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ทีบ่ บี มนุษย์สทู่ างเลือกใหม่
สิง่ แวดล้อม แท้ เกิดจากธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม เทียม
เกิดจากเทคโนโลยี สองกระแสสู่การพัฒนาแบบใหม่
กระแสแรก เอาคนนำ ธรรมชาติเป็นเป้าหมาย ส่วน กระแสที่สอง ประสานหรือ
ต่างคนต่างทำ แต่เดิมนัน้ เรามุง่ พัฒนาแต่เศรษฐกิจด้านเดียว โดยคิดว่าจะสร้างประเทศชาติ
พัฒนาทัดเทียมกับอารยประเทศได้
แต่นั่นเป็นผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมแท้ เราได้แต่สิ่งแวดล้อมเทียมมาทดแทนนับได้ว่า
เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล
ธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากเราใช้อย่างไม่ประหยัด มุ่งเน้นการทำลายล้างจึงเกิด
มลภาวะขึ้นหลากหลายรูปแบบ นักวิชาการ และนักพัฒนาเอกชนจึงต้องลงพื้นที่พูดคุยกับ
ปราชญ์พื้นบ้านเพื่อช่วยกันค้น หาความจริงจึงเกิดคำ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้น นั่นก็คือ
เศรษฐกิจก็ดีธรรมชาติก็อยู่ ได้ เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น กระบวนการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม ที่เน้นสภาพแวดล้อมคู่ขนานไปกับการพัฒนา
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เศรษฐกิจ + นิเวศ
พัฒนา + สิ่งแวดล้อม
จึงจะส่งผลให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสังคมที่กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นและ
ดำเนินสืบทอดต่อไปได้ภายในขีดจำกัดที่สภาพแวดล้อมกำหนดให้ได้ ภาพองค์รวม จนเกิด
วิถีบูรณาการขึน้ มา เป็นการทำให้กจิ กรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
เป็นวิถีที่ถูกต้องของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การทีม่ งุ่ เน้นไปที่ วิทยาศาสตร์ + เทคโนโลยี + เศรษฐกิจ ทำให้พงั พินาศ เพราะไม่มอง
สิ่งแวดล้อมอยู่ ในสายตานั่นเอง นั่นคือต้องปลุกสำนึกและจิตวิญญาณของผู้คนให้หันมา
ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงสภาพดังเดิม ที่หดหายไปก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
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การพัฒนาที่ยั่งยืน นั้นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเสียใหม่ ไม่กินอยู่อย่างฟุ้ง
เฟ้อสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ต้องประหยัดพลังงาน และใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
เพราะมนุษ ย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มิใช่เป็นเจ้าของธรรมชาติที่จะหยิบฉวย
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตามอำเภอใจ

คณะผู้จัดทำ
ที่ ป รึ ก ษา : พงษ์ ศั ก ดิ์ พยั ฆ วิ เ ชี ย ร นิ วั ติ กองเพี ย ร ผศ.ดร.สมศั ก ดิ์ สุ ข วงศ์
นายแพทย์ พ ลเดช ปิ่ น ประที ป สั น ติ วิ ภ า พานิ ช กุ ล ดร.ส่ ง เกี ย รติ ทานสั ม ฤทธิ์
สรัญ รังคสิริ ประเสริฐ สลิลอำไพ อุดม วิเศษสาธร บรรณาธิการอำนวยการ :
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการบริหาร : นิรนั ศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์
ผู้ โ ฆษณา : รศ.ดร.บุ ญ ยงค์ เกศเทศ กองบรรณาธิ ก าร : ศรี สุ ร างค์ มาศศิ ริ กุ ล
สรญา ประทุ ม วงษ์ อิ น ทิ ร า วิ ท ยสมบู ร ณ์ พรวิ ไ ล คารร์ มณี รั ต น์ อุ ด ม
บุบผาทิพย์ แช่มนิล นิคม พุทธา พงศา ชูแนม สุธิดา แสงเพชร กิติชัย รัตนะ
ชฎินลดา เวชกุล สุภาภรณ์ วรพรพรรณ อนุวงศ์ ตั้ง
กิติพงษ์ แดนสิงห์ พูนศักดิ์ เสลจุล
ออกแบบ และจัดพิมพ์ : 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
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รางวัลลูกโลกสีเขียว

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เดินทางมาถึงปีที่ 10 แล้ว ถ้าเป็นคน ก็เรียกว่าเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่...

แต่สำหรับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สิบปีมิใช่เวลาน้อยนิด บนเส้นทางสายนี้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลมาช่วยกัน
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยมากมาย ตลอดระยะเวลา 9 ปี จนย่างเข้าสู่ทศวรรษแรก “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ได้มีโอกาสร่วมให้กำลังใจและยืนเคียงข้างบุคคลผู้ทำความดี ให้แก่สังคมไทยเป็นจำนวน 56 คน แต่ละคนมี
“รูปแบบ” ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ทบทวนเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนเหล่านี้
ก่อนที่ขวบปีที่ 10 จะเริ่มต้น...

15 นักสู้
4

เรื่องราวของกลุ่ม “นักสู้” ที่อุทิศบางช่วงของ
ชีวิตเพื่อการรักษาสิทธิและสิ่งแวดล้อม
ฤทธิ์ บุญประกอบ : หญิงนักสูแ้ ห่งผืนป่า “ดงขุมคำ”
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542
ผูค้ นมักเรียกเธอว่า “แม่ฤทธิ์” หญิงชาวบ้านธรรมดาวัย 50
ทีล่ กุ ขึน้ มาปกป้องผืนป่าดงขุมคำไว้ดว้ ยวิธกี ารสันติ นุม่ นวล
ขอร้องเจ้าหน้าทีม่ ใิ ห้บกุ รุกแผ้วถางป่าเพือ่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ
“ทำไมต้องถางป่าธรรมชาติแล้วปลูกไม้ชนิดอื่นทดแทน
แล้วชาวบ้านจะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอย่างไร” นี่เป็นคำถามที่นำ
มาสูก่ ารขับเคลือ่ น เพราะพืน้ ทีป่ ลูกป่า คือพืน้ ทีท่ ำกินและ
ป่าหัวไร่ปลายนาที่ชุมชนสืบทอดรักษาไว้เป็นมรดกตั้งแต่
ครั้งปู่ย่าตายาย
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ปั๋น อินหลี : สามัญชน คนหวงแผ่นดิน
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544
ด้วยบุคลิกแบบคนจริง “พ่อปัน๋ ” กลายเป็นแกนนำผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรประชาชนทั้งกลุ่มบ้านหลวง
หวงป่า เครือข่ายฮักเมืองน่าน และอีกหลายกลุ่ม “เรามี
ที่ดินทำนา ทำไร่ เราต้องรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารไว้ก่อน
ถ้าป่าไม้สมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี ก็มีอาหารและน้ำดื่ม
น้ำใช้ตลอดปี” มี ป่ าไม้ ก็ มี ฝ นตกตามฤดู ก าล ปลู ก พื ช
ทำนาได้ การปล่อยให้นายทุนตัดไม้ทำให้คนต้องอพยพ
ไปขายแรงงานที่อื่นเพราะความอดอยาก เพราะป่าคือ
คลังอาหารของชาวบ้าน
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พระอธิการเอนก จนฺทปญฺโญ : “ธรรมะ” คือ
ชัยชนะที่มั่นคง
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545
อำเภอฝาง เป็นหนึง่ ใน 3 อำเภอทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกส้มมากทีส่ ดุ
ในจังหวัดเชียงใหม่ พื้น ที่ป่าถูกรุกเพื่อขยายแปลงปลูก
ทุกปีอย่างเนือ่ ง และส้ม...ก็เป็นผลไม้ทตี่ อ้ งใช้สารเคมีและ
ยาฆ่าแมลงในปริมาณมหาศาล หากความต้องการผลผลิต
ที่สวยงามตามค่านิยมของตลาด ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และแหล่งต้นน้ำลำธารธรรมชาติที่ใช้ร่วมกัน พระอธิการ
เอนก จนฺทปญโญ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้ง (ดง
แม่หลักหมื่น) คือผู้แทรกอยู่ระหว่างความขัดแย้งของ
ระหว่างนายทุนกับชุมชน เป็นผู้ ใช้ความเยือกเย็นดับไฟ
ร้อนของชาวบ้านที่เกือบถึงจุดเดือด กระทำการแตกหัก
มาหลายครั้งหลายครา “เราไม่ ได้ต่อต้านสวนส้ม หรือ
การปลูกส้ม แต่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันเกินไป ใช้สารเคมี
มากไป มีการรุกป่าสาธารณะจนชาวบ้านแทบอยู่ ไ ม่ ได้
ชาวบ้ า นไม่ ไ ด้ ต่อต้านการปลูกส้ม แต่ขอให้ลดการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง และพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นผล
กระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน” แม้ชาวบ้านจะรวมตัว
ร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับท้องถิน่ และระดับชาติ
มานานกว่า 10 ปี รวมทั้งขอร้องให้นายทุนปรับปรุงระบบ
การผลิต แต่ก็ยังไม่เคยมีความเคลือ่ นไหวในเชิงบวกจาก
ทั้งสองฝ่าย ทุกวันนี้ อัตราผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
ในอำเภอฝางเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 70 หลัง
จากที่นายทุนสวนส้มเข้ามาปักหลักในเมืองอันสงบสุข
แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2538
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ฉล่ำ โนปิง : ยืนหยัดปกป้อง...ป่าสัก
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546
นทร์ โพธิแ์ ดง : ตายล้ม...ถมทาง เพือ่ คนอยูห่ ลัง
3 นริ
ลุงฉล่ำมีอุดมคติว่า ป่า...ให้ทุกอย่างกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544
“ลุงรินทร์” หรือ นรินทร์ โพธิ์แดง ประธานกลุ่มคุ้มครอง ต้องอาศัยป่า การทำลายป่าก็คือการทำลายชีวิต หาก
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “เขาชะอาง ช่วยกันดูแลป่า ก็เท่ากับรักษาชีวิตตัวเอง ลุงว่า...เกิดมา
กลางทุ่ ง ” เป็ น ดวงประที ป อี ก ดวงหนึ่ ง ที่ ดั บ แสงลง ชาติหนึง่ ถ้ามีโอกาสก็ตอ้ งทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
ลุงรินทร์ไม่ ใช่คนระยองโดยกำเนิด แต่เลือกทางชีวิตช่วง ทุกวันนี้ ลุงฉล่ำเป็นทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการป่าชุมชน
บั้นปลายไว้ทา่ มกลางธรรมชาติ หลังเกษียณจากการไฟฟ้า ในเครือข่ายป่าชุมชนลุม่ น้ำแม่หมอก และเครือข่ายป่าชุมชน
นครหลวง ลุ ง ริ น ทร์ เ ข้ า มาเป็ น แกนนำเต็ ม ตั วในช่ ว ง จังหวัดลำปาง มุ่งมั่นยืนหยัดทำงานปกป้องผืนป่าด้วยชีวิต
ต้นปี 2543 รับหน้าทีแ่ กนนำต่อต้านการสร้างโรงโม่หนิ และ ตลอดมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด และเพื่ออนาคต
สุดท้าย ถูกสังหารอย่างเลือดเย็นที่หน้าบ้านตัวเอง ขณะ ของลูกหลาน
มือสังหารขอเข้าไปนั่งคุยด้วย และลอบยิงเมื่อลุงรินทร์
ผินหลังไปหาน้ำดื่มต้อนรับ ชีวิตมิได้จากไปอย่างสูญเปล่า
ลุงรินทร์ล้มลงเพื่อถมทางให้แก่นักสู้ที่เหลืออยู่ได้ก้าวเดิน
อย่างมั่นคงต่อไป
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ตั๋น มณีโต : นักคิดผู้พลิกวิถี
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547
แม้จะเสียดวงตา แต่กลับได้ปัญญาและความคิด “ตั๋น
มณีโต” ลูกจ้างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พลิกชีวิต
จากมือปราบมาสู่การสร้างสรรค์ด้วยงาน “สื่อความหมาย
ธรรมชาติ” นับเป็นกลยุทธ์การส่งสัญญาณเข้าถึงจิตใจให้รกั
เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เป้าหมายของการทำสื่อ
ความหมายธรรมชาติ มุ่งหวังให้คนทำสิ่งดีๆ เมื่อสื่อถึงต้น
ไม้ต้นหนึ่ง เขาจะได้เห็นประโยชน์ คุณค่า ที่มีต่อโลกและ
ต่อมนุษ ย์เรา” ทีมสื่อความหมายธรรมชาติ เกิดขึ้นด้วย
ฝีมือนักสู้ผู้นี้ และเดินทางไปถ่ายทอดความเข้าใจให้กับ
หมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
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หยี เพ็งหมาน : ตำนานแห่ง “ป่ากราด”
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547
ด้วยสำนึกว่า “ป่ากราด” เป็นป่าที่บรรพชนมอบไว้ให้เป็น
ป่าใช้สอยของส่วนรวม กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ “ลุงหยี”
ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาป่ากราดผืนนี้ให้พ้นจากการบุกรุกมา
เนิน่ นานกว่าครึง่ ศตวรรษ แม้วา่ วันเวลาเปลีย่ นไป แต่หวั ใจ
ลุงหยีไม่เปลีย่ นแปร คงทำหน้าทีย่ ามเฝ้าแผ่นดินอย่างไม่รู้
เหน็ดเหนือ่ ย สมกับทำหน้าทีป่ ระธานองค์กรพิทกั ษ์ปา่ กราด
“เราทำงานอาสาสมัคร ห้ามพูดว่าเหนือ่ ย ห้ามพูดว่ากลัว...
เพราะงานนี้เขาไม่ได้บังคับ เราเข้ามาเอง เราเหนื่อย เรา
กลัว...ก็ออกไป คนที่ยังทำอยู่ ต้องไม่เหนื่อย ไม่กลัว”
ใครมักหมิ่นว่าคนแก่หมดน้ำยา...ต้องกลับไปคิดใหม่อีกที
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วิไลพร บุญตาโลก : ทวงสิทธิแห่งความชอบธรรม
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547
ป่าโนนคำหมากก่อง โนนคำข่า โนนคำเชียงบง เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารตามธรรมชาติของชาวหนองม่วง โดยมิต้อง
ลงทุน ด้วยเป็นผืน ป่าสมบูรณ์มากกว่าพันไร่ที่ทอดยาว
ขนานกับลำห้วยสำราญ แต่การบุกรุกป่าจากนโยบายของ
บางหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาขอสร้างอาคาร และจาก
การขยายที่ทำกินชาวบ้าน ทำให้วิไลพร ตัดสินใจเคลื่อน
ไหวเพื่อทวงสิทธ์แห่งความชอบธรรม ชุมชนหนองม่วง
ตัดสินใจนิมนต์พระบุญมี เตชะธัมโม จากวัดหนองป่าพง
จ.อุบลราชธานี ให้มาตั้งที่พักสงฆ์เป็นสาขาวัดหนองป่าพง
(สาขาที่ 54) ในปี 2522 เพื่อใช้เป็นกุศโลบายหนึ่งใน
การรักษาผืนป่า การเคลื่อนไหวไม่เพียงประสบความ
สำเร็ จ แต่ยังขยายผลมาสู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งป่า
ชุมชนของตำบลหนองครกในที่สุด

