนาทาม 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545 
หญิงเก่งผู้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังสามารถนำความรู้จาก
ภายนอกมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชุมชน มีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นนักเชื่อมประสานเพื่อ
ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการรักษาป่า สร้างสรรค์
ความเป็นอยู่โดยเน้นสุขอนามัยชุมชน 

5  
ศิลา ปัดโรคา : ต้นกล้าหัวใจแกร่งแห่งบ้านอ่าวกรูด 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545 
ผู้พลิกฟื้นป่าธรรมชาติ ซึ่งเคยเป็นแหล่งอาหารพื้นฐาน

ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ พร้อมขยายแนวดำเนินงานไป
สู่การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่มีความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี ส่งผลให้ป่าชายเลนในเขตบ้านอ่าวกรูด ตำบลห้วงน้ำขาว 
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่ง
ชาตปิา่ทา่ตะเกา-ปา่เลนนำ้เชีย่ว ไดร้บัการฟืน้ฟ ูและการกลับ
คืนความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งหอยแพว   
ปูแสม ปูดำ เป็นต้น 

16 นักประสานงาน 

ด้านเกษตรผสมผสาน บนเส้นทางอนุรักษ์ที่นานกว่า 20 ปี 
ลุงถนอมตระหนักว่า ปัญหา คือตำราเล่มใหญ่ที่ต้องเรียนให้
จบ เมื่อแก้ปัญหาหนึ่งได้ ก็จะแก้ปัญหาต่อไปได้ ไม่ว่าจะเกิด
ปัญหาอะไรขึ้น...ขอเพียงอย่ายอมแพ้  

8  
พระโสภณ อตฺตสาโร (พระอาจารย์เขียว) : ภิกษุ 
นักพัฒนาแห่งดินแดนสองศาสนา 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 
ภิกษุผู้สามารถพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมราว 1,000 ไร่ 

ให้กลายเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แม้ไม่มีความรู้
ทางวิชาการ แต่อาศัยใจรักธรรมชาติ บวกประสบการณ์ที่
ชอบลองผิดลองถูกมาเป็นบทเรียน ความเป็นนักเดินทาง นำ
มาสู่การเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าต่างๆ มาทดลองเพาะ
ปลูก กล้าไม้ที่เกิดจากการทดลองกลายเป็นไม้ใหญ่ในผืนป่า 
เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำของชุมชน และนำมาสู่การเชื่อม
ประสานให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธมาร่วม
งานอนุรักษ์ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน 
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แต่เราคิดว่า เรารอไม่ได้ ต้องทำเอง เพราะบ้านเราอยู่ใกล้
ปา่ เจา้หนา้ทีน่ัน้นานๆ มาท ีแตพ่วกเรา....เชา้ไปปา่ เยน็ไปปา่ 
เราควรรักษาเพื่อให้พวกเราเองได้ใช้ประโยชน์”  

จากต้นไม้ผอมเท่าเรียวแขนในป่าละหอกกระสัง 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ทุกวันนี้ ป่ากลับฟื้น อาหารก็หาง่าย
ขึ้น ชาวบ้านต่างก็มีที่สาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นทำเลเลี้ยง
สัตว์ ผืนป่าที่เคยแห้งผาก ปรากฏความชุ่มชื้นขึ้นทันตาเห็น  

11  
พระลัน ธมฺมรโส : ผู้เชื่อมประสานความเข้าใจด้วย 
แนวทางสันติวิธี 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
พระอาจารย์ลันทำงานร่วมกับชาวบ้านในการดูแลป่า

ราว 2,000 ไร่ และขยายออกไปจนมากกว่า 3,000 ไร่ ชาว
บ้านได้อาศัยเก็บผลิตผลป่าตลอดจนฟืนไม้แห้งได้ตลอดเวลา 
การรักษาผืนป่าที่นานกว่า 5 ปี ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่าง
ได้ใช้ประโยชน์จากประปาภูเขาในอ่างที่กักเก็บไว้บนวัดป่าภู
ดินสอ เกิดกลุ่มป้องกันไฟป่า กลุ่มดูแลเรื่องน้ำประปา และ
ความพยายามจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

 

12  
แหล่ อาบสุวรรณ์ : มิตรแท้ของชุมชน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
กำนันตำบลห้วยยายจิ๋วผู้กลายเป็นนักประสานที่ช่วย 

ยุติการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า เริ่มด้วยการนำกลุ่ม     
ชาวบ้านฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนความอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็น       
“ป่าชุมชนหนองครกเขาซ่าเลือด” ทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ น้ำกิน   
จนเหลือเผื่อแผ่ถึงชุมชนข้างเคียงโดยใช้หลักว่าคนเราต้อง
เกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกัน  

13  
พระครูวินัย จิตตฺปาโล : พระนักพัฒนาเชิงสื่อมวลชน  
ของคนอนุรักษ์ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
ภิกษุผู้เป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนลุกขึ้นเคลื่อนไหวรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ฟื้นคืนความสมบูรณ์ในคูคลอง
ของฉะเชิงเทรา ขยายเครือข่ายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง ใช้การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วม
แก้ไข และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน เป็นสะพานเชื่อมการ
ทำงานระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์ ความไว้วางใจ และความผูกพันระหว่างคนสองกลุ่ม 

14  
สุรจิต ชิรเวทย์ : นักวางแผนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
จัดการระบบนิเวศน้ำ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ทุกวันนี้ กว่าจะมาเป็นปลาทูบนโต๊ะ

อาหารนั้นยากลำบากนัก เนื่องจากปัญหามลภาวะ ขยะ น้ำ
เสีย กับระบบนิเวศทางน้ำ ทำให้จำนวนปลาลดลง แต่จำนวน
การทำประมงกลับสูงขึ้น ตัวเลขที่สวนทางกันมาตลอดตั้งแต่
ความเจริญบุกเข้ามา สุรจิต ชิรเวทย์ ในฐานะประธานสภา
หอการค้าสมุทรสงคราม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากผู้
เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถ
ผลักดันแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการวางแผนที่ดี 

15  
พระอธิการเอนก ยสทินฺโน : ผู้สร้างเครือข่ายป่า 
โดยวิถีพุทธ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
ผู้พลิกฟื้นผืนดินสาธารณะที่เสื่อมโทรมซึ่งใช้เป็นที่ทิ้ง

ขยะของชุมชน ให้เป็นพุทธสถานที่อุดมไปด้วยพันธุ์ ไม้ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง
ธรรมะกับธรรมชาติ และผู้คนให้ เป็นหนึ่ ง เดียว ด้วย
กุศโลบายที่ผ่านการศึกษา เฝ้าสังเกต และปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ จนเป็นองค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่าง ขยายผลสู่วัด 
โรงเรียน และชุมชน 

“การสอนคนต้องเริ่มจากให้คนอยากเข้ามาในวัด เห็น
ธรรมชาติที่จัดแต่งสวยงาม สงบร่มเย็น น่าเรียนรู้ จุดเริ่มต้น
ก็คือดึงคนเข้าวัด แล้วค่อยสอนในขั้นต่อไป” 

16  
สายชล พวงพิกุล : สร้าง “แนวร่วม” เพื่อรวมพลัง 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
ผู้นำสตรีที่มีบทบาทในการก่อตั้งกลุ่มงานอาชีพและรวม

กลุ่มชาวบ้านทำกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และจับงานอนุรักษ์
ป่าเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท เชื่อมร้อยกับสามเสือดัง
ในอดีต (เสือมเหศวร, เสือดำ และเสือใบ) มาตั้งแต่ปี 2540 
เน้นการจัดการความมั่นคงทางอาหารท้องถิ่น ทำให้ป่าชุมชน
กลายเป็นแหล่งสร้างเสริมรายได้ เป็นห้องเรียนของชุมชน 
และขยายความคิดสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการ
อนุรักษ์ป่าในโรงเรียน 

 

9  
นิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง : ก่อแรงกระเพื่อมด้วยแนวคิด 
สร้างสรรค์ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 
 ข้าราชการป่าไม้จังหวัดระยองที่ส่งเสริมการ

อนุรักษ์ป่า พัฒนาอาชีพชุมชน และก้าวหน้าด้วยแนวคิด
กิจกรรมอนุรักษ์ เชิงสร้างสรรค์ โดยโดดเข้าไปเป็นนักจัด
รายการวิทยุเพื่อให้เป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่ง
แวดล้อมกับประชาชน ชวนพูดคุยเรื่องดิน น้ำ ป่า อากาศ 
แนะนำอาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ 
หยิบยกตัวอย่างบุคคลหรือเรื่องราวดีๆ ในสังคมมาเล่าสู่กัน
ฟัง สร้างสรรค์แนวคิด “ภูเขามหัศจรรย์” ให้คนปลูกต้นไม้
ประจำวันเกิด เป็นต้น 

10  
ประมวล เจริญยิ่ง : พลิกชีวิตเพื่อรักษาป่าชุมชน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 
หญิงชาวบ้านที่กลายเป็นผู้นำชุมชนจากวีรกรรม  

ขัดขวางการลักลอบตัดไม้ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ นำมาสู่การจัดตั้งป่าชุมชน ส่งผลให้
ต้องโดดขึ้นเวทีการเมืองท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้งานอนุรักษ์
กลายเปน็นโยบายระดบัทอ้งถิน่ “คนมกัจะมองวา่ปา่เปน็ของหลวง
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ทกวีบ

ครูไพบลูย ์บตุรขนั ไดป้ระพนัธค์ำรอ้งไวเ้มือ่ราวสีท่ศวรรษมาแลว้อยา่งประณตี งดงามดว้ยวรรณศิลป์        
  โดยเรียงถ้อยร้อยคำสอดใส่ทำนองชวนฝัน ถึงท้องทุ่งที่เคยเป็นมาในวันก่อน ให้นักร้องเสียงหวาน 

สุดระทม ไพรวัลย์ ลูกเพชร ขับร้อง  
ด้วยเนื้อหาเรื่องราวที่พรรณนาอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงในวันนั้น ก็อยากหยิบหยกมาให้ร่วมกันย้อน

รำลึกถึงวันเวลาที่ผ่านไป แม้บัดนี้ทั้งผู้ประพันธ์เพลง และนักร้องได้ไปพบปะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในสัม
ปรายภพครับ โชคดีที่ไม่เห็น/ไม่ทุกข์ทรมานกับสภาพความเป็นอยู่ของคนพื้นถิ่นที่รันทดหดหู่ บีบคั้นจากสภาวะ
เศรษฐกิจยุคข้าวยากน้ำมันแพง และสิ่งแวดล้อมถูกทำลายในทกุวนันี้   

 หอมเอยหอมดอกกระถิน  
รวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟาง 
เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านาง 
มองเห็นบัวสล้างลอยปริ่มริมบึง 
 อยากจะเด็ดจะดอมหอมหน่อย 
ลองเอื้อมมือค่อยค่อยก็เอื้อมไม่ถึง 
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงภู่ผึ้ง 
แปลงได้จะบินไปคลึงเคล้าเจ้าบัวตูมบัวบาน 
 หอมดินเคล้ากลิ่นไอฝน 
อวลระคนหอมแก้มนงคราญ 
ขลุ่ยเป่าแผ่วพลิ้วผ่านทิวแถวต้นตาล 
มนต์รักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแผ่วมา 
 ได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเหยื่อ 
มีน้องนางแก้มเรื่อนั่งเคียงตกปลา 
ทุ่งรวงทองของเรานั้นมีคุณค่า 
มนต์รักลูกทุ่งบ้านนาหวานแว่วแผ่วดังกังวาน 
 โอ้เจ้าช่อนกยูง 
แว่วเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง 
ซ้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มนงคราญ.  