8

มิยะ หะหวา : รากหญ้าแห่งทะเลตรัง
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548
“มิยะ หะหวา” หญิงชายขอบวัย 40 เศษ จบแค่ชนั้ ประถม
แต่ ด้ ว ยนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ ศึ ก ษา หญิ ง มุ ส ลิ ม ผู้ นี้ จึ ง บ่ ม เพาะ
ประสบการณ์ และทักษะที่ประกอบด้วยไหวพริบในการ
คลี่คลายปัญหา อันเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยของปลาพยูน และระบบนิเวศ
ของหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังชีวิตที่กล้าแกร่งตรากตรำงาน
หนัก และเป็นไปตามครรลองคำสอนของอัลเลาะห์ จวบ
จวนวาระสุดท้ายที่จากไปด้วยภาวะสุขภาพ
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พระศราวุธ เตชะธรรมโม : ประทีปแห่งบ้านช่องกุม่
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548
ภิกษุผู้ยอมสละลาภยศที่ก้าวหน้า มาทุ่มเทเวลาเพื่อการ
อนุรักษ์ผืนป่า แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่กลับมีพลังในการ
สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน พลิกผืนดินแห้งแล้งโล่งเตียน
ที่ ไร้ค่ า ให้ ก ลั บ มาเป็ น ป่าไม้ เป็นแหล่งอาหาร แหล่ง
สมุนไพร แหล่งน้ำ และเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
ของชุมชน “ป่าเป็นหัวใจของความสงบสุขของโลก เป็นสิง่
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พระครูจันทร ปัญญาภรณ์ : แสงทองของวัดป่า
ที่มีค่ามาก ไม่ว่าจะเป็นอากาศและน้ำ หากโลกนี้ ไม่มีป่า
15
ภูนกกระบา
ไม้ ก็ไม่มีข้าว น้ำ อาหาร” ป่าที่สมบูรณ์ ก็ ให้ชีวิตความ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550
เป็นอยู่ที่ดี เทศนาธรรมง่ายๆ ที่พระศราวุธ เตชะธรรมโม
ภิกษุผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชุมชนและเยาวชนมาช่วยกัน
สนทนากับชาวบ้านช่องกุ่ม
ป้องกันการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ และการจัดการไฟป่าอย่าง
ทิวาพร ศรีวรกุล : หญิงแกร่งใจกล้า...แห่งผืนป่า เป็นระบบ ได้นำเสนอแนวคิดพิชิตไฟป่าที่เกิดในหน้าแล้ง
11 ตะวันตก
ทุกปี รวมทั้งการปลูกต้นไม้ทดแทนความเสียหาย จัดทำ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548
แนวกั้นไฟไม่ ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ บนภูเขา เพื่อให้
เส้นทางการอนุรักษ์ของทิวาพร ศรีวรกุล เริ่มต้นจากการ ชาวบ้านมีแหล่งอาหาร แหล่งยาสมุนไพรไว้ ใช้ ในวิถีชีวิต
ทำเหมืองแร่ดีบุก จากนั้น ทอดยาวสู่การอนุรักษ์ผืน ป่า ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำเกิดขึ้น ทั้งยังเป็น ปีก
เต่าดำราว 30,000 ไร่ ต้องเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจ ปกป้องการรุกพืน้ ทีม่ าปลูกพืชเศรษฐกิจของนายทุน
ของสังคมภายนอก เสี่ยงชีวิตกับกลุ่มอิทธิพล จนในที่สุด
ก็สามารถสร้างเครือข่ายดูแลผืนป่าตะวันตกแห่งอำเภอ
ไทรโยคไว้ได้บนวิถขี องการครองชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ป่าเต่าดำอาจเป็นเพียงพืน้ ทีห่ นึง่ ในกาญจนบุรที มี่ ศี กั ยภาพ
ในการทำเหมืองแร่ดีบุก ไม่ต่างจากการทำเหมืองในพื้นที่
อื่นๆ แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกในคุณค่าของ
ธรรมชาตินั้น ทำให้เหมืองป่าเต่าดำสามารถคุ้มครองและ การเคลื่อนไหวในเชิงปรัชญาแนวคิด ที่นำมา
รักษาความสมบูรณ์ของความหลากหลายในระบบนิเวศ สู่พลังและการเปลี่ยนแปลง
ในป่าดงดิบไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ชู แ นม : “คนอยู่ - ป่ า ยั ง ” อหั ง การจาก
1 พงศา
ป่าพะโต๊ะ
ยะโสภา : ขับเคลื่อนเพื่อสิทธิอันชอบธรรม
12 ธนา
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2549
การต่อสู้เพื่อให้ ได้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านคืนกลับมา พงศา ชู แ นม เจ้ า ของวลี “คนอยู่-ป่ายัง” ที่ ก ลายเป็ น
ค่อนข้างยากลำบาก แต่บทบาทการนำของ “กำนันธนา” นโยบายสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ เป็นข้าราชการป่าไม้ที่
ที่เริ่มจากการพูดคุย ชักชวนชาวบ้านจากกลุ่มเล็กๆ ให้ ยึ ด ถือแนวทางการอนุรักษ์และจัดการป่าควบคู่กับการ
เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาอย่างถ่องแท้ พัฒนาคนและชุมชน จนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
จนกระทัง่ ชุมชนหล่อหลอมเป็นน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน เกิดความ ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับชาวบ้าน
กล้าพร้อมเคลื่อนไหวเรียกร้องความถูกต้องและเป็นธรรม บริเวณต้นแม่นำ้ หลังสวนด้วยสันติวธิ แี บบครบวงจร ทัง้ ด้าน
โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ เี่ ป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติ- เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ตลอดจนการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อเน้นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กับการ
ศาสตร์ ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มาก่อน
กระตุ้นจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมดูแลปกป้อง และใช้สอย
สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา : ลูกชายของสายน้ำใน ประโยชน์ป่าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
13 อ้อมกอดของแม่
กล้าศึก : “ผีบา้ ปลูกต้นไม้” แห่งบ้านโนนเสลา
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2549
2 สอน
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542
นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่วมคิดร่วมสร้างและประสาน
ให้งานวิจัยชาวบ้านหลายหมู่บ้านในอำเภอเชียงของและ เกือบสองทศวรรษที่ลุงสอน กล้าศึก มุ่งมั่น ทำงานที่ยิ่ง
อำเภอเวียงแก่น ช่วงปี 2547-2548 เกิดเป็นวิถี “แม่นำ้ โขง ใหญ่แต่เรียบง่ายด้วยแนวคิดว่า การปลูกต้นไม้ สร้างป่า
แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” โดยใช้ข้อมูลหลักฐาน คือการปฏิบตั ธิ รรม “เพราะป่าไม้เปรียบเสมือนอาจารย์ของ
ยืนยันถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสรรพชีวิตในแม่น้ำโขง พระพุทธเจ้า” ลุงสอนกลายเป็นผีบ้าในสายตาของคนอื่น
หากมีการระเบิดแก่ง สมเกียรตินำเสนอข้อเท็จจริงจน ผีบ้ามีศรั ทธาสร้างผืนป่า และภูมิใจที่ ได้สร้างประโยชน์
เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายปกป้องทรัพยากร แก่คนทัง้ โลก เพราะเชือ่ ว่าป่าไม้เป็นผูส้ ร้างโลก สร้างความ
ธรรมชาติตลอดลำน้ำโขง รวมถึงงานวิจัยประวัติศาสตร์ อุดมสมบูรณ์ทงั้ ดิน น้ำ ลม ไฟ ผู้ใดบำรุงป่า ผูน้ นั้ บำรุงโลก
ท้องถิ่นเพื่อนำมาสู่การพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวที่จะ
ม านั ส นที พิ ทั ก ษ์ : ผู้ พิ ทั ก ษ์ ส ายน้ ำ และ
3 พระครู
เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงเพียงเพื่อมิติทางเศรษฐกิจ
ผื น ป่ า
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ปี 2543
พิทักษ์ โตนวุธ : วีรบุรุษป่าเขตฝน
14 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550
พระผู้ น้ อ มนำหลั ก ธรรมคำสอน เชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เข้ามาเป็นเฟืองหนึ่ง ระบบนิเวศที่สูงและที่ลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่าน
ในการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ ชาวบ้ า น พิ ธี ก รรมบวชป่ า และสื บ ชะตาแม่ น้ ำ ที่ รื้ อ ฟื้ น ขึ้ น เพื่ อ
เพื่อคัดค้านการตั้งโรงโม่หินในพื้นที่บ้านชมภู ตำบลชมภู สานสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นราบและพื้นที่สูงเข้า
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษ ณุโลก และกลายเป็นคดี ด้วยกัน นำข้อธรรมะในพุทธศาสนามาประยุกต์ ใช้กับ
ความ ขยายเป็นการเรียกร้องสิทธิการใช้ประโยชน์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน
ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเท่าเทียม 17 พฤษภาคม 2544 “วัดคือบ้าน งานคือชีวิต ศิษ ย์คือลูกหลาน ชาวบ้านคือ
ขณะนำชาวบ้านเข้ายื่นเรื่องขอเป็นกรรมการร่วมในการ ญาติพี่น้อง” สุภาษิตประจำใจของผู้พิทักษ์สายน้ำแห่ง
ตรวจสอบเอกสารสิทธิทดี่ นิ โรงโม่ พิทกั ษ์ โตนวุธ ถูกลอบ เมืองพะเยา
ยิงเสียชีวิตที่บริเวณปากทางเข้าบ้านชมภู เหลือเพียงร่าง
และตำนานบัณฑิตนักอนุรกั ษ์ กับการก่อตัง้ เครือข่ายอนุรกั ษ์
ลุม่ น้ำชมพูเพือ่ สืบสานปณิธานการต่อสูเ้ พือ่ มวลชน

14 นักคิด

เล็ ก กุ ด วงค์ แ ก้ ว : สร้ า งเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษา
ธรรมชาติ เ พื่ อ ชี วิ ต
รางวั ล ลู กโลกสี เ ขียว ครั้งที่ 2 ปี 2543
ปราชญ์ชาวบ้านที่สร้างสำนึกและจิตวิญญาณให้กับผู้คน
ในแถบภูพานหวนคืนสู่วิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิถีเศรษฐกิจของชาวบ้าน บนพื้นฐานของการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง พออยู่ พอกิน ตามวิถีแนวพระราชดำริ
สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการ “พึ่งพาตนเอง  
พึ่งพาธรรมชาติ” พร้อมทัง้ จัดกระบวนการเรียนรูส้ เู่ ยาวชน
จนเป็นเครือข่ายกว้างขวางกว่า 300 หมู่บ้าน 94 อำเภอ
“อยากได้ ช้ า งป่ า ก็ เ อาช้ างไปต่อ ถ้าอยากได้คนชนิด
เดียวกัน ก็ต้องเอาคนไปต่อ คนแบบเดียวกับเรามีอยู่ด้วย
กันทุกชุมชน เพียงแต่เราต้องไปค้นหาเขาเท่านั้น”

เข็ ม ทองและอาริ ย า โมราษฎร์ : ดวงประที ป
แห่งพงไพร
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2546
“ครูจดื ” เข็มทอง และ “ครูหน่อย” อาริยา-สองสามีภรรยา
ผู้มุ่งมั่นทำงานให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติอันอ่อนโยน
ผ่านศิลปะหลากแขนง ปลูกจิตสำนึกที่ผูกพันโยงใยกับ
ธรรมชาติ ล งในใจดวงน้ อ ย อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน่ และพัฒนากระบวนการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของ
ชุมชน “ศิลปะทำให้จิตใจคนอ่อนโยน มีจินตนาการ และ
รั ก เคารพแหล่ ง ที่ ม า ศิ ล ปะทำให้ แ ลเห็ น ความงดงาม
ศิลปะเป็นแรงบันดาลใจได้วาด ได้คดิ ได้เขียน ได้แสดงออก
แหล่ ง ที่ ม าของผลงานไม่ ไ ด้ ม าจากตั ว เรา แต่ ม าจาก
ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งให้ผลงาน เมื่อนำมา
ถ่ายทอด คนอื่นก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติ
อยากเข้ามาสัมผัส มันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งหมด” แนวคิดของสองดวงประทีปแห่งพงไพร
บุบผาทิพย์ แช่มนิล : หญิงกล้าหัวใจแกร่งแม่แบบ
5 นักอนุรักษ์รุ่นใหม่
พระอธิการพรหมมา ธมฺมาภิรโม : ผู้สร้างป่าเป็น					
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“ตำรา” แห่งความพอเพียง
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547
อดีตนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง กลายเป็น “พีแ่ ฟ๊บ”
นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นกล้าหาญและความคิดกว้างไกล บิณฑบาต ศึกษาธรรม บูรณะซ่อมแซมวัด และปลูกต้นไม้
สามารถเชื่อมโยงงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นองค์ ขยายพันธ์ุ กิจที่ปฏิบัติเป็นนิจ ส่งผลให้ต้นไม้เพิ่มจำนวน
ความรูท้ ลี่ งตัวทัง้ งานด้านอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ สัตว์ปา่ งานพัฒนา ขึน้ เรือ่ ยๆ จากผืนป่าทีบ่ างตา กลายเป็นพืน้ ทีร่ กครึม้ แน่น
ชุมชนและเยาวชน จับทั้งประเด็น “ร้อน” ล่อแหลม เสี่ยง หนาด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด ทั้งไม้ ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ
อันตราย และประเด็น “เย็น” ในการเพาะชำหน่ออ่อน สมุนไพร และไม้ผล ที่ท่านปลูกผสมผสานปนเปไปกับ
ต้ น กล้ า แกนนำในการจั ด ตั้ ง “กลุ่ ม รั ก ษ์ เ ขาชะเมา” พื้นที่ป่าแบบวนเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อเป็น “ตำรา”
กลุม่ เยาวชนแรกเริม่ ทีส่ ร้างสรรค์โครงการต่างๆ ในผืนป่า แห่งการอยู่อย่างพอเพียงแก่ชุมชน
ตะวันออก
สมบั ติ แก้ ว ทิ ต ย์ : นั ก อนุ รั ก ษ์ แ ห่ ง ท่ า วั ง ผา
10
ลุ่มน้ำน่าน
ชั ย สุ ริ ยุทธ : คนปลูกตาลแห่งบ้าน			

6 นายดาบวิ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548
ปรางค์กู่ (ปัจจุบันมียศ ร.ต.ต.)
สมบัติ แก้วทิตย์ ผู้เสมือนเหรียญสองด้าน...ด้านหนึ่งคือ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545
ไม่เพียงต้นตาลทีเ่ ติบโตด้วยสองมือของ ร.ต.ต.วิชยั แต่ยงั มี ครูที่เฝ้าปลูกต้นไม้ ในหัวใจเด็ก มอบคุณค่าความหมาย
ต้นไม้อกี หลากหลายชนิดทีโ่ ผล่พน้ จากสองข้างทาง ต้นยาง ความงามของศิลปะให้เยาวชน สร้างความรัก ความเข้าใจ
ที่แข็งแรงร่มรื่น มะค่าแต้ที่เหมาะเป็นไม้ใช้สอย ขี้เหล็กที่ ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในชุมชน ปลูกฝังอุดมการณ์รักษ์ป่า
ดอกสวยและกินได้ สะเดา พุทรา คูณ ต้นถ่อน อีกนับหมื่น เขา และภูมิลำเนา อีกด้านหนึ่ง เขาคือศิลปินนักอนุรักษ์
นับแสนต้น เมล็ดพันธ์ุเล็กๆ จากถุงปุ๋ยเมื่อ 15 ปีก่อน สร้างงานเพลงเฮฟวี่เมทัล ซึ่งมีแฟนคลับนับแสนในเมือง
กลายเป็นไม้ ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลงในใจของพี่น้องปรางค์กู่ หลวง เป็นผลงานทีเ่ กิดจากการฝังตัวทำงานในป่ามานาน
นำมาสู่จิตสำนึกที่ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ที่พร้อม กว่า 20 ปี บนพืน้ ทีป่ า่ ภูสนั และป่าภูหลงในอำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน
ให้ผลผลิต และความร่มรื่นแก่ทุกชีวิต
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พั น เอก (พิ เ ศษ) พิ เ ชษฐ์ วิ สั ย จร : นายทหาร
นักพัฒนา (ปัจจุบันมียศ พล.ต.ดร.)
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2546
พันเอก (พิเศษ) พิเชษฐ์ วิสยั จร (ปัจจุบนั -พล.ต.ดร.พิเชษฐ์
วิสยั จร) ผู้ใช้แนวรบทางปัญญา แสวงหาแนวร่วมจากราษฎร
ในการปกป้องและเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งเกษตร
พอเพียง เพื่อความกินดีอยู่ดีของมวลชน แก้ปัญหาน้ำเสีย
และกลิ่นเหม็นจากขยะในชุมชนเมือง ปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนปลูกต้นไม้หน้าบ้าน ทีส่ าธารณะ รณรงค์ให้ปลูก
ต้นไม้ ไว้เป็นสมบัติของลูกหลาน อีกทั้งเผยแพร่ความรู้
ด้ า นเกษตรพอเพี ย ง ปุ๋ ย ชี ว ภาพ ไปยั ง แขวงจำปาสั ก
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว เป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างประเทศ ตลอดจน
เผยแพร่การทำเกษตรพอเพียงสู่ชาวติมอร์ ขณะฝึกอบรม
กองกำลังทหารในติมอร์ตะวันออกอีกด้วย
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สงัด อินมะตูม : ตำนานคนปลูกป่าแห่งพรหมพิราม
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548
ลุงสงัด...ชายชราวัยแปดสิบเศษ แต่หัวใจแกร่งเกินวัย
นี่คือ ผู้สร้างสีเขียวด้วยการปลูกป่าตามที่ส าธารณะ
และบริเวณวัดซึ่ง มีเพียง 36 ไร่ หากแต่ลุงสงัดพยายาม
ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดราว 5,000 ต้น มานานนั บ
สองทศวรรษ อีกทั้งยังเพาะชำกล้าไม้ให้แก่ผคู้ นเพือ่ นำ
ไปช่วยกันสร้างโลกสีเขียวอี ก กว่ า แสนต้ น โดยไม่ เ คย
ต้องการค่าตอบแทน ด้วยตระหนักว่าการปลูกต้นไม้ คือ
การทำบุญ

วริสร รักษ์พนั ธ์ : สร้าง “กระท่อม” กลางโรงแรมหรู
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำผลึกความคิดอันเปล่งประกายงาม
โดยมีความจงรักภักดีเป็นแก่นแกนสะท้อนแสงวาบไหวไป
สู่เพื่อนมนุษ ย์เพื่อนำพาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อของแผ่นดิน พลังที่ได้จากคุณความดีที่เชื่อมต่อกับ
บุ ค คลผู้ ซึ่ ง ร่ ว มแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตร
อินทรีย์ผลักดันเขาก้าวออกสู่วิถีแห่งการเดินทางบนเส้น
ทางแห่งการแบ่งปัน ผูกพันวิถีชีวิตแห่งคนสายน้ำกับป่า
บนเงื่อนไข “จากภูผาสู่มหานที” ถือเป็นภารกิจชีวิตที่ต้อง
ขับเคลื่อนแนวเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะการชุบพันธุ์ข้าว “เหลืองประทิว” ให้ยืนผงาด
อีกครัง้
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ว่าที่ร้อยตรี ไสว แสงสว่าง : ผู้จัดการ “ธนาคาร
ต้นไม้” คนแรกของโลก
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550
“ไสว แสงสว่าง” ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาละแม จังหวัดชุมพร สามารถ
เชือ่ มโยงงานในหน้าทีเ่ ข้ากับการอนุรกั ษ์พร้อมกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลดหนี้ด้วยโครงการ “ธนาคาร
ต้นไม้” ที่มี “ดอกเบี้ย” เป็นความร่มเย็นให้แก่โลก สร้าง
เครือข่ายปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 1,400,000 ต้น จะสรรค์
สร้างกระบวนคิดและขยายกิจกรรม จนเป็นสมุดบัญชี
สีเขียวของธนาคารที่จะนำถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
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วิ วั ฒ น์ ศั ล ยกำธร : ตำนาน “ยั ก ษ์ ” ผู้ บุ ก เบิ ก
เครือข่ายแห่งความพอเพียง
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550
วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ “อาจารย์ยักษ์” อดีตอาจารย์ด้าน
บริหารธุรกิจ ผู้หักเลี้ยวชีวิตมาพิสูจน์ความจริงว่าแนวทาง
การเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาความพอเพียง คือ
แนวทางที่ช่วยให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง และเป็น
เกษตรกรรมต้ น แบบที่ เ อื้ อ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จึงเกิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
และขยายเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอ
เพียงไปมากกว่า 50 ศูนย์ทั่วประเทศ มี “ศิษยานุศิษย์”
กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแม้ในประเทศเพื่อนบ้าน
					
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ภู มิปัญญาจากรากหญ้า

ข้าวฮาง

อาหารหลัก

คุณภาพเยี่ยมจากภูมิปัญญาผู้ไท วาริชภูมิ
รุ จิ รั ต น์ แก้ ว คำแสน

ข้าว...อาหารหลักของคนไทยและชาวเอเชีย ในเมืองไทย ภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว
คุณภาพ ปริมาณมากพอเลี้ยงผู้คนค่อนโลก มารู้จักกับเรื่องราวของข้าวน้ำนมบริเวณเทือกเขาภูพาน
ดินแดนที่ราบสูงในจังหวัดสกลนคร
“ข้าวฮาง” เป็นวิถขี องคนพืน้ ถิน่ ผู้ไท แล้วบดป่นให้ละเอียดนำไปใส่คลุกเคล้ากับลาบนัน้ คนผู้ไท ได้น้ำหนักน้อย ถ้าแก่กว่านั้นข้าวจะแห้งเกินไปหลังจากนั้น
ยก “เข๊าไม้” หรือข้าวไหม้ข้าวเม่า หรือ “เข๊าโค้” จึงเป็น
เกี่ยวข้าวมาตากแดด 3 วัน (ถ้าน้อยกว่า 3 วัน ข้าวจะขึน้ รา
วาริชภูมิ มีคำผญาของคนผู้ ไทรุ่น เรีอาหารกิ
นกันเล่น ทีม่ คี ณุ ค่าทางอาหารสูง ดีกว่ารับประทาน
เพราะมีความชืน้ มากเก็บไว้ไม่ได้นาน) แล้วนำมาตีหรือนวด
เก่ากล่าวถึงความเป็นมาของ “ข้าว อาหารเสริมจำพวกน้ำนมข้าวที่ ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธี ในลานข้าวหรือใช้รถสีข้าวยุคใหม่ก็ได้ แต่ในสมัยโบราณ
แปรรู ป แต่ ง สี แ ต่ ง กลิ่ น เลี ย นแบบธรรมชาติ จ นขายดิ บ นิยมนำข้าวที่เกี่ยวมาห่อด้วยเสื่อ 2 คืนเพื่ออบให้เมล็ดร่วง
ฮาง” ไว้อย่างน่าฟังว่า
ขายดี ต ามท้ อ งตลาด ตลอดจนห้ า งสรรพสิ น ค้ า ทั่วไปที่
เร็วขึ้น อาจใช้ช้อนหรือกาบไม้ ไผ่ขูดให้เมล็ดร่วงออกจาก
รวงก็ได้
“เค้ามิทันพอฮางกะฮาง นางมิทัน ดึงดูดผู้คนชาวเมือง ชาวกรุงผู้มีรสนิยม
แต่ข้าวเม่าเป็นวิธีการแปรรูปแบบธรรมชาติ ไม่ต้องใส่
กรรมวิธีทำข้าวฮาง
พอต้าน (ขอ) กะหล่ะต้าน”
สารเคมีปรุงแต่งสร้างเสริมอะไรให้วจิ ติ รพิสดาร หากต้องการ