1  
พยงค์ ศรีทอง : สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ด้วยภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542 
พยงค์ ศรีทอง ปัญญาชนหนุ่มที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อมวลชน 

หอบครอบครัวไปลงหลักปักฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่
น้องกะเหรี่ยงในจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดพื้นที่เพื่อให้ชนเผ่ามี
สิทธิมีเสียง โดยใช้งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธวิธีในการ
ทำงาน นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีความเชื่อ เป็นกลไก
สร้างความเข้มแข็ง จนนำไปสู่การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

2  
ละเมียด ครุฑเงิน : เกษตรกรผู้เชื่อมโยงนวัตกรรม 
สู่การอนุรักษ์ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545 
ชาวนาปทุมธานีที่ค้นพบนวัตกรรมการปลูกข้าวโดยใช้

ตอซัง ช่วยลดต้นทุน ประหยัดแรงงานและสามารถเชื่อมโยง
ไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง  
ยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดการบุกรุกพื้นที่ในการทำนา โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีผืนนาติดกับผืนป่า และช่วยลดการใช้สารเคมีที่จะ
ไหลลงไปสะสมในแหล่งน้ำได้ 

ข้าวจากตอซังโดยการค้นพบของละเมียด ไม่เพียงแต่
จะช่วยลดต้นทุน แต่ยังช่วยลดการทำลายทรัพยากรดิน เมื่อ
ปลูกข้าวในนาเดิมได้ก็ช่วยลดการบุกรุกพื้นที่ในการทำนาไป
ในตัวอีกด้วย 

3  
สุทธิพันธ์ ชูคันหอม : พ่อครูผู้สร้างป่า สวนไผ่และ 
สร้างชีวิตเยาวชนด้อยโอกาส 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545 
เป็นทั้งครูผู้มีเมตตาธรรม และเกษตรกรผู้อุทิศตนใน

การปลูกสวนป่าไผ่แห่งกุมภวาปี สามารถสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยแนวทางแห่งการ
พึ่งพาตนเองตามวิถีแบบวนเกษตรมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กันชุมชน ขณะเดียวกันยังได้
ชุบชีวิตเยาวชนด้อยโอกาสรูปแบบต่างๆ เกือบสองร้อยคน
มากกว่าสามทศวรรษให้ได้รับการฝึกปฏิบัติ มีโอกาสศึกษาใน
ระบบและนอกระบบตลอดจนเรียนรู้วิถีทางเกษตรกรรมเพื่อ
นำมาสู่การพึ่งตนเอง 

 

เมื่อไหร่วิถีของคนบ้านทุ่ง
จะกลับมาเหมือน  

“มนต์รักลูกทุ่ง”
ในวันนี้

8นักทดลอง

4  
พระสมคิด จารณธมฺโม : ผู้บูรณาการความรู้ด้วย 
เมตตาธรรม 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 
เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ผู้มี

คตินิยมว่า “ไม่ควรมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเลวเกินไป แต่
ควรมองโลกในความเป็นจริง” 

ป่าซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติหลังวัดโป่งคำ 
จึงกลายเป็นห้องสมุดเปิดโล่งในวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้
ของชุมชน ในแปลงป่าอุดมด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด แต่
ไม่มีป้ายติดบอกชื่อ หรือบรรยายสรรพคุณ “วัดโป่งคำไม่มี
ประตูรั้ว ความศักดิ์สิทธิ์คือธรรมชาติ ใครจะเข้ามาก็ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง” 

หัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของภิกษุผู้นี้เปิดกว้างเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและพร้อมที่จะสร้างกระบวนการเรียน
รู้ที่เชื่อมโยงสังคมและการอนุรักษ์ให้เดินไปด้วยกันอย่าง
กลมกลืน 

5  
ไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ : ตำนานปลูกป่าเลนบนผืนน้ำ 
คลองโคน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 
ไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือ “ลุงชง” ชาวคลองโคนที่

เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 4,000 
ไร่ ของตำบลคลองโคนที่ถูกทำลายกลายสภาพเป็นนากุ้ง 
ด้วยความผูกพันต่อแผ่นดินเกิด ลุงชงไม่อาจปล่อยให้ถิ่นฐาน
บ้านเดิมและชาวคลองโคนเผชิญหน้ากับสภาพปัญหาเพียง
ลำพัง จึงทุ่มเท ทั้งทดลองการปลูกป่าเลนด้วยกรรมวิธีต่างๆ 
จนเกิดเป็นเครือข่ายสร้างผืนป่าชายเลนอย่างจริงจังและ  
ต่อเนื่อง 

6  
จำนงค์ ประวิทย์ : วิถีนักสู้แห่งลุ่มน้ำคลองยัน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
ผู้นำแนวคิดเขตอภัยทานวังปลามาขยายและจัดตั้งเป็น

รูปธรรมตลอดลำน้ำคลองยัน นำไปสู่การรวมตัวจัดตั้ง “เครือ
ข่ายหวังเหวิดคลองยัน” (หวังเหวิด-เป็นห่วง) สัญจรไปตาม
ชุมชนต่างๆ เป็นการขยายผลสู่กิจกรรมรูปแบบอื่นๆ โดย
เฉพาะการจัดการป่าชุมชนคนต้นน้ำโดยมีกลุ่มเยาวชนติดตาม
ร่วมกิจกรรม และงานรณรงค์ไม่ให้สารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ 
และนำมาสู่การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน  

 

7  
พระอาจารย์ปริญญา สุปริณฺโญ : สร้างนวัตกรรมนำ 
ภูมิปัญญามาฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549 
ภิกษุนักทดลองที่นำไปสู่ปฏิบัติการในพื้นที่แห้งแล้ง 

จัดการปัญหาความยากจนในพื้นที่ตำบลลำสมพุง อำเภอมวก
เหล็ก จังหวัดสระบุรี จนกลายเป็นแหล่งน้ำซับที่สามารถหล่อ
เลี้ยงผู้คนและชีวิตในป่าโดยใช้วิธีปลูกต้นจันผาที่มีศักยภาพ
ในการดึงความชื้นสะสมไว้ในดิน เพาะพันธุ์ไม้จันผาภายใน
เขตวัดป่าชุมชน และนำไปปลูกแทรกในป่าธรรมชาติ ทำให้
ความชื้นกลับคืนมา สอดคล้องกับหลักการจัดการลุ่มน้ำทั้งใน
เชิงปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ 

8  
กล โฉมคุ้ม : นักวิชาการตืนเปล่าแห่งชุมชนบ้านกว้าว 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
ผู้นำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้สร้าง

นวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ ปฏิวัติ
ระบบเกษตรในแปลงนา ฟื้นฟูดินที่เคยเสื่อมโทรมคืนกลับสู่
ความสมบูรณ์ สร้างคลังปุ๋ยในชุมชน ตลอดจนแหล่งน้ำกินน้ำ
ใช้ที่พอเพียง ไม่ใช่เพียงชุมชนที่ได้รับประโยชน์ แต่ยังส่งผล
ดีต่อสรรพสิ่งทั้งมวล  

7 8 
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คำ เขมรเขยีนเปน็อกัษรไทยวา่บญุฏารบาตลาน อา่นออกเสยีงอยา่งเขมรวา่ บอ็น ดาร  
 บาด เลยีน ตามพจนานกุรมฉบบัพทุธศาสนบณัฑติ ได้ใหค้วามหมายแตล่ะคำไวว้า่ 

ฏาร แปลว่า เดินข้าม, การข้าม มีความหมายว่า ฉลอง หรือ สมโภช ในภาษาไทย 
บาต แปลว่า เสมอ, ราบ, เรียบ และส่วนล่าง 
ลาน แปลว่า ที่ซึ่งถูกถากถางให้สะอาดเตียนโล่ง เหมือนคำว่า ลาน ในภาษาไทย 
การทำบุญนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น บุญโบสลาน (บ็อน โบฮ เลียน) แปล

ว่า บุญกวาดลาน, บุญสามัคคี, บุญกลางหมู่บ้าน และบุญฏารลาน (บ็อน ดาร เลียน) 
เป็นต้น ส่วนประกอบของพิธีทำบุญก็แตกต่างกันไป แม้กระนั้นก็ตามยังยึดหลักเดิม
เดียวกันก็คือ สำนึกบุญคุณข้าว  

ชาวเขมรเคารพธรรมชาติ เช่น แผ่นดิน ผืนน้ำ ป่าไม้ และภูเขา เป็นต้น มีความเชื่อ 
กนัวา่ ปา่เขาลำเนาไพรทกุทีม่เีนยีะตา หรอืเทวดา ภาษาไทยอสีานเรยีกวา่ ปูต่า อาศยัดแูล
รักษาอยู่ จึงมีบุญพิธีที่ทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพและสำนึกบุญคุณธรรมชาติอยู่เสมอ 

ไม่มีใครทราบได้ถึงความเป็นมาของบุญฎารบาตลานนี้ แต่เกษตรกรเขมรเชื่อกันว่า 
ผลผลิตการเกษตรที่ได้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เทพยดาฟ้าดินช่วยเหลือดูแลรักษาบันดาลให้ 
และตรงกันข้ามถ้าเกิดปีใดได้ผลผลิตน้อยก็มีความคิดว่า ตัวเองผิดที่ทำให้เทพยดาขึ้ง
โกรธาพยาบาทบันดาลให้ผลผลิตได้น้อย ยิ่งต้องเร่งทำบุญให้มากกว่าเดิม 