ซึง่

บ่งบอกถึงความหมายของคำ “ฮาง” ได้บางส่วน
		 คำ “ฮาง” เป็นภาษาถิน่ ทีค่ นทัว่ ไป หรือแม้กระทัง่ คน
อีสานหลายคน ยังหาคำอธิบาย หรือตีความไม่ได้อีกทั้งไม่รู้
จักคำ “ฮาง” ว่าหมายถึงอะไร เคยได้ยินแต่คำ “เงินฮาง”
เงินสมัยโบราณ “ฮางหมู” หรือ “ฮางเกือหมู” อันเป็นภาชนะ
ไม้ที่ทำเป็นรางสำหรับให้อาหารหมูเท่านั้น
สำหรับ “ข้าวฮาง” นัน้ ที่ได้ขอ้ มูลจากการสอบถามพีน่ อ้ ง
ผู้ไท ผู้เฒ่า ผู้แก่ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ข้าวฮาง จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและกลายเป็นสินค้าพื้นถิ่นที่มี
อนาคตของจังหวัดสกลนคร จนสามารถขยายตลาดสู่กลุ่ม
คนรักสุขภาพทั่วประเทศ สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านนาบ่อ
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวนไม่นอ้ ย
พี่น้องผู้ไทยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการ
แปรรูปข้าวได้อย่างหลากหลาย และทำต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน เช่น ข้าวฮาง ข้าวเม่า ข้าวเกรียบ เป็นต้น โดย
ใช้พันธ์ุข้าวโบราณทีเ่ รียกว่า ข้าวดอ มี ข้าวมันวัว ข้าวป้อง
แอ้ว (ข้าวหางยี) ข้าวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้าวที่จะสุกก่อนข้าวงัน
(ข้าวหนัก) ส่ ว นพั น ธ์ุ ข้ า วงั น ประเภท ข้ า วกาบหมาก
(เปลือกแดงแต่เมล็ดขาว) ข้าวขีต้ มแดง ข้าวขีต้ มขาว (เปลือก
จะมีสีขาวคล้ายตม) โดยปกติแล้วข้าวดอหรือข้าวเบานี้
จะสุกไม่พร้อมกันโดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 10-15 วัน
ตามลำดับ
โดยธรรมชาติของ ข้าวดอ มีลักษณะอ่อนนุ่มคนผู้ไทจึง
นิยมนำมาทำข้าวเม่า โดยเฉพาะข้าวป้องแอ้ว หรือ ข้าวหางยี
ทีอ่ อกรวงเป็นน้ำนมข้าว ก็นิยมเก็บเกี่ยวมาทำข้าวเม่าเช่น
กันเรียกกันว่า “เข๊าโค้” หรือ “ข้าวคั่ว” ส่วนข้าวสารที่คั่ว
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เปลีย่ นรสชาติให้กลมกล่อมและนุม่ ลิน้ ก็อาจขูดมะพร้าวอ่อน
และโรยน้ำตาลทราย หรือน้ำอ้อยคลุกเคล้าลงไปก็จะได้รสชาติ
อีกแบบหนึง่ กลุม่ แม่บา้ นนาบ่อ ยังใช้วถิ ดี งั้ เดิมห่อข้าวเม่าใส่
ใบตองเร่ขายตามบ้านและขายที่ตลาดสดวาริชภูมิ ผู้ที่ ได้
ลิ้มรสชาติตา่ งยอมรับว่ารสชาติดีกว่าข้าวเม่าในพื้นที่อื่น
ปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือตำข้าวแบบใหม่โดยใช้
เครื่องรถไถมาดัดแปลงทำสายพานแล้วต่อเหล็กยื่นออกมา
ด้านหน้า 2 ตัวเป็นตัวกด ทำให้ครกกระเดื่องตำข้าวสลับ
กันไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เนื่องจากข้าวเม่า
นั้ น เป็ น ข้ า วอ่ อ น เมล็ ด ข้ า วจะยั งไม่ แ ก่ เ ต็ ม วั ย จะใช้ วิ ธี
การสีเหมือนข้าวแก่ไม่ได้ต้องใช้วิธีการตำเท่านั้น
สำหรับ “ข้าวฮาง” เป็นข้าวน้ำนมที่มีวัยแก่เกินที่จะทำ
ข้าวเม่า แต่ก็ยังไม่สุกพอที่จะเก็บเกี่ยวเนื่องจากสมัยก่อน
คนผู้ไทนิยมอยู่อาศัยบนพื้นที่สูงตามเชิงเขา หุบดอยตัง้ บ้าน
เรือนพิงภูเขา ส่วนด้านหน้าเป็นที่ราบลุ่มมีสายน้ำไหลผ่าน
จึงมักมีพื้นที่ทำนาน้อย ผลิตข้าวไม่พอกินตลอดปี จึงจำเป็น
ต้องหาวิธีที่จะเอาข้าวที่ยังยืนต้นเขียวอยู่แต่มีรวงค้อมแล้ว
มานึ่งกินไปพลาง ก่อนที่ข้าวใหม่จะให้ผลผลิตออกมาตาม
ฤดูกาล พ่อเฒ่าชาวผู้ไทเล่าให้ฟังถึงช่วงระยะเวลาของข้าว
ที่จะเก็บเกี่ยวมาทำข้าวเม่าว่า					
สังเกตรวงข้าวแก่ประมาณ 8590 เปอร์เซ็นต์ ไม่ตอ้ งให้แก่จดั หรือ
สุกมากเกินไปข้าวเม่าจะใช้ขา้ วแก่
ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้
ข้ า วแก่ 70-80 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ทำข้าวฮางได้แต่ขา้ วจะเบา

จะต้องเก็บเกีย่ วข้าวทีย่ งั ไม่แก่มาทำจะได้ทงั้ กลิน่ และรสชาติ
แต่ก็อาจมีหลายรายที่นำข้าวเปลือกที่แก่แล้วมาแปรรูปทำ
ข้าวฮาง โดยนำข้าวเปลือกที่ได้ไปแช่น้ำประมาณ 6 ชั่วโมง
แต่ถา้ เป็นข้าวแก่และผ่านการตากแดดมาแล้วจะทำให้ข้าว
เปลือกแห้งเกินไปจำเป็นต้องนำข้าวไปแช่น้ำ 1 คืน จากนั้น
จึงนำข้าวเปลือกไปนึง่ ให้สกุ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะสังเกตข้าวเปลือก
ที่นึ่งว่าเป็นเช่นไร กล่าวคือ ถ้านึ่งข้าวสุกแล้วเปลือกข้าวจะ
แตกออกข้าวดิบซึ่งมีความชื้นมากกว่าจะสุกเร็วกว่าข้าวแห้ง
ถ้าข้าวแห้งมากต้องใช้น้ำรด หรือพรมน้ำใส่ด้านบนบริเวณ
ผิวหน้าในเวลานึ่งด้วย วิธีการหุงข้าวฮาง ให้ใส่น้ำธรรมดา
เหมือนข้าวทั่วไปแต่บางคนอาจบอกว่าเคี้ยวยาก เพราะผิว
ข้าวฮาง จะมีวิตามินเคลือบอยู่มาก จึงค่อนข้างเหนียวกว่า
ข้าวทั่วไป เพราะไม่เคยชินอาจหุงข้าวฮางผสมข้าวเจ้าขาว
ทั่ ว ไปปรั บ สั ด ส่ ว นให้ เ หมาะสมตามความต้ อ งการได้
คนส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานข้าวฮางทีเ่ ป็นข้าวเจ้ามากกว่า
ข้าวเหนี ย ว เพราะว่ า ปั้ น ข้ า วเหนี ย วยาก
เนื่ อ งจากเมล็ ด ข้ า วจะไม่จับกัน
แน่นเหมือนข้าวเหนียวทั่วไป
แต่บางคนก็ชอบและอยาก
เปลี่ยนรสชาติ

ส่วนกรรมวิธีการนึ่งข้าวฮางให้เป็นข้าวเหนียวนั้นให้เอา
ข้าวสารไปแช่น้ำไว้ราว 5 นาที ก่อนนำไปนึ่งโดยนึ่งเหมือน
ข้าวทัว่ ไป แต่ถา้ ใช้ใส่หวดไม้ไผ่จะดีกว่ามวยนึง่ ข้าวและควรนึง่
ครัง้ ละไม่เกิน 1 กิโลกรัม เพราะถ้านึง่ มากกว่านัน้ ข้าวจะแน่น
และหักกดทับกัน ความร้อนไม่ทวั่ ถึง ทำให้สกุ ยากหรืออาจจะนึง่
ใส่หม้อหุงข้าวก็ได้
กล่าวได้ว่า “ข้าวฮาง” เป็นอาหารทางเลือกของคนรัก
สุขภาพ ซึ่งการแช่ข้าวก่อนหุงหรือนึ่งนั้นทางการแพทย์แผน
ไทยบอกว่า เป็นการปลุกพลังชีวิตในเมล็ดพืชให้ตื่นทำให้คน
กินมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเมล็ดพืชอื่นๆ ก่อนที่จะนำ
ไปปลูกจะมีการแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เมล็ดพืชคายพลังงาน
ที่สะสมไว้ ออกมาก่อนนำไปปลูก

ตั้งไฟจนมีไอน้ำขึ้นก็ราดน้ำ รอบแรกแล้วปิดฝา

กะด้งฝัดข้าว แล้วกะไซ้ (ร่อนและเอียงกะด้ง) ให้ขา้ วเปลือก
แยกออกมาจากข้าวสาร อีกทางหนึ่งก่อนนำไปตำอีกครั้ง
จนกว่าเปลือกข้าวจะเหลือน้อยที่สุด
ปัจจุบนั ขัน้ ตอนวิธกี ารทำต่างๆ ยังคงเหมือนเดิมยกเว้นขัน้
ตอนการตำมีการใช้โรงสี ซึ่งเป็นเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว
กล้อง ซึ่งเป็นลูกยาง ข้าวไม่ถูกขัดขาว คุณค่าทางอาหาร
จึงสูญเสียน้อยมาก สีประมาณ 5 ครั้ง แล้วนำข้าวสารที่ได้
ไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง ประมาณ 2 วัน จะไม่มีกลิ่นเหม็น
หืนเหมือนตากแดด 1 วัน ส่วนที่เหลือจากการสีข้าว จะมี
เฉพาะแกลบเท่านั้น ไม่มีรำข้าวหรือปลายข้าว จมูกข้าวและ
คุณค่าทางอาหารจะยังอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งผู้บริโภคจะ
ได้รบั คุณค่าทางอาหารจากเมล็ดข้าวอย่างเต็มที่

นึ่งสุกแล้วก็นำมาเทพักไว้ เพราะข้าวยังร้อนอยู่

พ่อเชียง สัตถาผล วัย 62 ปี อดีตผู้ ใหญ่บ้านนาบ่อ
เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ตั้งกลุ่มชาวบ้านและหันมาทำข้าวฮาง
ขายเป็นอาชีพ ได้เล่าย้อนอดีตว่า
แต่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำกินในครอบครัวและแปร
รูปขายบ้างเล็กน้อย แต่กไ็ ม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
บางครัง้ จึงใช้ขา้ วแก่ในเล้า (ยุง้ , ฉาง) มาทำข้าวฮางซึง่ พอสรุป
เป็นสูตร การนึง่ ข้าวฮางแบบใหม่ ว่าสูตร 15:15:15 โดยเอา
ข้าวเปลือกทัว่ ไปมาแช่นำ้ 1 คืนแล้วนึง่ พอให้ขนึ้ อาย (มีไอน้ำ
ขึน้ มา) ใช้ฝาหม้อปิด จับเวลา 15 นาที แล้วรดน้ำบนข้าวเปลือก
ในหวดนึ่งข้าวครั้งที่ 1 (ใช้น้ำครั้งละครึ่งลิตร) แล้วปิดฝาจับ
เวลาต่อไปอีก 15 นาที รดน้ำครัง้ ที่ 2 ปิดฝานึง่ ต่อไปอีก 15 นาที
ยกหวดนึ่งข้าวลงมาพัก เทใส่กะละมังเพราะข้าวยังร้อน
อยู่แ ล้ ว นำไปเทตากบนเสื่ อ หรื อ ตะแคร่ โดยหาผ้ า หรื อ
มุง้ เขียวมารองไม่ให้เมล็ดข้าวร่วงลงพื้นและให้อากาศระบาย
ได้ดี ตากประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้เกลี่ยกลับด้านเพื่อให้ข้าว
เปลือกแห้งประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ อาจทดสอบโดยการ
แกะเปลือกเคีย้ ว ข้าวจะเหนียวกว่าปกติ หรือใช้เครื่องมือวัด
ความชื้ น แล้ ว แต่ ว่ า แดดมากน้ อ ยเพี ย งใด ถ้ า แดดแรง
ตากในทีร่ ม่ สัก 6-7 ชัว่ โมง ถ้าครึม้ ฟ้าครึม้ ฝนให้ตากในทีร่ ม่
ทัง้ วัน (ไม่ควรตากแดดโดยตรง)
ตากข้าวเปลือกแห้งแล้ว นำไปตำด้วยครกมือหรือครก
กระเดื่อง แล้วนำออกมาใส่กระด้งฝัดข้าวเพื่อแยกเอาแกลบ
ออกมา แล้วนำไปตำและฝัดประมาณ 4 ครั้ง กว่าจะแยก
ข้าวเปลือกและข้าวสารออกจนหมด แม่บ้านที่เก่งๆ จะใช้

นอกจากนี้ “ข้าวฮาง” เหมาะที่จะปรับเปลี่ยนดัดแปลง
ทำอาหารจำพวก ข้าวผัด ข้าวมันไก่ ข้าวต้ม ข้าวเหนียว
มะม่วง ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวต้มมัด ก็จะได้รสชาติหลากหลาย
อีกทั้งคุณค่าของข้าวยังไม่สูญสลายไปด้วย
ตอนทีผ่ เู้ ขียนเป็นเด็กเคยทำนา พ่อแม่พาทำข้าวฮางกินกัน
ในครอบครัวกินกับน้ำปลาก็อร่อยมากแล้วและกับข้าวส่วนใหญ่
ก็เป็นผักปลาตามธรรมชาติ อายุเข้าครึ่งคนแล้ว ยังไม่เคย
เจ็บป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลย นอกจากเป็นหวัด
เป็นไข้บ้างเล็กน้อย ก็น่าจะมาจากอาหารการกินของคนเรา
นีเ่ อง ทีเ่ ป็นตัวนำโรคภัยต่างๆ มาสูค่ นเรา แม่บา้ นหรือแม่ครัว
จึงเปรียบเสมือนเภสัชกรหรือผู้ปรุงยาประจำบ้านของเรา
และถ้าป่วย ก็มีอาหารการกิน นี่แหละที่เป็นตัวแก้

ครกกระเดื่องใช้สำหรับตำข้าวที่ตากแห้งแล้ว

ในด้านคุณค่าของข้าวฮางนั้น พ่อเชียง สัตถาผล ยังได้
บอกถึงเคล็ดลับที่ทำให้ “ข้าวฮาง” มีรสชาติกลมกล่อม
และมีกลิ่น หอมว่า “การนึ่งหรืออบข้าวทั้งเปลือกนี้จะทำให้
ข้าวฮางมีกลิน่ หอม ในอดีตจะใช้พันธ์ุข้าวพืน้ บ้าน ซึง่ มีคณ
ุ ค่า
ทางอาหารหลายอย่างตามแต่ละสายพันธ์ุ ปัจจุบันจะใช้ข้าว
หอมมะลิและข้าวเหนียวพันธ์ุ กข.6 เพื่อแปรรูปเป็นข้าวฮาง
ข้าวพันธ์ุพื้นบ้านหายไปตั้งแต่เมื่อไรนั้นไม่รตู้ วั แต่กย็ งั พอมี
หลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยบางสายพันธ์ุ ข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน
จะมีกลิ่นหอม รสชาติไม่ ห อมหวานเท่ า ข้ า วหอมมะลิ แต่
เป็น ที่น่าสังเกตว่าคนสมัยก่อน ไม่ค่อยเป็นเบาหวานกัน
คงเป็นเพราะได้กินข้าวพื้นบ้านกันกระมัง”
อย่างไรก็ตามแม้วา่ คนยุคปัจจุบนั ไม่นยิ มทำนาด้วยตนเอง
แต่กลายเป็น “ผู้จัดการนา” เสียส่วนใหญ่ คนรุ่นหนุ่มสาว
ก็ ทิ้ ง ถิ่ นไปขายแรงงานตามหั ว เมื อ ง ส่ ง แต่ เ งิ น ทองมา
ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เฝ้าเรือกสวนไร่นา ก็จำเป็นต้องจ้างไปทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ไถ คราด หว่าน ดำ จนถึงเก็บเกี่ยวเข้ายุ้งฉาง
ต้องอาศัยเครื่องจักรยนต์ และจ้างแรงงานทั้งสิ้น บ้างก็ซื้อ
ข้าวสารใส่ถุงสำเร็จรูปวางขายกันเกร่อเมือง ปกติราคา
กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท แต่ถ้ามาผลิตแปรรูปทำเป็น
“ข้ า วฮาง” ขายบรรจุถุงขายได้กิโลกรัมละ 35-40 บาท
(ราคาส่ง 30 บาท) พ่ อ เชี ย งว่ า เป็ น รายได้ ที่ ง ดงามจึ ง
ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบนั

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่บรรจุห่อพร้อมจำหน่าย

โดยเฉพาะข้าวนั้นผู้ที่ศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยบอก
ว่ามีสรรพคุณในการช่วยซับพิษในกระเพาะอาหาร ทีเ่ กิดจาก
การทานอาหารรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม รสจัดต่างๆ ข้าว
จะเป็นตัวปรับให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล แต่เดี๋ยวนี้คนทานข้าว
น้อยลง แต่ทานกับข้าวมากขึ้น อาหารส่วนใหญ่ก็มีรสชาติ
ตลอดจนสีสันสวยงามหลากหลายรูปแบบ ทำให้คนเราลืม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรสชาติอาหารแบบดั้งเดิม ทำตัวไป
คุ้นเคยกับอาหารที่มีสีสันฉูดฉาดล่อตาล่อใจ อีกทั้งได้รสชาติ
แปลกใหม่ ที่ไม่คนุ้ ลิน้ ก็นยิ มชมชอบกันไปว่าเป็นผูม้ รี สนิยมดี
ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็มักนำเข้ามาจากต่างชาติ แล้วเราจะพูด
ไปใยว่า “รักชาติรกั แผ่นดินถิน่ เกิด” จงหันมากินอาหารแบบ
ดั้งเดิมกันเถอะ ยังเป็นการฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
รวมถึงการฟืน้ ฟูพนั ธ์ขุ า้ วไทยพืน้ บ้านวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม ให้กลับ
มาสู่ท้องถิ่นชนบทอีกครั้ง เพื่อที่จะไม่ ให้คนชาติอื่นถามว่า
ข้าวที่เราทานนั้นเป็นข้าวพันธ์ุไทยแท้หรือเปล่า แล้วข้าว
พันธ์ุพื้นเมืองของเราหายไปไหนหมด หายไปตั้งแต่เมื่อไร
แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาได้ไหม และพวกเราจะ
ทำอย่างไรต่อไป ...
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บ ทความพิเศษ

ลุ่มน้ำป

สายน
เชื่อมเม

ลุ่ ม น้ ำ ประแส เกิ ด จากต้ น น้ ำ บนเทื อ กเขาอ่ า งฤาไน
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ไหลผ่ า นจั ง หวั ด ชลบุ รี เข้ า สู่
จั ง หวั ด ระยองบริ เ วณอำเภอวั ง จั น ทร์ และไหลลง
ทะเลที่ ป ากน้ ำ ประแส อำเภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง
นับได้ว่า

ลุม่

น้ำประแสเป็นลุ่มน้ำใหญ่ลุ่มน้ำหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มีขนาดพื้นที่		

		 ลุ่มน้ำมากกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ำประแสมีประวัติความเป็น มา
ยาวนานถือเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์ที่สำคัญสายหนึ่ง	
เมื่อครั้งสุนทรภู่ กวีเอกต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาตามหาพ่อที่เมืองแกลงได้เขียนนิราศ
เมืองแกลงไว้เมื่อราวปี พ.ศ. 2349 ก็น่าจะผ่านเข้ามาทางคลองประแสแถบบ้านดอนเค็ด
ถิน่ วัดโพธิท์ องพุทธารามตามเนื้อความที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าเมือง
แกลงในยุคนั้นคงเป็นป่ารกทึบ สัตว์ป่าชุกชุม การตัดสินใจเดินทางเรือน่าจะปลอดภัยกว่า
โดยพรรณนาให้เห็น บรรยากาศชายคลองของท่านยกกระบัตรเมืองแกลงว่า
แวะไปชมกรมการบ้านดอนเค็ด
ล้วนเลี้ยงเป็ดหมูเนื้อดูเหลือเข็ญ
ยกกระบัตรคัดช้อนทุกเช้าเย็น
เมียที่เป็นท่านผู้หญิงนั่งปิ้งปลา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ได้ทรงมีหนังสือกล่าวถึงการชักลาก
ไม้จากป่าเมืองแกลง โดยต้องอาศัยแรงคนทั้งเมืองช่วยกันเคลื่อนย้ายมาลงคลอง ก่อนจะ
ส่งไปยังพระนครเพื่อทำเรือพระที่นั่ง ก็น่าจะอาศัยเส้นทางน้ำลำคลองประแสด้วยเช่นกัน
และเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสบริเวณปาก
อ่าวแม่น้ำประแสนั้น ได้ทรงบันทึกไว้ ในจดหมายเหตุราชกิจรายวันถึงเรื่องที่ พระแกลง
แกล้วกล้า ไปรับเสด็จ พระองค์ ได้ทรงกล่าวคาดคะเนถึงชุมชนบริเวณปากน้ำประแสว่าจะ
มีบ้านเรือนราวร้อยหลังคาเรือนในยุคนั้น ต่อเมื่อเสด็จคืนพระนครแล้ว ได้ทรงพระราชทาน
ที่ดินและนามแก่ วัดสมมุตติเทพฐาปนาราม หรือ วัดแหลมสน ที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำ
ประแสมาจนปัจจุบัน
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กล่าวได้ว่าแม่น้ำประแสเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญ ทั้งในระดับจังหวัดสู่จังหวัด
มี ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ หรือระดับหมู่บ้านสู่หมู่บ้าน มีการบัน ทึกถึง
สินค้า ส่งออกของเมืองแกลงที่สำคัญ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
รัชกาลที่ 5 ว่ามีทั้งเยื่อเคย (กะปิ) ไม้ พริกไท เป็นต้น รวมไปถึงการค้าขายทางน้ำใน
ยุคนั้น เช่น การบรรทุกข้าวจากโรงสีริมน้ำ ตลอดจนการบรรทุกไม้จากโรงเลื่อย เป็นต้น
ในช่วงหลังมานี้พบว่าลำคลองประแส ถูกลดบทบาทลง เนื่องจากมีถนนเชื่อมระหว่าง
เมืองสู่เมืองมากขึ้นทำให้สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม คลองประแส จึงเหลือเพียงชาว
ประมงจำนวนไม่มากนักที่ได้อาศัยจับสัตว์นำ้ เล็กๆ น้อยๆ ในบริเวณคลองชัน้ ใน มีการอาศัย
น้ำจากคลองผันมาเลี้ยงกุ้ง เป็นธุรกิจกันหลายราย และใช้เป็นที่รองรับการระบายน้ำเสีย
ในเขตเมืองของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ส่วนที่ปากน้ำประแสนั้น นอกจากอาศัยแม่น้ำ
ประแสบริเวณปากอ่าวเป็น ที่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยแล้ว ก็ยังใช้เป็นที่จอดเรือประมง
สำหรับการออกทะเลอีกด้วย
ครูสวุ ทิ ย์ ปาลสุทธิ์ ได้บนั ทึกย้อนอดีตไว้ในหนังสือ “ผู้เฒ่าเล่าให้ฟัง” ถึงลำน้ำประแสว่า
.... เพราะทางบกไปมาไม่ ได้ มีแต่ทางเรือเมล์แล่นตลอดฝั่งตะวันออก กรุงเทพฯ		

ระยอง จันท์ ตราด 3 ลำ ชื่อเรือ จุฑาธุช สาปะไต ตราด (ลำนี้จำไม่สู้แน่) ถ้าอยู่
ระยองต้องลงไปพักรอทีป่ ากคลองบ้านตาด้ายเป็นญวน เรือมาถึงเวลาค่ำมืดเจ้าของ
เรือเล็กต้องมียามระวัง พอเรือมาจอดในทะเลห่างไกลฝั่งมากต้องรีบลงเรือเล็กที่
ท่าเป็นเรือกรรเชียงลำโตแข็งแรง ต้องกรรเชียงเรือฝ่าคลื่นลมออกไป ปะวันที่มี
คลื่นลมแรงหรือมีฝนตกยิ่งลำบากมาก ....
ใน “นิราศถ้ำเขาละอาง และศรีปราชญ์” สำนวนโดย “เทพนิรนั ดร” พิมพ์ทโี่ รงพิมพ์เลีย่ ง
เซียงจงเจริญ เมือ่ ปี พ.ศ. 2515 มีเรือ่ งราวและรายละเอียดของคลองประแสในยุคสมัยนัน้ ว่า
ลุถึงหนอง “คลองประแส” แลน้ำหลาก ไหลเชี่ยวกรากคิดไปใจก็หาย
กลางพรรษาน้ำป่าบ่ามากมาย
เราทั้งหลายจะอดงดสัญจร
จะเป็นจริงดังใจคิดไว้แท้
ขาดแคลนแน่อาหารใจสังหรณ์
ใต้ฝุ่นมาสามละลอกพยากรณ์
ท่วมทุกตอนแหล่งหลุมกลุ้มใจแลฯ
ย่ำอีกหน่อยค่อยไปให้ถึงที่
ภูเขานี้ชื่อ “ละอาง” อย่างเคยแฉ
ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานแล
ว่าแต่ ในแผนที่มี “ชะอาง”

ธ รรมะจากพงไพร
พิธีกรรม

ประแส

ใครว่าไม่สำคัญ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ตอนหนึ่งจากหนังสือ
“พิธีกรรมใครว่า ไม่สำคัญ”
ของมูลนิธิพุทธธรรม
กันยายน 2537

บุ บ ผาทิ พ ย์ แช่ ม นิ ล

น้ำประวั ติศาสตร์
มืองหลวงสู่ทะเล
อีกตอนหนึ่งก็กล่าวถึงลำน้ำประแสอีกว่า
นิราสล่องท่องลำน้ำประแส		
ด้วยนาวาฟองน้ำทำเป็นแพ		
ถ่อแทบแย่ล่องไปในไพรวัน ฯ
เขาเล่าว่ากุมภีมีถ้ำอยู่		
อยากจะรู้ล่องไปนึกใจหวั่น
แม้นได้พบคงปล้ำขยำกัน		
จะเอาฟันมาลงอยู่คงปืน ฯ
เห็นแต่รอยลงน้ำย่ำตลิ่ง		
คงมีจริงตามเขาเล่ากันดื่น
ไม่เห็นตัวมีแต่ขี้ไว้เมื่อคืน		
เรื่องอยู่ปืนจึงงดหมดประตู ฯ
ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนที่น่ารักของโรงเรียนแกลง
(วิทยสถาวร) กับผู้ใหญ่ใจดีหลายฝ่ายทัง้ เทศบาลเมือง
แกลงครูบาอาจารย์ และผู้เฒ่าผู้แก่อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ต่างมีสำนึกร่วมกันทีจ่ ะพลิกฟืน้ ผืนน้ำลำประแส
ให้เป็นลำคลองทีม่ คี ณ
ุ ค่าเฉกเช่นในประวัตศิ าสตร์

ในพระพุทธศาสนานี้ สิ่งที่เหนือกว่าพิธีกรรมยังมีอีกหลายอย่าง แต่เดี๋ยว
นี้เรามองเห็นกันว่าชาวพุทธใส่ ใจในเรื่องที่สำคัญๆ เหล่านั้นน้อยไปหน่อย
แล้วก็มัวไปเน้นในด้านพิธีกรรมกันมากไป