สถานที่ที่ทำบุญส่วนใหญ่เขมรโบราณนิยมสร้างปะรำพิธีขึ้นติดกับลานนวดข้าวแล้วก็
เซ่นไหว้ที่นั่นหนึ่งวันหนึ่งคืน แต่ในปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปทำที่บ้าน หรือที่ทุกคนกำหนดขึ้น
โดยยึดหลักว่า ต้องเป็นที่ที่มีเนียะตาอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์แก่การเซ่นไหว้ เนียะตาด้วย  

เครื่องเซ่นไหว้ เขมรเรียกว่า สำแณน ประกอบด้วยสำรับข้าวปลาอาหาร และเหล้า 
หลงัจากเซน่ไหวเ้สรจ็ สว่นเศษเหลอืกจ็ะยกใหผู้เ้ขา้รว่มพธิกีนิกนัอยา่งอิม่หนำสำราญทเีดยีว 

จุดประสงค์หลักของการทำบุญนี้ นอกจากจะอุทิศบูชาเทพยดาอารักษ์ และ     
บุพการีชนแล้ว ยังเป็นการเลี้ยงฉลองความสำเร็จผลผลิตที่ตนครอบครัวอาบเหงื่อต่างน้ำ
พยายามทำนาด้วยความเหนื่อยยาก  

ถึงคราวทำบุญแต่ละครั้งญาติพี่น้องต่างต้องร่วมกันห่อข้าวต้มมัด ทำขนมหวาน 
อาหารคาว นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นประเพณีชาวพุทธที่นอกเหนือจาก
การเซ่นไหว้เทพยดาอารักษ์ ท้ายที่สุดก็คือ การร่วมกันถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าว
เปลือกแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการร่วมอุปถัมภ์บวรพุทธศาสนา 

 

กองข้าวเปลือกในลานศรัทธาที่ชาวเขมรต่างร่วมกันบริจาคด้วยจิตศรัทธามากบ้างน้อย
บ้างตามกำลัง ก็คือจิตสำนึกที่แท้จริงของชาวเขมรที่มีต่อบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ตนตอ้ง
แบง่ทำบญุอนัจะเปน็เสบยีงไว้ในอนาคตชาต ิ ความคดินี้ไมแ่ตกตา่งจากบญุประเพณตีา่งๆ ของ
ชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทยอสีาน ซึง่มปีระเพณเีกา่แกโ่บรำ่โบราณมา เรยีกกนัวา่ บญุคนุลาน ใน
เดือนยี่ ชาวไทยอีสานมีความเชื่อไม่แตกต่างกันกับชาวเขมรเท่าใดนัก ในแต่ละหมู่บ้านจะขน
เอามัดรวงข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วนั้น ไปกองรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าวด้วยมีความเชื่อว่าข้าวนั้นเปน็
พชืเลีย้งชวีติทีม่เีทพยดารกัษา เทพองคน์ัน้มนีามวา่ “แมโ่พสพ” ซึง่เปน็ขวญัขา้วทีเ่ลีย้ง มนษุยม์า 

ในบุญพิธีของชาวไทยอีสานนอกจากจะเซ่นไหว้พระแม่โพสพ เทพยดาอารักษ์ตามความ
เชื่อแล้ว ยังมีพิธีบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนกับเขมร ที่สำคัญที่สุดก็คือ การเรียกขวัญข้าว 
ดังจะเห็นในเดือนยี่ ทุกหมู่บ้านจะได้ยินเสียงอาจารย์หรือหมอธรรมประกาศโฆษณาเชิญชวน
ชาวบ้านร่วมกันเรียกขวัญข้าวในตอนเช้าหลังถวายภัตตาหารพระสงฆ์เสร็จ 

“ศรีๆ มื้อนี่เป็นมื่อสันวันดี...” คำขึ้นต้นการเรียกขวัญประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของชาว
อีสานถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญ และถือเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปี เป็นไปตาม ฮีตสิบสอง ซึ่ง
มีบทผญากล่าวไว้ว่า 

“ฮอดเมื่อเดือนสองอย่าช้าข้าวใหม่ปลามัน 
 ให้เฮามาโฮมกันแต่งบุญประทายข้าว 
 เชิญให้มาโฮมเต้าอย่าพากันขี่ถี่ 
 บุญคูณลานตั้งแต่กี้มาถ่อนซ่อยฮักษา” 
การทำบญุเกีย่วกบัขา้วนี้ไมเ่พยีงชาวเขมรและลาวเทา่นัน้ ชนพืน้ถิน่ตา่งๆ ในประเทศไทย

ตลอดทัง้อษุาคเนยก์็ยังมีประเพณีปฏิบัติสืบกันมาเรื่อยๆ เช่น ประเพณีขวัญข้าว ขอขมาควาย 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทถิ่นต่างๆ ทั้งที่อยู่ในเวียดนาม พม่า ลาว ตลอดจนตอนใต้ของจีน และ
กลุ่มคนไทในอินเดีย เป็นต้น ต่างทำขึ้นหลังวันสารท 

วิถีข้าว เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างร่วมสืบทอดกันมาเรื่อยๆ ทุกคนบอกว่าเป็น
ประเพณีของตนอย่างเต็มปากเต็มคำ แต่ยากที่จะแบ่งแยกว่า ใครเริ่มมาก่อนใคร เพราะข้าว
ทุกคนทุกชนชาติต้องบริโภคด้วยกันทั้งนั้น วิถีข้าวจึงเป็นประเพณีร่วมสายเลือดในดินแดนอุษา
อาคเนย์  

กล่าวได้ว่า ในอุษาอาคเนย์นี้ ที่ใดมีนา มีข้าว ประเพณีเกี่ยวกับข้าวก็ยังคงเป็นประเพณี
แห่งวิถีชีวิตสืบไป  

องโลกกว้างม

มาฆมาส เดอืนทีม่ปีระเพณเีกีย่วกบัขา้วหลงัจากสิน้สดุ

แห่งการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร เกษตรกรเขมรใน

ทุกพื้นที่ในกัมพูชาถึงแม้ผลิตผล จะมากหรือน้อยก็ตาม 

ประเพณีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติสืบต่อไป

เรื่อยๆ ช่วงเวลานอกฤดูกาล ทำนา ผู้เฒ่าผู้แก่เขมรต่าง

ประชุมกันเพื่อเลือกวันเวลาสำหรับทำบุญข้าว 

บุญฏารลาน 
และบุญคุนลาน 

วิถีข้าวชาวอุษาอาคเนย์ 
บัญญัติ สาลี 
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นทึกโลกสีเขียวบั

พ่อ ทองอวน เทศน์ไทย หนึ่งในเกษตรกรผู้หันมา  
 ทำเกษตรอินทรีย์ พ่อทองอวนอาศัยอยู่ ใน 

ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ชีวิตในอดีตก็ไม่
ต่างจากเกษตรกรคนอื่นๆ พ่อทองอวนเป็นเกษตรกร
ที่ทำการผลิตโดยใช้สารเคมี ยิ่งทำยิ่งแย่ ทั้งรายจ่ายที่
มากมาย ที่นากว่า 110 ไร่ก็เริ่มย่ำแย่ สภาพต่างๆ ทำให้พ่อ
ทองอวนค้นหาคำตอบให้ตนเอง ดังนั้นพ่อทองอวนจึงเข้าร่วม
โครงการเกษตรอินทรีย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2538  

ในกระบวนการผลติแบบเกษตรอนิทรยีน์ัน้ พอ่ทองอวน
เล่าว่า เกษตรกรที่หันมาผลิตแบบเกษตรอินทรีย์นั้นจะต้อง
ไม่มีสารพิษ สารเคมีครอบครองในการผลิต ผลผลิตในที่นา
จะมีมาตรฐานรองรับ โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรกรไทย
ควบคุมอยู่  

โดยในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการพึ่งตนเอง 
ในที่นาจึงเลี้ยงปลา เลี้ยงปศุสัตว์ มีการขุดบ่อ 5 บ่อ เลี้ยง
ปลาดุก ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน และปลาตาม
ธรรมชาติ “การที่เน้นพึ่งตนเอง เพราะคนที่ทำเกษตร
อินทรีย์นั้น เป้าหมายหลักก็เพื่อลดรายจ่ายของเราเอง ทำ
อย่างไรที่จะกินอาหารของตัวเราเอง พอคิดอย่างนั้นจึงเกิด
การปรับที่นา ขุดบ่อ ล้อมรั้ว ปลูกผักต้องยอมรับว่าแรง
บันดาลใจสำคัญที่ทำให้อยากปรับเปลี่ยนก็คือ ครอบครัว 
อยากให้ครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพดี ทำแล้วพบความ
แตกต่างของสิ่งแวดล้อม กบ เขียดที่เคยหายไปกลับมา เริ่ม
มีเยอะขึ้นทั้งๆ ที่ช่วงที่ทำเกษตรแบบใช้สารเคมีนั้นแทบจะ
ไม่มีเลย” 

บนเส้นทางการทำเกษตรอินทรีย์ เริ่มขยายผลไปสู่คน
อื่นๆ จากพ่อทองอวน ที่มุ่งทำให้ดู เน้นการปฏิบัติจริงนั้น จน
ขยายไปสู่เพื่อนใกล้เคียง พ่อสุพจน์ กิจทวี บ้านหนองเป็ด 
ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นเกษตรกร
อีกรายหนึ่งที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสาร 
เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิต  

พ่อวิจิตร บุญสูง แกนนำการเกษตรอินทรีย์ ต.นาโส่ 
อ.กุดชุม จ.ยโสธร เล่าให้ฟังว่า การทำเกษตรอินทรีย์ แม้ว่า
จะทำอย่างปลอดสาร แต่จริงๆ แล้วก็เป็นการทำมุ่งที่จะขาย 
เกษตรกรได้แค่เงินจากการขายข้าวปลอดสาร แต่ตัว
เกษตรกรเองกลับบริโภค กินใช้อบายมุขต่างๆ เกษตรกร
บางรายหันมาทำเกษตรอินทรีย์ 9-10 ปีสามารถหลุดพ้นจาก
หนี้สิน มีเงินใช้หนี้ แต่เกษตรกรบางรายก็ยังมีหนี้สินอยู่ 
สาเหตุก็มาจากเกษตรกรขาดคุณธรรม ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 
ดังนั้นการทำเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมาจึงได้ผลลัพธ์ในแง่ราย
ได้เท่านั้น จะปรับเปลี่ยนต้องมีเครื่องมือ มีกลไกจัดการเมื่อ
มองเห็นสภาพปัญหาแล้ว การเชื่อมโยงกันในการจัดการจึง
เริ่มขึ้น มูลนิธิธรรมะร่วมใจคือกลไกหนึ่งที่แกนนำเกษตรกร
ปลอดสารใหเ้ปน็ฐานในการระดมคน ระดมทนุ ระดมความคดิ  
 “กองบุญหนุนเกื้อ” เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิด
การรวมตัวของสมาชิก เน้นการมีส่วนร่วมที่ประจำต่อเนื่อง 
เดือนหนึ่งจะพบปะกันหนึ่งครั้ง ออมวันละบาท ฝากประจำ

ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยในการออมนั้นเป็นการออมเพื่อที่จะ
ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่การกู้ เน้นช่วยเหลือด้านสวัสดิการเป็น
หลัก ตั้งแต่เกิดจนตาย  

นอกเหนือจากเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการรวมเงิน 
รวมทุนแล้ว กลไกของกองบุญหนุนเกื้อจะเป็นฐานสมาชิกให้
แก่มูลนิธิธรรมะร่วมใจ ที่ไม่สามารถเปิดรับสมาชิกได้ ดังนั้น
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ระบบสมาชิก
ของกองบุญจึงเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมได้ ในการขยายผล 
สร้างสมาชิกเพิ่มนั้น มูลนิธิใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการขยายผลในวง
กว้าง จากระดับตำบล ระดับอำเภอเป็นระดับจังหวัด ปัจจุบัน
มีการทำงานขยายผล เชื่อมโยงไปแล้วหลายจังหวัดในภาค
อีสาน เช่น ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี เป็นต้น  

รวมคนจากกองบุญ หนุนเกื้อสู่การจัดการตนเองบน
หลักคุณธรรม 

“ข้าวคุณธรรม” จึงเกิดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกร มุ่งเน้น
คุณค่าในแง่ชีวิต จิตใจ ควบคู่กับการผลิต สร้างรายได้  

การจัดการตนเองบนหลักคุณธรรม ผ่านกิจกรรมข้าว
คุณธรรมนั้น เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะผ่านมาตรฐาน 2 
แบบ คอื มาตรฐานเกษตรกรไทย มุง่ตรวจสอบในแงก่ารผลติ 
การปลอดสารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาต่างๆ มีการผลิตที่ถูกต้อง   
มีคุณภาพ ในขณะที่มาตรฐานคุณธรรมนั้นตั้งอยู่บนฐาน  
ตัวชี้วัดเรื่องพฤติกรรมของตัวเกษตรกรเอง  

และมาตรฐานคุณธรรม ที่เน้นการเลิกจากอบายมุข 
(เหลา้ บหุรี ่การพนนั) ปฏบิตัศิลี 5 โดยใชว้ธิกีารกระตุน้ใหเ้หน็
ปญัหาจากตน้เหต ุตัง้แตค่วามตอ้งการ อยากได ้อยากม ีจนกระทัง่
ได้คนต้นแบบ ที่สามารถลดความอยากได้ มีสัจจะ เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าข้าว คือความสุขของตัวเกษตรกร
และครอบครัว 

ปัจจุบันกระบวนการที่มูลนิธิได้คิดริเริ่มลงมือทำนั้นมี
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก มีสมาชิกสวัสดิการกอง
บุญหนุนเกื้อจำนวน 898 คน สมาชิกข้าวคุณธรรม 100 คน 
(เป็นจำนวนสมาชิกต่อปี โดยที่รับสมาชิกไม่ซ้ำกันในแต่ละปี) 

ผลลัพธ์ที่ก่อเกิดจากกิจกรรมทั้งกองบุญหนุนเกื้อ และ
ข้าวคุณธรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ได้ผลลัพธ์
มากกว่าเรื่องปริมาณ ผลผลิตข้าว แต่นี่คือกระบวนการสร้าง
คนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม เป็นกระบวนการสร้างคน
ผ่านกลไกของกิจกรรมต่างๆ  

“ความสุข” ทั้งในแง่สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี ครอบครัวที่
อบอุ่น เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัว และเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรโดยตรง เป็นเป้าหมายที่
มูลนิธิเล็งเห็นมากกว่าปริมาณการผลิต เมื่อกระบวนการ
สร้างคนได้เกิดขึ้น กลไกที่จะเชื่อมร้อยให้เกิดการปฏิบัติ  
ต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้สมาชิก  

หลายต ำบลในพื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ และ
จังหวัดยโสธร ในช่วงประมาณปี 
พ.ศ. 2536-2538 เริ่มมีการรณรงค์ 
ให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตอย่าง
ปลอดสาร การทำเกษตรอินทรีย์
ผ่ า น รู ป แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ 
เกษตรกรหลายคนเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากประสบปัญหาและค้นหาคำ
ตอบในการผลิตได้ จากเกษตรกรรม
เพื่ อการผลิต กลายเป็นเกษตร
อนิทรยี ์ เกษตรกรเริม่ตน้ปรบัเปลีย่น
วิถีการผลิต งดการใช้สารเคมี และ
สิ่งแปลกปลอมต่างๆ 

ข้าวพันธุ์ 
คุณธรรม 
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และยังทำงานเชื่อมโยงในระดับเครือข่าย มีการ
ประสานกับเครือข่ายต่างๆ เช่น สวนสร้างฝัน จังหวัด
อำนาจเจริญ เครือข่ายบ้านลาด ศีรษะอโศก โดยที่กลุ่มเครือ
ข่ายต่างๆ นี้จะเชื่อมโยงทำกิจกรรมร่วมกันทุกต้นปี ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่แต่ละเครือข่ายจะนำเอาพืชผักมาขายร่วมกันใน
ราคาถูก จัดขึ้นที่ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 

มูลนิธิธรรมะร่วมใจ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรคุณ
ธรรม-ข้าวคุณธรรม : เศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ พื้นที่กว้าง
ขวางของมูลนิธิธรรมะร่วมใจ พร้อมเปิดรับผู้สนใจเรียนรู้ ทั้ง
เกษตรกรที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านความรู้การทำ
เกษตร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการจัดการชีวิตบนฐาน  
คุณธรรม และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เหล่าเกษตรกรข้าว
คุณธรรมมีบุคลากรที่สามารถให้ข้อมูล ความรู้อย่างครบครัน   

ปลอดสาร 
มีฐานการเรียนรู้หลายฐานกิจกรรม เช่น ฐานนาอินทรีย์ ฐาน
ปุ๋ยชีวภาพ ฐานน้ำหมัก ฐานน้ำยาล้างจาน ฐานน้ำยาซักผ้า 
ฐานสบูเ่หลว ฐานถา่นและการปลกูปา่ ฐานเหด็ รวมทัง้มฐีานเสรมิ 
อย่างฐานแปลงผัก มังสวิรัติ ผักกสิกรรมไร้สาร เป็นต้น 

หลังหมดหน้านา สมาชิกจะเอาข้าวมากองรวมกัน โดย
มีมูลนิธิเป็นตัวกลางในการรับซื้อขาย มีโรงสีขนาดย่อมไว้
รองรับสมาชิก มีโรงปุ๋ยที่หมักเองลดรายจ่ายค่าปุ๋ย เมื่อเอา
ขา้วไปส ีสว่นกำไรจะกลายเปน็บญุทีเ่ขา้มาสมทบในกองบญุตอ่ 
สมาชิกจึงได้บุญรวมกันทั้งในแง่บุญกุศล และบุญวัตถุ  

หากยังคิดไม่ออกว่าข้าวที่กินอยู่ เป็นข้าวพันธุ์อะไร   
ขอเสนอว่าลองเลือกหันมาบริโภคข้าวคุณธรรม ที่เป็นมาก
กว่าเมล็ดข้าวที่เอาไปหุงกิน แต่นี่คือพันธุ์ข้าวที่สร้างคนที่
ปลอดสาร และมีความสุข อิ่มทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต  

สนใจแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ไดท้ี ่มลูนธิธิรรมะรว่มใจ 80 หมู ่
8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
35150 โทร 045-795-505 และ 
045-795-048  

อินทิรา วิทยสมบูรณ์ 

สร้างคน
คุณธรรม 

รรมะจากพงไพรธ

มนุษย์ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาต ิ มิใช่เป็นเจ้าของธรรมชาติที่จะ   
 หยิบฉวยทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตามอำเภอใจแต่สำหรับ

เศรษฐศาสตรแ์ลว้นัน้ถอืวา่ตณัหาแก้ไขไม่ได ้ ขณะทีท่างศาสนานัน้ถอืวา่ แก้ไข ตลอดจน
ลด ละ และเลกิได ้สามารถพฒันาจากการเปน็อยูด่ว้ยตณัหาไปสูเ่ปน็การอยูด่ว้ยปญัญา 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 

ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน กล่าวคือ ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอ
เพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
คำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

อย่างไรก็ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจความพอเพียงนั้นต้องอยู่บน ฐานเงื่อนไข
ความรู ้ ซึง่ประกอบดว้ย ความรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้นความ  
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และฐาน เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน   
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

ปรัชญาพ่อสอนธรรมแห่ง
ความพอเพียง

พระราชดำรัส ตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 ว่า 

 
.... คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง. 
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.  
กับทุกประเทศ มีความคิด - อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ - 
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า 
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็ 
อยู่เป็นสุข .... 
“ ... เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของ 
ชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม 
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้าง 
จะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ...” 
  