อย่างไรก็ตาม จะต้องเข้าใจว่าเรือ่ งพิธกี รรมนัน้ ไม่ใช่ไม่สำคัญ ในบางโอกาสเราน่าจะพูดกันถึงเรือ่ งพิธกี รรมให้ชดั ลงไปว่าเรา
ควรจะปฏิบตั ติ อ่ มันอย่างไร อย่างน้อยก็จะได้เอาสิง่ ทีเ่ ป็นอยูป่ รากฏอยูม่ าใช้ให้เป็นประโยชน์ เพือ่ เป็นสือ่ นำเข้าสูส่ งิ่ ทีส่ ำคัญยิง่ ขึน้ ไป
ถ้าเราไปมองว่าอย่ามาวุน่ วายในเรือ่ งพิธกี รรมนีเ้ ลยไม่มปี ระโยชน์ ไม่ใช่ตวั แท้ตวั จริงของพระพุทธศาสนาแล้วเลยไม่เอาใจใส่
ก็อาจจะทำให้พลาด ในเมือ่ มันเป็นของมีอยูป่ รากฏอยูก่ ต็ อ้ งทำให้ถกู ต้อง ถ้าเราเข้าใจความหมายถูกและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ทำด้วย
ความรูค้ วามเข้าใจ มันก็จะเป็นสือ่ นำเข้าสูส่ งิ่ ทีถ่ กู ต้องดีงามยิง่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ พิธกี รรมนีถ้ า้ เข้าใจถูกต้อง และปฏิบตั ถิ กู ต้อง
ก็จะกลับนำเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดี
เวลานีเ้ รารูส้ กึ กันว่าพระพุทธศาสนาเสือ่ ม หลายคนบอกว่า “มันเสือ่ มจนเหลือแต่พธิ กี รรม แย่แล้วพระพุทธศาสนา” ทีนี้
เรามองพลิกกลับเสียใหม่ว่า พระพุทธศาสนายังเหลือพิธีกรรมอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่หมดไปทีเดียวยังคงเหลือพิธีกรรมเป็น
รูปแบบอยู่ ตามธรรมดานัน้ รูปแบบต้องมีเนือ้ หาสาระจึงจะถูกต้อง เมือ่ เหลือแต่รปู แบบ ไม่มเี นือ้ หา สาระก็ไม่มคี วามหมายอะไร
เหมือนกับคนถ้ามีแต่ร่างกายก็คือศพ เมื่อไม่มีจิตใจก็คือของตายแล้วเท่านั้นเอง คือเหลือแต่ซาก มองในแง่หนึ่ง พระพุทธ
ศาสนาถ้าเหลือแต่พิธีกรรมจริงๆ ก็คือเหลือแต่ซาก แต่มองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่คนที่ตายก็ได้ มันอาจ
จะเป็นร่างทีห่ ลับอยู่ ยังไม่ถงึ ตาย ร่ายกายคนหลับทำอะไรไม่ได้ ไม่มปี ระโยชน์ แต่กย็ งั ไม่ตาย ชีวติ ของเรายังต้องอาศัยมัน
เมื่อยังมีร่างกายอยู่ก็ยังทำให้มันมีชีวิตกลับคืนมาได้ คือทำให้มันตื่นกลับขึ้นมา แล้วมันก็อาจจะเดินหน้าใหม่ได้
การทีย่ งั มีพธิ กี รรมอยู่ ในแง่หนึง่ ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนายังไม่หมดไปสิน้ ทีเดียว ทำอย่างไรเราจะใช้มนั ให้เป็นประโยชน์
เราไม่ควรจะมามัวทอดถอนใจ ตรอมใจว่า โอย จะหมดแล้ว พระพุทธศาสนามาถึงทีส่ ดุ แล้ว แต่ควรคิดว่า โอ้ พุทธศาสนา
ยังเหลืออยู่นี่ ดีแล้วเราจะอาศัยส่วนที่เหลืออยู่นิดหน่อยนี้เป็นหลักในการเดินกลับไปสู่ความก้าวหน้าที่ถูกต้องใหม่ถ้าคิดได้
อย่างนีก้ ก็ ลับเป็นดีไป เรียกว่ารูจ้ กั มองให้เป็นประโยชน์ สิง่ ทัง้ หลายถึงแม้วา่ จะแย่แล้วแต่ถา้ เรามองเป็นก็กลับใช้ประโยชน์ได้
พิธีกรรมนี้มีประโยชน์หลายอย่าง พิธีกรรม แปลว่า การกระทำที่เป็นพิธี คือเป็นวิธีที่จะให้สำเร็จผลที่ต้องการ หรือ
การกระทำที่เป็นวิธีการเพื่อให้สำเร็จผลที่ต้องการ หรือนำไปสู่ผลที่ต้องการ
คำว่า พิธี ก็แผลงมาจากคำว่า วิธี นัน่ เอง แต่มาในภายหลัง คำว่า พิธี มีความหมายเลือนรางหรือคลาดเคลือ่ นไปก็เหมือน
กับสิง่ อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอนิจจังเช่นเดียวกัน เดีย๋ วนีเ้ รามาประดิษฐ์ศพั ท์กนั ขึน้ ใหม่ เช่นคำว่ากรรมวิธี ซึง่ สมัยโบราณไม่มี แล้วกลับเป็น
ศัพท์โก้ซงึ่ ทีจ่ ริงก็อนั เดียวกันนัน่ แหละ กรรมวิธีไม่ใช่อะไร อาจจะใช้ในความหมายแตกต่างกันไปบ้าง แต่ตวั ถ้อยคำก็มคี วาม
หมายแบบเดียวกัน ทำนองเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน เพียงกลับหน้ากลับหลังกัน พิธกี รรม คือ วิธกี รรม กลายเป็น กรรมวิธี
พอมาถึงปัจจุบันมันเลือนไปจนกระทั่งว่า พิธีกรรม หรือ วิธีกรรม คือสิ่งที่ทำกันไปอย่างนั้นเอง หรือสักแต่ว่าทำ เช่นพูด
กันว่า ทำพอเป็นพิธี กลายเป็นว่า ไม่จริง ไม่จัง ทำพอให้เห็นว่าได้ทำแล้ว แต่ที่จริงเดิมนั้นมันคือ การกระทำที่เป็นวิธี
การเพื่อจะให้สำเร็จผล เพื่อจะให้เกิดความเป็นจริงเป็นจัง เพื่อจะให้ได้ผลขึ้นมาเราจึงทำพิธีกรรม
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บั นทึกโลกสีเขียว

โคกพยอม
อินทิรา วิทยสมบูรณ์

วิถีพึ่งพา ดิน•น้ำ•ป่า

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ชุม

ชนบ้านโคกพยอม มีสมาชิก 132 ครัวเรือน ส่วนใหญ่
		 นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้เป็นศาสนาพุทธ
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,050 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเนินสูง
(โคก) ทอดตัวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ยาวประมาณ 3
กิโลเมตร จากลักษณะพืน้ ทีน่ เี้ องจึงมีการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ
แบ่งเป็นดินนาเป็นทีร่ าบลุม่ ดินร่วนปนทรายและปนดินเหนียว
มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา และดินโคก อยูบ่ น
ที่สูงระบายน้ำได้เร็วเหมาะกับพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว
เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา
สวนยาง เลีย้ งสัตว์ ประมงชายฝัง่ เล็กๆ น้อยๆ ...ในอดีตชุมชน
บ้านโคกพยอม ยังไม่ ได้เป็นหมู่ 18 หากแต่เป็นชุมชนหนึ่ง
ในหลายๆ แห่งของหมู่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนท่าชะมวง
ชุ ม ชนหั ว หิ น ชุ ม ชนโคกพยอม ชุ ม ชนติ ง หงี ชุมชนทอน
โต๊ ะ เล ชุ ม ชนโคกสี อ อน ชุ ม ชนโคกงู ด้วยสภาพพื้นที่ที่
กว้างขวาง การดูแล จัดสรรงบจึงไม่ทั่วถึง ไม่ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ ด้วยอยู่ห่างไกล ทำให้
ชาวชุมชนได้มาร่วมคิด หาแนวทางในจัดการชุมชนของตนเอง
ทุนสำคัญของชุมชน
กล่าวได้ว่า ด้ ว ยสภาพแวดล้อมที่โอบล้อมด้วยทะเล
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสำคัญทีช่ าวชุมชนบนแนวป่าชายเลน
อย่างชุมชนบ้านโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล หาอยูห่ ากิน
นั้นคือ “ป่าชายเลน” สำหรับชาวชุมชนบ้านโคกพยอมนั้น
ป่าชายเลน คือฐานที่มั่น ที่ชาวบ้านอิงอาศัยอยู่กิน มานาน
แต่เมือ่ เกิดการสัมปทานป่า ความเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ เดิม

ของชุมชนก็เปลี่ยนไป โรงงานเผาถ่านเกิดขึ้นมาพร้อมๆ
กับอาชีพรับจ้างตัดไม้ ในป่าชายเลน ตัดไม้ส่งเข้าโรงงาน
เผาถ่านส่งขาย หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป...แล้ววันหนึ่ง
ป่าชายเลนก็หมดไป
ในปี พ.ศ. 2544 ผืนป่าชายเลนทีเ่ คยอุดมสมบูรณ์ ทีช่ าว
ชุมชนเคยจับหอยจับปูก็เสื่อมสภาพลงพร้อมๆ กับการหมด
สัมปทานทำไม้ ในป่าชายเลน ไม่เพียงเท่านั้นกุ้งหอยปูปลา
ก็หายไปจากลำคลอง หมดทั้งป่า หมดทั้งแหล่งอาหาร และ
ไม่มีอาชีพในการทำกินอีกต่อไป ปัญหาที่ถาโถมมายังชุมชน
บนแนวป่าชายเลนแห่งนี้ กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวบ้าน
ได้มาร่วมคิด ร่วมทำ เรียนรู้ปัญหากันและกัน บนโจทย์
สำคัญทีว่ า่ ชุมชนจะอยูก่ นั อย่างไรเมือ่ ฐานทรัพยากรหมดลง
เกิดการปรึกษาหารือในชุมชนจนเกิดเป็นแนวคิดในการปลูก
ป่าทดแทน
ฟื้นฟูป่า สร้างฐานทรัพยากรชุมชน
ชาวชุมชนทุกคนต่างช่วยกันเก็บเอาฝักลูกไม้มาปลูกเป็น
ป่าทดแทน ระดมกำลังจนเกิดการจัดงานปลูกป่าวันพ่อ มีการ
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน ทำให้หน่วยงานภาครัฐ
เห็นบทบาทความสำคัญของกิจกรรมชาวบ้าน เกิดความ
ร่วมไม้ร่วมมือ ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้
การปลูกป่าของชุมชนนั้น ชาวชุมชนใช้วิธีการนำกล้าไม้
ใหม่ ชนิดใดก็ ได้ ไปปลูกแซมในพื้นที่เดิมโดยไม่มีการถาง
เตียน กลายเป็นวิธีการปลูกป่าทดแทนที่เห็นผล เมื่อต้นไม้
โตขึ้น ชุมชนก็ได้ป่าชายเลนกลับคืนมา ป่าที่อุดมสมบูรณ์มี
ทั้งไม้โกงกาง ไม้แสมเหมือนเดิม

ชี วิตพอเพียง
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กลอย

นอกจากนี้มีการตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนขึ้นเพื่อ
บริหารจัดการ และกำหนดกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากป่า
ด้วยเห็นความสำคัญของป่า ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่
ของผู้คนชุมชนในหลายหมู่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาชีพแหล่ง
อาหาร สมุนไพร และเป็นที่ป้องกันภัยจากธรรมชาติ อย่าง
กรณีคลื่นสึนามิ
โดยในการจัดการป่านั้น ได้จัดสรรแบ่งพื้นที่ดังนี้ แปลง
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 200 ไร่ เพือ่ อนุรกั ษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้
แปลงป่าเพาะเมล็ดพันธุก์ ล้าไม้ 200 ไร่ แปลงป่าไม้ใช้สอย
700 ไร่ แปลงป่าผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ 100 ไร่ แปลง
ป่าสมุนไพร 50 ไร่
“ป่าชุมชน” ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน
เมือ่ การปลูกป่าเกิดขึน้ การฟืน้ ฟูวถิ เี ดิมจึงกลับคืนมาด้วย
เช่นกัน การอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพ เกื้อกูล พึ่งพิงอิง
อาศัยฟื้นกลับมา การจัดการป่าหาใช่เป็นเพียงป่าทดแทน
เท่านัน้ แต่ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของป่าทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และประโยชน์อันมากมายจากป่า เกิดเป็นกฏเกณฑ์การใช้
ประโยชน์จากป่าคือ ห้ามใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเฉลิม
พระเกียรติ สมาชิกคนใดต้องการใช้ ไม้ ในกรณีจำเป็นต้อง
แจ้งคณะกรรมการป่าทราบล่วงหน้า 3 วัน สมาชิกคนใดตัด
ไม้ 1 ต้น ต้องปลูกทดแทน 5 ต้น ผู้ ใดตัดไม้โดยไม่บอก
คณะกรรมการป่า จะถูกดำเนินคดีและจ่ายค่าปรับ 5001,000 บาท ค่าปรับที่ ได้จะนำเข้ากองทุนพัฒนาป่าชายเลน
กฎระเบียบนี้สามารถปรับปรุง แก้ ไขเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม ห้ามบุคคลภายนอกเก็บลูกฝัก พันธุ์ไม้จากป่าชายเลน
ก่อนได้รับอนุญาตและแม้ว่าในการจัดการป่าของชุมชนจะมี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dioscorea
hispida Dennst He.
ชื่อสามัญ : กลอย
ชื่อท้องถิ่น : กอย กอยข้าวเหนียว

ลักษณะทัว่ ไป : เป็นไม้เถา มีหวั ใต้ดนิ เลือ้ ยพาดพันต้นไม้อนื่
หรือเลื้อยตามพื้นดิน มีหนามแหลมตลอดเถา
แหล่งที่พบ : ป่าโคก, ป่าเบญจพรรณ
ใบ : ใบประกอบ ใบย่อย 3 ใบ แยกออกเป็นแฉก
คุณค่าทางอาหาร : ส่วนหัวรับประทานเป็นอาหาร จะนึ่งหรือ
ทำเป็นอาหารหวานได้
คุณค่าทางยา : หัวมีพิษทำให้เบื่อเมา คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง
หุงเป็นน้ำมัน ใส่แผลกัดหนอง
วิถีชุมชน : ชาวบ้านจะนำส่วนหัวมาประกอบอาหาร ทำเป็น
อาหารหวาน แต่ตอ้ งเป็นกลอยทีจ่ ดื แล้ว โดยการผ่านกรรมวิธี
การหมักกลอยก่อน จึงนำมานึ่งรับประทานวิธีการหมักกลอย

โครงสร้างคณะกรรมการในการดูแลจัดการ แต่กลับพบว่า
จิตสำนึกของชาวบ้านกลับเป็นพลังสำคัญยิ่งที่หนุนเสริม
การจัดการป่าชุมชนให้ยงั่ ยืนยิง่ ขึน้ ชาวบ้านต่างทำหน้าทีอ่ ย่าง
เต็มความสามารถ ในการดูแลรักษาป่า เป็นหูเป็นตาสอดส่อง
ไม่ให้คนภายนอกเข้ามาลักลอบตัดไม้ เพราะผืนป่าชายเลน
แห่งนีค้ อื เส้นเลือดใหญ่ทหี่ ล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง
มีป่า มีแหล่งอาหาร จึงมีความพอเพียง
ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลของชาวบ้าน
โคกพยอมกับทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาอีกครัง้ จากผืนป่า
ชายเลน เชือ่ มโยงสายน้ำ ลำคลอง ผืนดินทีช่ าวบ้านอิงอาศัย
ในการทำไร่นาเรือกสวนไม้ผสม เกษตรธรรมชาติตามวิถเี ดิม
ต่างกลับคืนสมบูรณ์
“คลองติงหงี” เป็นสายน้ำแห่งชีวติ ทีเ่ ป็นแหล่งทรัพยากร
สัตว์น้ำนานา ชาวบ้านใช้ลำคลองนี้เป็นแหล่งอาหารจับกุ้ง
หอยปูปลามาแต่อดีต เมื่อป่าสมบูรณ์ ย่อมทำให้แหล่งน้ำ
คูคลองสมบูรณ์ตาม คลองสายนีจ้ งึ เป็นแหล่งอาหารทีส่ ำคัญ
ของชุมชนเรื่อยมา จนปัจจุบันมีการส่งเสริมอาชีพประมง
พืน้ บ้าน โดยการเลีย้ งปลาในกระชังตลอดแนวลำคลองจาก
กรมประมง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 ครัวเรือน มีกระชัง
ทัง้ หมด 80 จากเริม่ ต้นเพียงแค่ 20 กระชังเท่านัน้ การบริหาร
จัดการกลุม่ ทีด่ ที ำให้ชาวบ้านมีอำนาจในการต่อรอง ได้ราคา
ปลาที่เหมาะสม และไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่มา
รับซื้อ ปัจจุบันมีเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสวัสดิการแก่
สมาชิก 25,000 บาท มีกระบวนการชุมชนในการดูแลจัดการ
มีเวรยามทำหน้าที่ผลัดกันให้อาหารปลาและนอนเฝ้าปลา
ในตอนกลางคืนเพื่อป้องกันขโมยจากชุมชนอื่น

ของชาวบ้ า นเริ่ ม จากนำหั ว กลอยมาปอกเปลือก ฝาน
บางๆ แล้วหมักกับเกลือ 1 คืน ซาวขึ้นจากน้ำเกลือ นำไป
แช่ น้ ำ อี ก 3 คื น แล้ ว กดให้ น้ ำ ออก ล้ า งด้ ว ยน้ ำ สะอาด
อี ก ครั้ ง (ถ้ า น้ ำ ออก จนหมดแล้ ว ชาวบ้านจะเรี ย กว่ า
“กอยจืด”) เสร็จแล้วนำมาประกอบอาหารหวานได้เลย
หรือถ้าต้องการจะเก็บไว้รับประทานนานๆ ก็นำกลอยจืดไป
ตากให้แห้ง เมื่อต้องการจะนึ่งจึงแช่น้ำ ใหม่ (ขำ เหลาซื่อ
บ้ า นแปะ ตำบลอี เ ซ กิ่ ง อำเภอโพธิ์ ศ รี สุ ว รรณ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)
ส่วนผสมในการนึง่ กลอย : กลอย ข้าวเหนียว มะพร้าวทึนทึก
(ไม่อ่อนไม่แก่) ฟักทอง น้ำตาลทราย
วิธีนึ่ง : นำกลอยที่ จื ด แล้ ว นึ่ ง รวมกั บ ข้ า วเหนี ย วจนสุ ก
คลุ ก เคล้ า กั บ น้ ำ ตาลทราย โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึน ทึก
รับประทานพร้อมกับฟักทองนึ่ง นอกจากจะรับประทานใน
ครอบครัวแล้ว กลอยนึ่งเป็นอาหารที่จะต้องนำไปทำบุญ
ข้าวสาก ตามประเพณีท้องถิ่นที่กระทำกันทุกปี

มีกฎกติกา สวัสดิการสำหรับสมาชิกกลุ่ม หากพ่อแม่
สมาชิกเสียชีวิตได้รับเงิน 3,500 บาท โดยมีการทำประกัน
ชีวิตให้สมาชิกคนละ 50,000 บาท เสียค่าประกันเดือนละ
200 บาท แบ่งปันให้โรงเรียน 20,000 บาท เป็นค่าอาหาร
กลางวันของเด็ก และมีแนวคิดที่จะต่อยอดเงินให้แก่มัสยิด
อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการบริหารจัดการกลุ่มที่เชื่อมโยง
ชุมชนทัง้ ชุมชน และเป็นการจัดการอาชีพความเป็นอยู่ โดยชาว
ชุมชนเพื่อชุมชน แสดงให้เห็นศักยภาพและพลังสร้างสรรค์
ของชาวบ้านในการพึ่งพาตนเองอย่างชาญฉลาดและเท่าทัน
ต้นกล้าใหม่ ... เยาวชนโคกพยอม
ขณะที่ชุมชนเข้มแข็ง ก้าวย่างไปสู่เส้นทางการจัดการ
ตนเอง กระบวนการสำคัญอีกอย่างที่ชุมชนให้ความสำคัญ
คือ การหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แก่ลูกแก่หลาน การสร้าง
เยาวชน คนรุ่นใหม่ คือกระบวนการที่ชุมชนให้ความสำคัญ
ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชาวชุมชนโคกพยอมเยาวชน
จะถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้เยาวชนได้เรียนรู้งาน เรียนรู้วิถีทางของพ่อ แม่ เพื่อที่
จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้สืบทอดภารกิจกิจกรรม
ของส่วนรวมในวันข้างหน้า
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเริ่มปรากฎผล เกิดกลุ่ม
กิจกรรมของเยาวชน เช่น กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน
ทีม่ สี มาชิก 12 คน หญิง 5 คน ชาย 7 คน และมีแนวร่วมอีก
10-20 คน ทำหน้าที่สำรวจป่าชายเลนดูประเภทต้นไม้
สัตว์น้ำต่างๆ เป็นหู เป็นตาในการรักษาป่า เป็นอาสาสมัคร
วางปะการังเทียมในคลองติงหงี หลังจากโดนสึนามิ รวมทั้ง
อบรมหลักการธรรมรักษ์ การปกครองและอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ในท้องถิ่น 5 จังหวัดภาคใต้

บ ทกวี

บรม : กระบวนการ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด คุณธรรม
นำจิตใจ
เรือ่ งราวของหลากชีวติ บนผืนดินแนวป่าชายเลน โคกพยอม
แห่งนี้ สะท้อนภาพชีวิตของวิถีพอเพียงในรูปแบบต่างๆ
บนฐานสำคัญคือ การมีฐานทรัพยากรธรรมชาติในการอิงอาศัย
ทั้งผืนดิน น้ำ ป่า ที่ผสมผสานเชื่อมโยง รวมทั้งการมีกลุ่ม
กิจกรรมที่มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้หาก
ชุมชนมีทรัพยากร พวกเขาก็จะสามารถหาอยู่หากิน อยู่ ได้
และนอกจากจะอยู่ ได้ ยังต้องมีกระบวนการในการสืบสาน
แนวคิดของชุมชน ทำให้เกิดการขยายผลของความรู้ชุมชนที่
มีคุณค่า สร้างกระบวนการให้คนมองเห็นคุณค่าร่วมกัน
มองเห็นคุณประโยชน์ของทรัพยากรต่างๆ ทั้งป่าชายเลน
สายน้ำ ลำคลอง และทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่ มีการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ทัง้ ในรูปแบบกลุม่ กิจกรรม
กลุ่มเยาวชน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องต่างๆ เช่นการเลี้ยงปลาใน
กระชัง ขนมลูกโรย การต่อเรือหัวโทงให้ลูกหลานได้ศึกษา
ในโรงเรียน หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านโคกพยอมจึง
เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างเต็มที่ของชุมชน โรงเรียน
รวมไปถึงมัสยิดประจำชุมชน เป็นการจัดการที่เชื่อมโยงหรือ
ที่เรียกว่า บรม ซึ่งได้แก่ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด ที่ร่วม
มือร่วมใจกันในการเสริมสร้างความรู้และแนวคิดต่างๆ เพื่อ
เป็นทุนในการดำเนินชีวิตให้กับลูกหลานของชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้กับลูกหลานต่อไป
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของแกนนำ มีการพูดคุยแลก
เปลี่ยนอย่างเปิดเผย ณ ศาลาการเรียนรู้ท่าน้ำ ที่เป็นดั่ง
โรงเรียนค่ำคืนที่ ไม่เคยขาดหายผู้คนมาชุมนุมกัน ส่งผลให้
กิจกรรมของชุมชนประสบผลสำเร็จ เช่นกลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน
จนได้ รั บ รางวั ล ลู กโลกสี เ ขี ย วในปี 2549 รางวั ล หมู่ บ้ า น
ประชาธิ ป ไตยขั้ น พื้ น ฐาน รางวั ล หมู่ บ้ า นอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
(small village) และหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น
ความสำเร็จของชุมชนโคกพยอมในวันนี้ จึงเกิดจากพลัง
ของคนในชุมชนทุกส่วนที่ร่วมกันคิด ทำ แก้ ไข และจัดการ
ชุมชนของตนเอง มีชีวิตที่มีวิถีผูกพัน และสอดคล้องกับฐาน
ทรัพยากร มีแกนนำชุมชนทีท่ ำงานเชือ่ มประสาน สร้างกระบวน
การมีสว่ นร่วมต่างๆ เชือ่ มประสานเยาวชน มุง่ สร้างคนรุน่ ใหม่
ให้สืบสานวิถีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย โคกพยอมจึงเป็นชุมชน
พอเพียง ที่มีวิถีพึ่งพา ผูกพันกับดิน น้ำ ป่าอย่างเกื้อกูลและ
ยัง่ ยืน และมีองค์ความรูท้ สี่ ามารถสืบสานต่อไปได้

แอบแอบหมาก
ยา
เขมพั น ธ์ โคหนองบั ว

คนโบราณชำนาญนักรู้จักคิด
สิ่งประดิษฐ์เก็บสิ่งของต้องประสงค์
ที่ซ่อนหมากซ่อนมวนยาอย่างวยงง
จุดประสงค์ซ่อนหรือ “แอบ” ได้แยบยล
สร้างแอบหมากแอบยาน่าทึ่งนัก
แจ้งประจักษ์ภูมิปัญญาน่าฉงน
เป็นแหล่งเรียนเชิงประจักษ์แก่ผู้คน
อนุชนควรพินิจคิดไตร่ตรอง
ใช่แค่เป็นเศษไม้ ไร้คุณค่า
ใช่แค่ว่ามองเห็นเป็นสิ่งของ
หัตถกรรมนามว่า “แอบ” ใช่แอบมอง
แม้เงินทองยังซ่อนไว้ ใน “แอบยา”
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แ วดวงลูกโลกสีเขียว
แวดวงลูกโลกสีเขียว ทีผ่ า่ นมาได้บอกเล่าเรือ่ งราวความ
เคลือ่ นไหวเป็นไปของกระบวนการจัดการสิง่ แวดล้อมของ
ผูค้ นทีม่ จี ติ วิญญาณรักษ์และหวงแหนผืนป่า ทีเ่ ราพบว่า

ใน

กระบวนการทำงานของผู้คนเหล่านี้ มีแนวคิดดีๆ ทีส่ ะท้อนถึงฐานความคิดในการ
		 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เราจึงได้เชื่อมร้อยนำเอาข้อคิดดีๆ จากปราชญ์
แกนนำชุมชนจากที่ต่างๆ มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกัน เพื่อที่ว่าคำกล่าวเหล่านี้ อาจจุด
ประกายและหว่านเพาะกล้าสีเขียวในพื้นที่ชุมชนที่กำลังคิดริเริ่มที่จะจัดการป่า เรียนรู้
และติดต่อเชื่อมโยงขยายโครงข่ายของผู้คนรักษ์สีเขียวให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น

พะติจอนิ โอโดเชา : ปราชญ์

ชาวบ้านลุ่มน้ำแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
“การเรี ย นรู้ คื อ การเข้ าใจทุ ก ส่ ว นที่ ส มดุ ล
รู้จักธรรมชาติ รู้จักสิ่งสูงสุด ทุกส่วนต้อง
เรียนรู้ เราอาจจะเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เหมือน
เราจะหวังน้ำบ่อหน้า แต่ก็ต้องหวังน้ำบ่อหลัง
ซึ่ ง หมายถึ ง เราต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ บ้ า นเราด้ ว ย
เช่นกัน”
ชุมชนลุ่มน้ำแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ชุมชนปกาเกอะญอดั้งเดิมเก่าแก่ตั้งรกรากบนที่สูง ทำมาหากินบุกเบิกทำไร่หมุนเวียน
ขุดเหมือง ตีฝายเล็กฝายน้อย ทำนาขั้นบันได ส่วนชุมชนตอนล่างสร้างฝาย ขุดเหมือง
ตลอดแม่น้ำวาง รวม 11 ลูก หล่อเลี้ยงผืนนาอันกว้างใหญ่ ปลูกข้าว หอมหัวใหญ่ ถั่ว
เหลือง และไม้ผล พึ่งตนเอง แลกเปลี่ยนผลผลิต บนความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมานับร้อยปี
ก่อเกิด “สมัชชาเหมืองฝายลุ่มน้ำวาง” สร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการลุ่มน้ำและ
จัดการชีวิตชุมชนร่วมกัน
สำนักงานศูนย์ประสานงานวิทยาลัยจาวบ้านลุ่มน้ำวาง
57 หมู่ 5 วัดจำลอง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทร. 053-489-100

แม่ประมวล เจริญยิ่ง :

ประธานเครือข่ายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย
จ.บุ รี รั ม ย์ (รางวั ล สตรี ดี เ ด่ น การจั ด การ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงจากสหประชาชาติ)
“การเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ ต้องเริม่ จากการสร้างกระบวนการ
ทำให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ
ร่วมกัน เหมือนการแก้ปัญหาความยากจน
ของชุ ม ชน เราต้ อ งยึ ด การแก้ ปั ญ หาฐานทรัพยากร อย่างเรื่อง รายรับ รายได้ของ
เราจากป่าอาจมี ไม่มาก แต่เราก็ไม่ต้องจ่ายอะไร อย่างเช่น ซื้อปลาทูเข่งหนึ่ง ๑๕ บาท
แต่หากเข้าป่าเก็บหาของกิน ก็ไม่ต้องเสียเงิน ๑๕ บาท เป็นการเพิ่มรายได้อีกทาง ดังนั้น
ฐานทรัพยากรธรรมชาติคือ ห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถเข้าไปเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการ
ของชุมชนมากที่สุด”
ชุมชนละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธ์ุไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ถูกตัดทำลายจากการให้
สัมปทานป่าไม้ รวมทัง้ มีการทำไม้เถือ่ นจากนายทุนในเมือง ประกอบกับชาวบ้านได้อพยพ
เข้ามาบุกเบิกป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ป่าเขาคอกเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว กลายเป็นจุดเปลี่ยน
สำคั ญ ที่ ท ำให้ ชุ ม ชนมารวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตำบลเขาคอก
ผลสำเร็จจากการรักษาป่าได้สง่ ผลไปสูช่ มุ ชน ชาวบ้านสามารถหาอยูห่ ากินจากป่า และ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ขยายไปสูก่ ารเป็นแหล่งเรียนรูเ้ รือ่ งการจัดการ
ป่าที่พื้นที่ ใกล้เคียง หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาเข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลเขาคอก
44 หมู่ 8 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 081-977-4209
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วั ฒนธรรมพื้นบ้าน