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
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วดวงลูกโลกสีเขียวแ

คุณ  
ละเมียด ครุฑเงิน ชาวนาบ้านระแหง หมู่ 7  

 ตำบลหนา้ไม ้อำเภอลาดหลมุแกว้ อำเภอเมอืง 
จังหวัดปทุมธานี ได้ค้นพบนวัตกรรมการทำนารูปแบบใหม่
โดยบังเอิญด้วยวัยเพียง 37 ปี ในปี พ.ศ. 2539 จากตอซัง
ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว คุณละเมียดได้ไถพลิกฟื้นกลับหน้าดินใส่
ปุ๋ยพรวนดิน เกลี่ยฟางบังแสงตะวันเพื่อให้ย่อยสลายกลาย
เป็นปุ๋ยธรรมชาติ พร้อมทั้ง ปล่อยน้ำเข้านา เพื่อตระเตรียม
จะทำนาครั้งใหม่ เหมือนเช่นเคย 

หลังจากนั้นไม่กี่วัน ก็เตรียมการเพื่อจะไถแปรไถคราด
เพาะหว่านเมล็ดข้าวอันเป็นวิถีที่เคยดำเนินมาจากบรรพชน 
แต่คุณละเมียดได้พบว่าตอซังข้าว ซึ่งไถกลบแล้วนั้น กลับ
แตกกอเป็นต้นกล้าใหม่ กลายเป็นข้าวอ่อนเขียวชอุ่มเต็มผืน
นาอีก คุณละเมียดรำพึงในใจว่า 

“หรือเทพยดาฟ้าดินมาโปรดให้ชาวนาอย่างเรา ได้
ลืมตาอ้าปาก ปลดหนี้ปลดสินที่พะรุงพะรัง กระมัง จึงดล
บันดาลให้เพลาแรง ลดต้นทุน ในการเพาะหว่านข้าวกล้า  
ไม่ให้ต้องไถแปร ไถคราด ให้เปลืองแรงอีก เห็นว่าเราทำนา
คนเดียวคงสงสารและ เห็นใจ…” 

คุณละเมียด แหงนมองฟ้า ที่เมฆลอยตัวต่ำลงมาบดบัง
แสงแดด ที่กล้าขึ้นในตอนสายวันนั้นพลางเดินไปจับยอดข้าว
ที่ผลิใบอ่อนแทงยอดขึ้นมารับไออุ่นจากพลังแสงตะวัน ชื่นชม
กับทุ่งข้าวเขียวสุดสายตา บนผืนนารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าราว 
30 ไร่ คิดในใจว่าน่าจะปล่อยไว้เช่นนั้นดูสักคราว ด้วยเห็นว่า
หากจะไถคราดไถแปรกลบต้นข้าวอ่อนบริสุทธิ์เหมือนทารก
แรกเกิดให้ยับย่อยคามือไปนั้น เขาคงไม่ใจแข็งพอ เพราะข้าว 
คอื แมโ่พสพ ทีเ่คารพศรัทธาเลีย้งดชูาวประชามาแตบ่รรพกาล 
เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วจึงเดินออกมาจากทุ่งข้าว ลงนั่งพัก
พิจารณาบนโรงนา เพื่อตั้งสติและไตร่ตรองอีกครั้งเพื่อ 
ตัดสินใจ 

ในที่สุดเปลี่ยนความตั้งใจเดิม คิดว่าน่าจะทดลองเลี้ยงดู
ข้าวกล้าจากตอซังดูว่าจะเป็นไปเช่นไร จึงไขน้ำเข้านาตาม
ระยะที่ต้นข้าวสูง พร้อมทั้งโปรยปุ๋ยคอก ให้ทับถมฟางจนเน่า
เปื่อยกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติโดยปริยาย  

จากนั้นก็ พยายามดูแลเอาใจใส่ทั้งไขน้ำเข้า ระบายน้ำ
ออก ปรับพื้นที่ให้เสมอ ใส่ทั้งปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยคอก เฝ้า
สังเกตดูพัฒนาการของต้นข้าวจนเวลาผ่านพ้นไปสามเดือนถึง
คราวเก็บเกี่ยว  

ลดต้นทุนจากไร่ละ 900 บาท มาเหลือ 700 บาท นับ
จากวันที่กล้าอ่อนเริ่มผลิยอดแทงหน่อใหม่ ซึ่งมีจำนวนมาก
กว่าต้นตอเก่าถึงเท่าตัว รอเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 90 วัน ก็
สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลเท่าเทียมกับการเก็บเกี่ยวครั้งแรกราว 
100 ถังต่อไร่ แม้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วหากทำเช่นเดิมอีก ก็จะ
ได้ผลผลิตเพิ่มอีก ขณะที่ตอซังข้าวก็จะแทงยอดผลิกล้าต้น
ใหม่อีกทวีคูณ มีต้นทุนการผลิตน้อยลงไปอีก 200 บาทต่อไร่ 
ทั้งฟางข้าวที่เกลี่ยกลบบังแสงแดด ยังช่วยปิดวัชพืชได้ดีอีก
ด้วย เป็นอันว่าไถนาหว่านข้าวเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลผลิตถึง
สามครั้ง 

คุณละเมียดได้อธิบายถึง วิธีการทำนาตอซัง ให้ฟังว่า 
“…หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ก็ใช้เครื่องกระจาย

ฟาง (สมัยก่อนใช้แรงงานคนเกลี่ย ไร่ละ 50 บาท) แล้วใช้รถ
ไถนาตามย่ำ โดยการใช้ล้อยางรถเก่าที่ไม่ใช้แล้วลาก 3 รอบ 
กลับไปกลับมาจะหมดยางประมาณ 9 - 10 เส้น ลากให้ตอซงั
ราบกับพื้นดิน แล้วปล่อยให้ดินแห้ง พอหมาดๆ สัก 50 %   
รออีกราว 10 วันใบข้าวก็จะขึ้น 3 - 4 ใบ ถ้ามีฝนตกน้ำขัง  
ต้องรีบระบายน้ำออก และต้องระบายน้ำภายในวันนั้นเลย 
เพื่อป้องกันต้นข้าวเน่า ถ้าฝนไม่ตกก็เอาน้ำเข้าที่นาพอแฉะๆ 
เมื่อเอาน้ำเข้านาแล้วต้องเดินตรวจดูว่าตรงไหน ข้าวโผล่เรียก
ว่า “นาดอน” ตรงไหนจมเรียก “นาลุ่ม” จะต้องเกลี่ยไล่ดิน 
ให้เสมอ ไขน้ำใส่ตามความสูงของต้นข้าวขึ้นเรื่อยๆ คือ น้ำ
ต้องสูงตามต้นข้าวเมื่อฟางได้น้ำแล้วจะเน่าข้าวก็จะขึ้นสูงขึ้น
เรื่อยๆ ฟางก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไป และจะใส่ปุ๋ยยูเรียอีกครั้ง
หนึ่ง ประมาณ 3 เดือน ก็เก็บเกี่ยวได้หลังเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 
ตอซังจะสั้นลง 10 วัน ตอซังเดิมแตกกล้าอ่อนอีก 3 - 4 ต้น 
พอเก็บเกี่ยวครั้ง ที่ 2 ตอซังก็จะแตกหน่อเพิ่มขึ้นเป็น 9 - 10 
หน่อ จากโคนเดิม 1 ตอ…” 

“การทำนาลักษณะนี้ต้องควบคุมระดับน้ำให้พอเหมาะ
กับการเจริญเติบโตของต้นกล้าใหม่ ต้องปรับระดับผืนนาให้
ราบเรียบเสมอกัน ต้องระวังมิให้ฟางที่กลบตอซังนั้นลอยขึ้น
มาปิดบังยอดกล้าที่กำลังผลิยอดขึ้นมา และอีกประการหนึ่ง
ต้องระวังอย่าให้น้ำท่วมขังโดยเฉพาะฤดูฝนต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ” 

คุณละเมียด และคุณหนู ภรรยาคู่ชีวิต มีผืนนาทั้งหมด 
3 แปลง จำนวน 38 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว 2 
แปลง อำเภอลาดบัวหลวง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีก 1 แปลง คุณละเมียด ทำสลับปรับเปลี่ยนเวลาตลอดทั้งปี 
เก็บผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละร้อยถัง ต้นทุนในการผลิตลดลง
อย่างเห็นได้ชัดทั้งแรงงาน และปุ๋ย 

ผลผลิตในแต่ละครั้งจะได้เท่ากันไม่ว่าแขนงจากตอซัง
จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แต่ข้อดีก็คือต้นทุนจะค่อยๆ ลดลง 

การทำนาจากตอซังข้าวของคุณละเมียดที่เริ่มทำตั้งแต่ 
ปี 2540 ถึงปัจจุบันคุณละเมียดพบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาใหญ่ 

“…ฤดูฝนถ้าฝนตกไม่หยุดทำให้ดินไม่แห้ง เกี่ยวยาก ตอ
ซังจะเน่า และรถเข้านาไม่ได้ตอซังก็จะจมติดกับดินหายไป
เลย อีกประการหนึ่งหากพื้นดินไม่เสมอ ต้นเหตุให้ น้ำขังเป็น
หย่อมๆ ก็จะทำให้ตอซังเน่าเร็ว…” 

คุณหนู ครุฑเงิน ภรรยาวัย 47 ปี ในวันนี้ ของคุณ
ละเมียด เล่าให้ฟังว่า  

“…เมื่อปี 2539 คุณละเมียดไปเก็บเกี่ยวข้าวที่นาขณะ
กำลังไถพรวน สังเกตเห็นตอซังมีรากงอกออกมามากมาย 
คุณละเมียดเลยเกิดความคิดที่จะทดลองทำดู แล้วได้ผลและ
ทำต่อมา ปี พ.ศ. 2540 - 2541 จนเพื่อนบ้านมองว่าคุณ
ละเมียดกำลังบ้า ต่อมาปี 2542 คุณละเมียด ก็เผยแพร่
แนวคิด แต่เพื่อนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วย จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2543 - 2544 ผลงานของคุณละเมียดเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้
ผลผลิตเท่าเดิมแต่ต้นทุนต่ำลงเพื่อนบ้านจึงได้นำเอาวิธีการนี้
ไปใช้บ้างในที่สุดคุณละเมียด ก็เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
ชาวนา…” 

วิถีครูภูมิปัญญาไทย  

พื้นที่ปลูกข้าวผืนใหญ่ชานเมืองหลวง ที่มีอาณาบริ เวณ
ครอบคลุมหลายจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, 
ชัยนาท, สิงห์บุรี, สระบุรี, ลพบุรี, ปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งมี
คลองเชื่อมโยงทดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำ
ลพบุรี ให้เอื้ออาทรอย่างไม่ขาดสายมาหลายช่วงอายุ 

นาข้าวตอซัง 

12



   

รื่องเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านเ

ใน ทุ่งเขียว เต็มไปด้วยกล้าอ่อนของต้นข้าว กวาดสายตาออกไป 
ไม้ไผ่สานหยาบๆ ขัดต่อกันเป็นเหลี่ยม เป็นมุมบ้าง มองคล้ายรูป

ดาวบ้าง มองคล้ายวงเหลี่ยม สัญลักษณ์กลางทุ่งเขียวที่เราๆ มักจะพบได้
ในนาข้าวทั่วประเทศนี้เอง ที่เรียกกันว่า “เฉลว” หรือ “ตาเหลว” 

เฉลว ทำจากไม้ไผ่จักตอก แล้วสานหักขัดเป็นห้ามุมบ้าง หกมุมบ้าง 
หรือมากกว่านั้น ให้เกิดเป็นตาหลายรูปแบบ บางแบบมีลักษณะเป็นรูป
ดาวดวงเดียวหรือหลายดวงถ้าลักษณะคล้ายเข่งปลาทูก็เรียกว่า “เฉลว
เข่งปลาทู”  

เฉลว หรือ “ตาเหลว” พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย เฉลว หรือ “ตาเหลว” น่าจะมาจากคำว่า “ตาแหลว” 
ซึ่งทางภาคเหนือและภาคอีสานยังคงเรียกเฉลวว่า “ตาแหลว”  

คำว่า “แหลว” หมายถึง เหยี่ยว ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้จากที่ไกลๆ เฉลวจึง
ถือเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนตาของแหลว 

เฉลว หรือ ตาเหลว มีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของกลุ่มคนไทมาแต่โบราณ มักใช้เป็นสัญลักษณ์และสื่อ
ความหมายดังนี้ 

เพื่อแสดงว่าเป็นเขตหวงห้ามและกันภูตผี และสิ่งชั่วร้ายในโอกาสต่างๆ เช่น ปักบนหม้อยาแผนโบราณ เพื่อ
ป้องกันคนธรรพ์วิทยาธร หรือ ภูตผีข้ามหม้อยาซึ่งจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ หรือ เป็นการห้ามคนเปิดดูตัวยา เพราะ
เกรงว่า จะทำให้ยาเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ รักษาโรคได้ไม่ดี เฉลวที่ปักที่หม้อยามักจะเป็นรูปดาว ใช้เพื่อกันภูตผีและ
สิ่งชั่วร้าย มาทำให้เกิดความเดือดร้อน เช่น เมื่อมีการคลอดบุตร หรือมีคนฝันร้ายในบ้านก็มักปัก หรือ แขวนเฉลว
ไว้ที่หัวบันไดหรือประตูบ้าน 

ในการเพาะปลูกข้าวก็มีการนำเฉลวมาเป็นเครื่องป้องกันสิ่งไม่ดี ที่จะเกิดกับต้นข้าวในทุกขั้นตอน เช่น วันแรก
ของการดำนาจะปักเฉลวในแปลงนาหรือคันนา เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายซึ่งจะทำให้ต้นข้าวเป็นโรค ไม่งอกงาม หรือได้
ผลไม่เต็มที่ 

เมื่อข้าวตั้งท้องจะจัดพิธีทำขวัญข้าว ปักเฉลวแขวนชะลอมใส่ของไหว้พระแม่โพสพ มีหมาก พลู อ้อย ส้ม น้ำ 
เป็นต้น 

เมื่อถึงเวลาทำบุญลานนวดข้าว ต้องปักเฉลวไว้ ๔ มุมของลานนวดข้าวแล้วขึงสายสิญจน์รอบเฉลว  
เพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคล หลังจากขนข้าวขึ้นยุ้งก็ยังต้องปักเฉลวที่ยุ้งข้าว เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังใช้เฉลวปักเป็นเครื่องหมายสิ่งของที่ต้องการขาย เช่น ต้องการขายไร่นาก็ปักเฉลวเป็นการแจ้ง
ความประสงค์ขายที่ดินนั้น หรือแสดงถึงสถานที่นั้นๆ ว่ามีสินค้าขายให้คนทั่วไปรู้ หรือปักเฉลวที่หัวสะพาน หรือตลิ่ง
เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นที่ตั้งด่านก็มี รวมไปถึงการปักเฉลวไว้บนเครื่องเซ่นพลีตามริมทางหรือทางแยก เพื่อเป็น
เครื่องหมายบอกให้ภูตผีและวิญญาณมารับเครื่องเซ่นพลี เป็นต้น  

คุณแฉล้ม มุ่งสุข เกษตรกรชาวนา อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีเล่าว่า  

“…ทำนาหว่านนั้นลงทุนมากพอสมควร ปัจจุบันนี้ผมมี
พื้นที่นา 40 ไร่ ผลผลิตก็จะได้ประมาณ 37 เกวียนเป็นอย่าง
มากเหลือจากต้นทุนแล้วไม่เท่าไหร่ ผมเลยหันมาทำนาเหมือน
คุณละเมียด ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีกว่าเดิม เดี๋ยวนี้ หนี้สินที่
เคยมีก็กำลังจะหายแล้ว…”  

ข้าวที่เกิดจากตอซังของ คุณละเมียด ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยลดต้นทุนให้ชาวนาเท่านั้น แต่ก็ยังเป็นการเชื่อมโยงที่
ชาวนาทั้งประเทศสามารถช่วยรักษาทรัพยากรป่าและสิ่ง
แวดล้อมไปในตัวอีกด้วย 

“การทำนาด้วยวิธีพัฒนา “ข้าวตอซัง” ยังช่วยลดการ
ทำลายทรัพยากรดิน เมื่อปลูกข้าวในนาเดิมได้ก็ช่วยลดการ
บุกรุกพื้นที่ ในการทำนาโดยเฉพาะ ในพื้นที่มีผืนนาติดกับ  
ผืนป่าแล้วยังช่วยลดการใช้สารเคมี ก็เท่ากับว่าลดปริมาณ
สารเคมีที่ไหลลงไปสะสมในแหล่งน้ำได้…” 

คุณละเมียด ครุฑเงิน ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ให้เป็นบุคคลดี
เด่นด้านเกษตรกรรม ในฐานะครูภูมิปัญญาไทย สร้างเสริม
ทุนภูมิปัญญาชาติ ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีบุคคลตัวอย่าง
เช่นคุณละเมียดที่ควรสรรเสริญได้ช่วยสร้างสรรค์แนวคิด  
การทำนาวิธีใหม่อันนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ชุมชนสามารถ  
ปรับวิถีการดำรงอาชีพให้ดีขึ้น ต่อสู้กับภาวะหนี้สินสำเร็จ 
นอกจากชาวบ้านจะทำนาเป็นอาชีพหลักแล้ว การทำสวนสลับ
กบัพืน้ทีท่ำนา เชน่ สวนมะมว่งพนัธุต์า่งๆ สระบวั ผกักระเฉด
ตามคันคลองน้ำ ตลอดจนการประมงน้ำจืดก็ทำรายได้ให้กับ
ชาวนาได้อีกทางหนึ่ง  

เฉลว–ตาแหลว
สัญลักษณ์ในทุ่งเขียว 
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นกล้าของแผ่นดิน

ครอบ ครัวของผมทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้าน   
 ทั่วไปในหมู่บ้าน เมื่อว่างเว้นจากการ

ทำไรท่ำนา ชาวบา้นกจ็บักลุม่กนิเหลา้ เลน่การพนนั จนดนิแดน
แหง่นีพ้รัง่พรอ้มไปดว้ยวงไพ ่วงไกช่น วงเหลา้ และสนามมวย 
ชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มเป็นหนี้เป็นสินและมีแนวโน้มเป็นหนี้
เป็นสินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายครอบครัวเกิดปัญหาจากหนี้สินที่
เกิดขึ้น 
 กระทั่งปี พ.ศ. 2539 ครูตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็น
เพื่อนร่วมวงเหล้าได้ชักชวนพ่อ...แกนนำวงเหล้าของชาวบ้าน
ไปเข้าร่วมการสัมมนาครูรอบป่าตะวันออก ในหัวข้อ “การใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผืนป่าตะวันออก” ณ ศูนย์วิจัย
ยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอนนั้นพ่อคิดว่าเป็นโอกาสที่ได้ไป
กินเหล้านอกบ้าน จึงตัดสินใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนั้น 
ซึ่งนับเป็นจุดพลิกผันและจุดหักเหที่สำคัญในชีวิต  
 เมื่อกลับมาจากการสัมมนาครั้ งนั้นพ่อเริ่มทดลอง  
นำแนวคิดการทำบัญชีชีวิตมาปฏิบัติจริงเริ่มต้นจากพ่อเลิกกิน
เหล้า เลิกเล่นการพนัน เลิกอบายมุขทุกอย่าง จากนั้นมาพ่อก็
เริ่มแบกจอบไปที่สวน ซึ่งเดิมเป็นที่รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์

อะไร ลงมือปลูกต้นไม้ เพื่อนฝูงในวงเหล้าของพ่อก็เริ่มลา
จากและหาว่าพ่อเสียสติเป็นบ้าไปแล้ว เพราะอยู่ดีๆ ก็หายไป
จากวงเหล้าแล้วไปขลุกอยู่ในสวน ไม่ไปไหนเหมือนเคย 
 เมื่อทำบัญชีชีวิตได้ระยะหนึ่ง เราทุกคนในครอบครัวเริ่ม
เข้าใจเมื่อเห็นตัวเลขรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไป ทุกคนในบ้าน
จึงหันมาทำบัญชีชีวิตซึ่งทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และ
เห็นว่าถ้าเรายังดำเนินชีวิตเช่นนี้คงอยู่ ไม่รอด พ่อจึงนำ
แนวคิด “วนเกษตร” ที่ได้ฟังการสัมมนามาทดลองทำโดยเริ่ม
ปลูกพืชผักแบบสวนป่าที่มีพืชผักผลไม้ ไม้ใช้สอยและสมุน
ไพรหลายชนิดเอาไว้กินไว้ใช้ แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ
ยึดหลักที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” การ
เปลี่ยนมาปฏิบัติตามแนวคิดวนเกษตรแม้จะไม่ได้ทำรายได้ให้
กับครอบครัวมากนัก แต่ก็ลดรายจ่ายในครอบครัว  
 นอกจากนี้การปลูกพืชผักแบบวนเกษตรยังช่วยให้
สุขภาพของคนในครอบครัวดีขึ้นไม่เสี่ยงกับการสะสมสารเคมี 
ได้กินผักที่ปลอดจากสารพิษ สุขภาพทางจิตก็ดีควบคู่กัน 
ครอบครัวมีโอกาสได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น เกิด
ความรู้สึกเห็นใจและรู้สึกช่วยเหลือกัน เมื่อครอบครัวผมมี
ความสุขและเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้แล้วพ่อจึงมีความ
คิดว่าอยากขยายแนวคิดนี้สู่ชุมชน ไม่นานก็มีผู้เห็นด้วยและ
เข้าร่วมแนวคิด ในขณะนั้นมีประมาณ 10 ครอบครัว ซึ่ง
แต่ละครอบครัวก็มีปัญหาของตนเองที่เป็นผลมาจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้เกิดหนี้สิน 
 เมื่อนำปัญหาของแต่ละครอบครัวมารวมกันและนั่งคิด
หาทางแกป้ญัหาดว้ยกนั ไดข้อ้สรปุวา่ควรใชก้ารรวมกลุม่จดัตัง้ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จากนั้นพวกเราได้เดินทางไปศึกษาดู
งานออมทรัพย์ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ของ อ.สุรินทร์   
กิจนิตย์ชีว์ แล้วกลับมาทดลองจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2540 มีสมาชิกเริ่มแรก 32 คน โดยสมาชิกร่วม
ถือหุ้นคนละ 10 หุ้น หุ้นละ 10 บาท คือ เริ่มแรกฝากคนละ 
100 บาท และไปดูงานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของท่านอาจารย์
สุบิน ที่ จ.ตราด จากนั้นจึงได้นำรูปแบบของกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์มาปรับปรุงระบบการจัดการออมทรัพย์โดยจัดแบ่ง
กำไรที่ได้จากการออมทรัพย์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งไว้
สำหรับปันผลคืนแก่สมาชิก และอีกส่วนจัดเป็นสวัสดิการให้
กับสมาชิกทุกคนซึ่งครอบคลุมความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึง
ไม่มีชีวิต 
 เมื่อการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว 
กลุ่มแกนนำก็เริ่มมองเห็นปัญหาของชุมชนอีกอย่าง คือ   
“ชาวบ้านทำนา ข้าวไม่พอกิน” จึงเข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อนำไป
ขายนำเงินไปซื้อข้าวกิน ทำให้ต้นไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก 
กลุ่มแกนนำจึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
จัดตั้ง “ธนาคารข้าว” ซึ่งดัดแปลงแนวคิดมาจากกลุ่ม  
ออมทรัพย์ที่นำเงินมารวมกันเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน  
โดยการให้กู้ยืมข้าวไปกินยามขาดแคลนข้าว เมื่อถึงหน้าทำ
นาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำข้าวมาคืน จากการ
ดำเนินงานด้วยความคิดนี้สามารถลดปัญหาการบุกรุกเข้าป่า
เพื่อตัดไม้ได้อย่างน่าพอใจ 
 พ่อเป็นแกนนำในการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในชุมชนโดยเลือกใช้วิธีการทำงานต่างๆขึ้นดังที่พูดถึงแล้ว
ในตอนต้น ทั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เครือข่ายวนเกษตร 
ธนาคารข้าว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธนาคารปลาซึ่ง “ฝากได้ 
ถอนไม่ได้” ธนาคารพันธ์ุไม้ “ถอนมา ปลูกคืน” และป่า
ชุมชน “ใช้ประโยชน์จากป่าด้วยความเคารพและยั่งยืน” รวม
ทั้งกลุ่มเยาวชน “คนรักแม่และสิ่งแวดล้อม” ธนาคารขยะ 
“ไร้ค่า สู่มูลค่า” กลุ่มแปรรูปสมุนไพร “เรียนรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์จากพันธ์ุไม้” กลุ่มสีข้าวกล้อง “เพื่อนสุขภาพและ
เศรษฐกิจ” เป็นต้น 
 กว่ากิจกรรมดีๆ และสร้างสรรค์แบบนี้จะเกิดขึ้นในชุมชน 
พ่อและแกนนำชุมชนต้องใช้ความพยายามและความอดทน
อย่างมากในการเรียนรู้ปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ช่วยกันวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาจนเกิดกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนเหล่านี้ พ่อจึงเป็นบุคคลที่ “ปฏิวัติ” ชีวิตตนเองจนนำ
ความสุขและสิ่งดีๆ สู่ครอบครัว เป็นบุคคลที่นำความสุขทั้ง
กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณมาสู่ชุมชนบ้านนาอีสานแห่งนี้
อย่างแท้จริง 
 “พ่อ” จึงเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีให้กับผมตลอดไป  

“วีรบุรุษของผม”
ความเรียงเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่หกปี2547

นายพงษ์อาระยะ บุตรจันทา 

บางส่วนจาก

เห็นพ่อกินเหล้าและเล่นการพนัน 
ตั้งแต่จำความได ้ พอ่กลบับา้นดกึทกุ
คนื กลบัมากท็ะเลาะกันกับแม่ ผมกลัว 
ว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันกลัวพ่อกับแม่
จะไปคนละทาง ครอบครัวจะถึงจุด
แตกหกั 
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รัชญาพื้นบ้านป

เปิบข้าวทุกคราวคำ จงสูจำเป็นอาจิณ  

เหงื่อกูที่สูกิน   จึงก่อเกิดมาเป็นคน 

ข้าวนี้น่ะมีรส   ให้ชนชิมทุกชั้นชน 

เบื้องหลังซิทุกข์ทน  และขมขื่นจนเขียวคาว 

จากแรงมาเป็นรวง  ระยะทางนั้นเหยียดยาว 

จากรวงเป็นเม็ดพราว  ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ 

เหงื่อหยดสักกี่หยาด  ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น 

ปูดโปนกี่เส้นเอ็น  จึงแปรรวงมาเป็นกิน 

น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง  และน้ำแรงอันหลั่งริน 

สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน 

 “ข้าว”
นุชน้อย นารถเหนือ

วัฒนธรรม 

“การ ปลูกข้าวครั้งแรกของโลกคงมีในแถบดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือของ  
 ประเทศไทยจากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีที่โนนนกทา จังหวัด

ขอนแก่น และ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ยืนยันว่ากลุ่มชนที่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ มีความ
สัมพันธ์กับข้าวมาช้านานกว่า 3,280 ปี ก่อนศริสต์กาล แม้ไม่อาจอ้างได้ว่า กลุ่มชนที่อาศัยอยู่
ในแถบบ้านเชียงและโนนนกทากว่า 5,000 ปี ก่อนหน้านี้ เป็นบรรพบุรุษโดยตรงของคนแถบ
อีสานในปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนคือกลุ่มชนที่อาศัยในบริเวณนี้มีความ
ผูกพันกับข้าวมานาน จนนักมานุษยวิทยาบางท่านเรียกสังคมไทยเป็นสังคมข้าว” 

เมื่อสำรวจดูประเพณีพิธีกรรมในปฏิทินสิบสองเดือนพบว่า มีประเพณีพิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าวมากกว่าอย่างอื่น เช่น พิธีเลี้ยงผีตาแฮก พิธีกำฟ้า หรือบุญเบิกฟ้า พิธีขอฝน พิธีรับ
ขวัญแม่โพสพ พิธีกรรมหลังการเก็บเกี่ยว พิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ พิธีทำบุญคูณลาน พิธีบุญข้าว
ประดับดิน เป็นต้น  

พิธีกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชพันธุ์ธัญญาหาร และ
เปน็อาหารหลกัของผูค้นในภมูภิาคแถบนี ้คณุลงุบวัศร ีศรสีงู ปราชญพ์ืน้บา้นคนหนึง่ไดเ้ลา่ใหฟ้งั
วา่ “แผน่ดนิมบีญุคณุอนนัตเ์อนก ถงึเดอืนเกา้ปลกูขา้วก็ไดก้นิ เลยทำบญุขา้วประดบัดนิ” ซึง่บ่ง
ชี้ว่าความคาดหวังสูงสุดของผู้คนนั้น คือขอให้มีข้าว ปลา ผัก อุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิตนั่นเอง 

ที่สำคัญยังมีขนบธรรมเนียมจารีต กำหนดเป็นข้อคะลำ หรือข้อต้องห้ามเกี่ยวกับพระ
แม่โพสพหลายเรื่องราว เป็นต้นว่า 

• ไม่ตักข้าวจากเล้าในวันพระ เพราะถือว่าเป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญทำทานกันที่วัด
มาก ผีที่มีอยู่ก็จะออกเที่ยวหาอาหารกิน การตักข้าวในวันพระ เชื่อว่าเป็นการเรียกให้ผีมากิน
ข้าวในเล้าด้วย ทำให้ข้าวที่มีอยู่ลดน้อยลงไป 

• เมื่อตักข้าวสารไปแช่ (หม่าข้าว) ต้องนั่งคุกเข่าให้เรียบร้อย ไม่ยืนโก้งโค้ง เพราะ
ลักษณะการยืนตักข้าวเช่นนั้น ถือว่าเป็นการเหยียบย่ำเทพธิดาแห่งข้าว หรือพระแม่โพสพ 
อาจทำให้พระแม่โพสพโกรธ บันดาลให้ข้าวขาดแคลนได้ 

• เมือ่นำขา้วขึน้เลา้ใหเ้อาใบคณู ใบยอ ยอดออ้ย ยอดกลว้ย ยอดใบเกลด็ลิน่ ไปเสยีบไวท้ี่
ปากเลา้ เพราะ ใบคณู ใบยอ ยอดกลว้ย ยอดออ้ย ใบเกลด็ลิน่ เปน็สว่นของพชืมงคล ทีแ่สดง
ถงึความเจรญิงอกงาม ไมเ่หีย่วเฉาลม้ตายงา่ย ซึง่มเีคลด็วา่จะทำใหข้า้วไหลมาเทมาไมบ่กไมพ่รอ่ง 

• เมือ่นำขา้วขึน้เลา้ ตอ้งนำเอาขวญัขา้ว (ขา้วทีแ่ยกไว)้ ไปทำบญุใหท้านทีว่ดักอ่น จงึเริม่ตกั

ขา้วในเลา้ ถอืวา่เปน็การสอนใหม้นษุยร์ูจ้กัเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่ทำบญุบำรงุศาสนา และแบง่ปนัทำทาน

ให้ผู้คนที่ยากไร้  

• เมื่อข้าวสาร หรือข้าวเปลือกหก ห้ามใช้เท้าเขี่ย เพราะเป็นการไม่รู้จักบุญคุณ หรือ

ดูถูกดูแคลนพระแม่โพสพ 

• ในช่วงฤดูถอนกล้าก็ไม่ควรทำข้าวจี่ ด้วยถือเคล็ดว่า จะทำให้ต้นข้าวในนาใบเหลือง

แดงเหมือนข้าวจี่ 

• ควรเพาะปลูก ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ) ไว้ทิศตะวันออกของท้องนา ถือเป็นข้าว

ประธาน จะส่งผลให้ไม่มีแมลง หรือโรคภัยมาเบียดเบียนต้นข้าว ข้าวเหนียวดำสามารถนำมา

ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท เช่น นำมาทำขนม ทำข้าวกระยาสารท ทำเหล้าสาโท ทำ

ข้าวหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นข้าวที่ใช้ประกอบพิธีกรรรมเซ่นสรวงบูชาเทพยดาอีกด้วย 

ปัจจุบันผู้คนในวัฒนธรรมข้าว ต่างหลงลืมพระคุณ “ข้าวแดงแกงร้อน” ลืมวิถีของ
ชาวนา ที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เกิดธุรกิจการค้าข้าว แสวงหาความร่ำรวย
บนความทุกข์ยากของชาวนาผู้ผลิตข้าว แม้แต่คิดก็ผิดมหันต์แล้ว นึกถึงถ้อยคำบทกวีอมตะ
ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของชนชั้นชาวนาที่ว่า 

วิตพอเพียงชี
ข้าวหมาก

(ข้าวหมัก)
 

เริ่ม ตั้งแต่นำข้าวเหนียวมาล้างเศษฝุ่นผงออกแช่น้ำ 2-6  
 ชั่วโมง นึ่งพอสุกประมาณ 40-60 นาที แล้วผึ่งข้าว

ให้เย็น จากนั้นนำข้าวมาล้างด้วยน้ำสะอาดให้ข้าวไม่ติดกันแล้ว
สะเด็ดน้ำราว 30 นาที พรมน้ำสะอาดให้ข้าวล่อนออกจากกัน 
(อัตราส่วนน้ำต่อข้าวเป็น 2 :5) โรยลกูแปง้ทีบ่ดละเอยีดใหท้ัว่ขา้ว
และเคลา้ใหเ้ขา้กนั บรรจุข้าวในภาชนะแบบหลวมๆ ปิดภาชนะไม่
ให้มดหรือแมลงรบกวน หมัก 2 - 3 วัน ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากที่
เมล็ดข้าวนุ่มเป็นปุย มีรสหวานและมีแอลกอฮอล์เล็กน้อยสามารถ
เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 2-3 เดือน 

ขั้นตอนในการทำข้าวหมาก

ข้าวหมากเป็นอาหารหมักพื้นบ้านของไทย ทำจากข้าวเหนียวทั้ งข้าวเหนียว   
ธรรมดา และข้าวเหนียวดำ แต่ข้าวเหนียวดำมักไม่ค่อยพบบ่อยนัก ในการทำข้าวหมากจะต้อง
ใช้ลูกแป้งข้าวหมาก ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนแป้งครึ่งวงกลม สีขาวนวล น้ำหนักเบา ในลูกแป้ง
ข้าวหมากจะมีเชื้อราสกุล Mucor sp., Amylomyces sp. ซึ่งสามารถสร้างเอนไซม์อมิเลสออก
มาย่อยแป้งในข้าวเหนียวให้เป็นน้ำตาล น้ำตาลหรือน้ำหวานที่ได้จากการย่อยข้าวเหนียวนี้ 
เรียกว่า น้ำต้อย มีความหวานประมาณ 30-40 องศาบริกซ์ (ปริมาณน้ำตาลคิดเป็นกรัม ของ
น้ำซูโครสต่อ 100 มิลลิลิตร) น้ำต้อยที่ย่อยได้ในระยะแรกช่วงวันที่ 1 และ 2 ยังไม่ค่อยหวาน
จัด เพราะแป้งยังถูกย่อยไม่สมบูรณ์ จะเริ่มหวานจัดประมาณวันที่ 3 และถ้าหมักไว้นานเป็น
สัปดาห์จะมีกลิ่นเหล้าอ่อนๆ เนื่องจากมียีสต์บางชนิดเช่น ยีสต์ในสกุล Sacchacomyces sp., 
หมักน้ำตาลในข้าวหมากเป็น แอลกอฮอล์ จึงควรเก็บข้าวหมากไว้ในตู้เย็นเมื่อหมักได้ที่แล้ว 

ข้าวหมากหรือข้าวหมัก เป็นอาหารพื้นบ้านของประเทศไทยที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยได้
จากการนำข้าวเหนียวนึ่งสุกหมักด้วยลูกแป้งข้าวหมาก ซึ่งทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับสมุนไพร
หลายชนิด หมักที่อุณหภูมิห้อง 2-3 วัน จะได้ข้าวที่นุ่มฟูเป็นปุย มีน้ำออกมา มีรสหวาน กลิ่น
คล้ายผลไม้ และมีแอลกอฮอล์เล็กน้อย  

อาจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยาและ  
นักโบราณคดีผู้คร่ำหวอดอยู่กับภาคสนามมาอย่าง
ยาวนานได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า 

มรดกภูมิปัญญา
ของปราชญ์ท้องถิ่นไท 
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ฒนธรรมพื้นบ้านวั

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์ 

“การใช้สารเคมี ในไร่นานั้น เป็นผลมาจากการละเลยองค์ความรู้เดิม  
ที่สืบทอดกันมาจากอดีต และการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง” 

เทคนิค
ปัญ หาหนึ่งของเกษตรกรไทยที่มีหนี้สินอยู่ ใน 
   ขณะนี้ เป็นเพราะการใช้สารเคมี ในไร่นา  
ในตอนแรกผลผลิตที่ได้จากการใช้สารเคมีนั้น ออกดอกออก
ผลงอกงามดี แต่เมื่อใช้สารเคมีไปนานๆ ปฏิกิริยาที่สารเคมี
ทำต่อดิน เกิดผลทำให้ดินแข็งเสื่อมสภาพลง ผลผลิตก็น้อย
ลงตามไปด้วย เกษตรกรเองก็ไม่มีความรู้มาก ก็คิดว่าจะต้อง
ใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้าเพิ่มขึ้น ผลผลิตถึงจะ
มากขึ้น เมื่อใช้สารเคมีในปริมาณมาก ประกอบกับราคาข้าว
ในท้องตลาดทรงตัวหรือต่ำลง ทำให้รายรับกับรายจ่ายไม่
สมดุลกัน เกษตรกรจึงเกิดหนี้สินพะรุงพะรัง และเป็นที่มา
ของปัญหาอีกมากมาย ทางเลือกหนึ่ งที่สามารถช่วย
เกษตรกรที่ถลำลึกลงไปกับการใช้สารเคมีใน ไร่นานั้นคือ  
การกลับไปหาองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ กันมาในอดีต 
จากปู่ย่าตายาย ถึงลูกหลาน ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่น หรือที่
เราเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” นั่นเอง 

เกษตรกรท้องถิ่นท่านหนึ่งที่เคยประสบปัญหาจากการ
ใช้สารเคมี ลงทุนลงแรงเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก แต่รายได้จาก
ผลผลิตที่ออกจำหน่ายสวนทางกับรายจ่าย จึงเกิดหนี้สิน
มากมาย เกษตรกรท่านนี้จึงกลับมาตั้งสติใหม่ คิดหาวิธีแก้ไข 
พยายามไม่ใช้สารเคมี จนสุดท้ายเกิดทางเลือกใหม่ขึ้นมาคือ
การทำนาแบบเกษตรธรรมชาติ คือไม่ไถพรวน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และไม่กำจัดวัชพืช เกษตรกรท่านนี้ก็คือ 

แช่น้ำประมาณ 3 วันเพื่อให้ต้นข้าวขึ้นมาประมาณ 1 องคุลี 
ตกเย็นของวันที่ 3 นำต้นกล้าสรงน้ำเอาน้ำออกพักทิ้งไว้  
ค้างคืนโดยไม่โดนแสง และในเช้าของวันที่ 4 นำกล้าไปหว่าน
ลงในนา และเมื่อต้นกล้าหว่านลงไปในนาเป็นวันที่ 4 วัชพืชก็
พึ่งแตกหน่ออกมาเพียงแค่ 1 องคุลี แต่ต้นข้าวเองนั้นได้
เจริญเติบโตแล้วเป็นวันที่ 7 จึงปล่อยน้ำเข้านา ท่วมเมล็ด
หญ้าและวัชพืชที่พึ่งแตกหน่อตาย โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นความรู้ที่บรรพบุรุษได้สร้าง
เอาไว้ โดยเกิดจากการลองผิดลองถูกกันมานับครั้งไม่ถ้วน 
และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านั้นสู่รุ่นลูก
รุ่นหลานในชุมชน แต่ความรู้เหล่านั้นกำลังจะสูญหายไป
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ และเมื่อสังคม
สมัยใหม่ นำความรู้ใหม่เข้ามาใช้โดยปราศจากการพิจารณา 
ทำให้ระบบพื้นฐานของความเป็นอยู่สั่นคลอน โดยจะเห็นได้
จากการใช้สารเคมีในไร่นา และผลที่ตามมานั้นก็เกิดเป็นหนี้
สะสมในหมู่ชาวไร่ชาวนา ดังนั้นภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น  
น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับการดำรงชีวิต การพึ่งพาตนเอง 
ด้วยการประยุกต์ ปรับปรุง ให้เหมาะสมในกาลปัจจุบัน และ
ควรค่าอย่างยิ่งในการศึกษา เก็บข้อมูล และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาเหล่านั้นสุ่รุ่นลูกหลานต่อไป   

พ่อคำเดื่อง ภาษี ชาวนากิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 
การไม่ไถพรวน เพราะการไถพรวนเป็นการทำให้ดิน

โปร่งในช่วงสั้นๆ เท่านั้น และจะเป็นการฆ่าสัตว์ในดิน เช่น  
ไส้เดือน ซึ่งทำหน้าที่พรวนดิน 

การไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยเคมีทำให้ดินเสีย ดินแข็ง 
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพราะเมื่อใช้ยาฆ่าแมลง ในปีต่อๆไป

แมลงจะเกดิการดือ้ยา และจะตอ้งเพิม่ปรมิาณการใชย้า  มากขึน้ 
และการไม่กำจัดวัชพืช เทคนิคง่ายๆ ในการไม่กำจัด

วัชพืชของพ่อคำเดื่องก็คือ เริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดข้าวเพื่อ
ให้กล้าขึ้นมา หลังจากนั้นหว่านลงในไร่ เมื่อข้าวโตในระยะ
พ้นน้ำ (ประมาณ 10เซนติเมตร) ก็เอาฟางคลุมดินหนา
ประมาณ 4 เซนติเมตร เป็นการกำจัดวัชพืชที่กำลังเจริญงอก
ออกมาในระดับแรก หลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำเข้าที่นา เป็นการ
กำจัดวัชพืชในส่วนที่เหลือ แต่ผลข้างเคียงเล็กๆ ก็คือ วัชพืช
และหญ้าที่เน่าตายจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ทำให้ต้นข้าว
เหลืองในระยะหนึ่งประมาณไม่เกิน 2 อาทิตย์ หลังจากนั้น
ต้นข้าวก็จะกลับมาฟื้นตัว และเจริญเติบโตตามปกติ 

อีกเทคนิคหนึ่งของการไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า เป็นผลของการ
ศึกษาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย ลุงทองเหมาะ  
แจ่มแจ้ง เกษตรกรจากสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่รุ่นปัจจุบัน นั่นคือการนำเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้ 
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