ฝาย
ภูถ้ำ-ภูกระแต
วงจรชีวิตของ

อึ่งอ่าง

ภูถ้ำ-ภูกระแต เป็นสภาพป่าภูหินดาน ในพื้น ที่
ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เป็น

ส่วนหนึง่ ของภูระงำ ชาวบ้านได้กำหนดให้เป็นป่าชุมชน มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
		
2,000 ไร่ เหตุทเี่ รียกว่า ภูถำ้ เพราะชาวบ้านได้คน้ พบถ้ำธรรมชาติ 3 แห่ง
และได้ตั้งชื่อตามลักษณะคือ ถ้ำมืด ถ้ำแจ้ง และถ้ำแผงม้า
ส่วนป่าภูกระแต ปัจจุบันอยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (ไม่มเี ขตจังหวัดขอนแก่น) มีเนือ้ ทีร่ าว 800 ไร่
มีกระแตอาศัยอยู่มากจึงเรียกว่า ภูกระแต
พื้นที่ทั้งสองป่ามีอาณาบริเวณเชื่อมทอดกันเป็นสันเนินยาว โดยมีทุ่งราบหุบแอ่ง
อยู่ระหว่างกลาง มีสภาพเป็นหินดานสลับกับผืนป่าแผ่เป็นบริเวณกว้าง ป่าผืนนี้เกิด
จากการฟื้นตัวหลังจากชาวบ้านได้บุกรุกแผ้วถางเป็น ไร่มัน ไร่อ้อย ไร่ปอ เมื่อสี่สิบ
กว่าปีก่อน เกิดโรงงานน้ำตาลมาเปิดใกล้พื้นที่ป่า มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกอ้อย
ส่งโรงงาน ทำให้พนื้ ทีป่ า่ ภูถำ้ -ภูกระแต และป่าอืน่ ๆ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณนัน้ ลดลงอย่างรวดเร็ว
แต่เมื่อเกิดพลังร่วมใจกันส่งผลให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์หลายชนิดเข้ามา
พึ่งพาอาศัยเป็นต้นว่า สุนัขจิ้งจอก แย้ กระต่าย กระรอก กระแต นก อีเหน งู กบ
เขียด อึง่ อ่าง เป็นต้น มีพนั ธุพ์ ชื
ไม้หลากหลายชนิดทัง้ ประดู่
เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่า
แดง เป็นต้น ชาวบ้านได้รวม
ตัวกั น เกิ ด กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ แ ละ
ฟื้นฟู ภูถ้ำ-ภูกระแต และบึง
ละหานนา ขึ้นมา มีคุณวิธาน
ทิพย์วงศ์ คนหนุ่มไฟแรงเป็นหัว
ขบวนอยู่ในปัจจุบัน

ยน้ำชื้น
มณี รั ต น์ อุ ด ม

หากพิจารณาตามพื้นประวัติศาสตร์แล้ว บริเวณนี้มีหินที่ถูกตัดไปสร้างปราสาทแบบขอม
โบราณ โดยเฉพาะปราสาทหิน พิมาย ยังพบร่องรอยของการตัดหลงเหลืออยู่หลายแห่ง
นอกจากนี้ป่าภูกระแตยังเคยเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตัดผ่าน
ลงไปยังภาคกลางของประเทศ ทั้งภูถ้ำและภูกระแตจึงเป็นที่พักผ่อนของทหารในสมัยนั้นไป
โดยปริยาย
เมื่อชาวบ้านเห็นว่าป่าภูถ้ำ ภูกระแต เริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นป่าต้น
กำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยบง ห้วยสอยกล้วย ห้วยสองคอน ห้วยหลุบพง ห้วยยางบง
ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำชีทางด้านทิศตะวันตกของป่า และห้วยแคนที่ไหลลงสู่บึงละหานนาทางด้าน
ทิศใต้ ชาวบ้านที่อพยพพากันมาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ โดยอาศัยลำห้วย เป็นแหล่งเพาะ
ปลูกเพื่อการดำรงชีวิตมานานนับศตวรรษสืบทอดกันมาจนถึง พ่อใหญ่เข็ม เดชศรี นายเวิน
นางอุดม นายวันชัย นายประยุทธ์ เป็นต้น
กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ภู ถ้ ำ -ภู ก ระแต ได้ ข ยายเครื อ ข่ า ยลงไปยั ง ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ร ายรอบบึ ง ใหญ่
เพื่อร่วมกันรักษาดูแล บึงละหานนา ซึ่งมีอาณาบริเวณนับพันไร่ ให้ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำชี เชื่อมโยงต่อไปยังเขตจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่อยู่รอบบึงละหานนาคือ เจ้าพ่ออุปฮาด ซึ่งเป็นเจ้าพ่อขุน น้ำ
อันเป็นผีบรรพชนที่เคารพ ศรั ทธา ของชุมชน โดยมีพิธีกรรมบวงสรวง เช่นไหว้เลี้ยงดู
เจ้าพ่อในวันพุธแรกเดือนหกของทุกปี โดยมี พ่อจันทร์ ลานุ้ย มีบทบาทเป็นเฒ่าจ้ำ ผู้ น ำใน
การทำพิธีกรรม เชื่อกันว่าเจ้าพ่อแห่งบึงละหานนาจะคอยปกป้องดูแลทุกข์สุข รวมไปถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกร ทำนา ทำไร่ ได้ผลิตผลดี
จากการที่ ก ลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ภู ถ้ ำ -ภู ก ระแต ได้ ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ส ภาพป่ าให้ อุ ด ม
สมบู ร ณ์ นั้ น ส่ ง ผลให้ บึ ง ละหานนาที่ ค อยรั บ น้ ำ อยู่ ด้ า นล่ า ง มี น้ ำ ใช้ ส ำหรั บ การเกษตร
และอุปโภคบริโภคของชุมชนอย่างพอเพียงไม่เคยเหือดแห้ง
ที่สำคัญบนพื้นที่ ภูถ้ำ-ภูกระแต นั้น พื้นที่ลาดต่ำ น้ำจะไหลอย่างรวดเร็ว เมื่อสิ้นฤดูฝน
ผืนภูก็แห้งผากจนพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้ ก็หลบลี้หนีหายไปเพราะ
ขาดน้ำ ชุมชนจึงได้คิดทำ “ฝายชะลอความชื้น” ขึ้นหลายแห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นฝายหินบ้าง

ฝายดินบ้าง ทรายบ้าง ตลอดจนท่อนไม้ที่ล้มตายอยู่บนภู ทั้งนี้ก็เพื่อชะลอมิให้น้ำไหลลง
บึงละหานนาอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นเคย การดำเนินการเช่น นี้เกิดผลดีกับสัตว์ป่าหลาย
หลากพันธุ์ รวมทั้งพืชชุ่มน้ำอื่นๆ ที่ชุมชนได้เก็บเกี่ยวประโยชน์เพิ่มขึ้น
ที่สำคัญพบว่า บริเวณต้นฝายที่มีน้ำขังจะพบอึ่งอ่าง กบ เขียด มาวางไข่ แพร่ขยายเผ่า
พันธุ์จำนวนมาก โดยเฉพาะอึ่งอ่างนั้น ชาวบ้านต่างจับมาบริโภค และขายออกสู่ตลาดสร้าง
รายได้ดีแก่ทุกครอบครัว ทุกวันนี้พี่น้องที่อยู่รายรอบบึงละหานนา และหมู่บ้านที่อยู่ชายขอบ
ของภูถ้ำ-ภูกระแตต่างเห็นคุณค่าของผืนป่า และฝายน้ำล้นแบบพื้นบ้าน ที่ช่วยให้เกิดอาหาร
การกินสมบูรณ์พูนสุขขึ้น
พี่น้องจากหลายชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือกันที่จะเสริมสร้างวิถีของอึ่งอ่างไปยังเยาวชน
ในโรงเรียน เพื่อประสงค์ ให้เป็น หลักสูตรท้องถิ่น พร้อมกัน นั้น ก็ยังใช้มรดกของภูถ้ำภูก ระแตที่ เ ป็ น แหล่ ง ต้ น น้ ำ จั ด สร้ า งชุ ด ความรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และผลผลิ ต
จากทรัพยากรธรรมชาติให้กับมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเตรียมการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เช่น ไปดูถ้ำสุนัขจิ้งจอก ชมศูนย์อนุรักษ์อึ่งอ่าง กบ เขียด ตามวิถีธรรมชาติ รวมไป
ถึงศึกษาชื่นชมพันธุ์ ไ ม้เฉพาะถิ่น ที่มีหินดาน และแหล่งตัดหินโบราณสำหรับใช้ก่อสร้าง
ปราสาทแบบขอม เป็นต้น
นับได้ว่าการสร้างชุดความรู้จากผืนป่ามรดกทางธรรมชาติที่บรรพชนทิ้งไว้ ให้นั้น ชุมชน
รอบภูถ้ำ-ภูกระแต และบึงละหานนา ได้ทำแล้วเป็นผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม เพียงแต่อย่าให้
ธุรกิจแบบแข่งขันของชุมชนในปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจของนายทุนนอกพื้นที่เท่านั้น
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ต้ นกล้าของแผ่นดิน

ตัวอย่างที่มีค่ากว่าคำสอน
เด็ ก หญิ ง พิ ม พกานต์ ศรี สุ น นท์

ความเรียงเยาวชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2550

ภาพหลอดยาสี ฟั น ที่ ถู ก รี ด ออก
จนแบน ความโค้ ง งอของหลอด
ยาสี ฟั น บ่ ง บอกถึ ง สภาพที่ ถู กใช้
จนหยดสุ ด ท้ า ย

ภาพ

นั้นฉันเห็นตอนเดินออกมาจากห้องครัว
		
เพือ่ ช่วยย่าทำกับข้าว ตอนแรกฉันไม่ใส่ใจ
เท่าไรนัก แต่คำพูดทีว่ า่ “หลอดยาสีพระทนต์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” ทำให้ฉันหยุดยืนมอง พร้อมบอกตัวเองว่านี่
หรือหลอดยาสีฟนั ของพระเจ้าแผ่นดิน ของในหลวงทีท่ รงมีทุก
อย่างพรั่งพร้อม แต่ทำไมพระองค์จึงทรงใช้ของทุกอย่าง
อย่างคุม้ ค่า ทัง้ ทีพ่ ระองค์จะไม่ทรงทำเช่นนัน้ ก็ได้
ปู่เห็นฉันมองอย่างสนใจจึงบอกฉันว่า อีนาง....เห็นไหม
ว่าขนาดพระเจ้าอยูห่ วั ก็ยงั ทรงประหยัด พระองค์ไม่เคยทรง
ฟุม่ เฟือย ของใช้ทกุ อย่างพระองค์จะทรงใช้อย่างคุม้ ค่า ขอให้ดู
หลอดยาสีฟนั หลอดนีเ้ ป็นตัวอย่าง ฉันพยักหน้าเห็นด้วยกับปู่
นอกจากในหลวงแล้วฉันยังเคยเห็นสมเด็จพระเทพฯ ทาง
โทรทัศน์ ท่านทรงใส่ชดุ เก่าออกงานอยูบ่ อ่ ยครัง้ ชุดของท่าน
เรียบง่าย พระองค์ไม่ทรงแต่งหน้าทาปาก แต่ในความรู้สึก
ของฉัน พระองค์ท่านทรงงามจับใจ ปู่บอกฉันว่านี่แหละ
ตัวอย่างของความพอเพียงทีม่ คี า่ กว่าคำสอนใดๆ
ครอบครัวของฉันมีสมาชิก 5 คน ปู่ ย่า น้องสาว น้อง
ชาย และฉัน ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น แม้พ่อแม่
ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต้องทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งเงินมาให้
ฉันกับน้องได้เรียนและตอบแทนปู่ย่าที่เลี้ยงมา ครอบครัว
ของฉันไม่ร่ำรวยแต่อบอุ่น ฉันกับน้องและปู่ย่าต่างพอใจ
และมีความสุขกับครอบครัวของเรา
เราใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง
เวลาทีห่ วิ ก็ไม่ตอ้ งซือ้ ของกิน เพราะรอบริมรัว้ บ้านมีของกิน
ให้เราเลือกเสมอทัง้ ผัก ผลไม้ทสี่ ดใหม่ ให้ประโยชน์และมีคณุ ค่า
ดังนัน้ คนในครอบครัวของฉันจึงแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย
ส่วนการใช้จา่ ยของฉันกับน้องนัน้ พ่อกับแม่จะส่งเงินมา
ให้ทุกเดือน เมื่อฉันจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เช่น ซื้อสมุด
หนังสือ ปากกา หรือเสือ้ ผ้านักเรียน ฉันก็จะได้เสมอ แต่ฉนั
กับน้องก็ไม่เคยฟุม่ เฟือย เพราะย่าบอกว่าให้สงสารพ่อกับแม่
ให้มากๆ พ่อแม่ลำบากกว่าจะหาเงินมาให้กับพวกเราได้
เสือ้ ผ้าของฉันฉันจะใช้อย่างประหยัด พยายามไม่ให้สกปรก
ถ้ามีรอยขาด ย่าก็จะสอนให้ฉนั เย็บปะหรือชุน ย่าบอกว่าจะได้
ไม่ตอ้ งไปจ้างเขาทำแม้วา่ ฉันจะยังทำได้ไม่ดนี กั แต่ฉนั ก็รสู้ กึ
พอใจในฝีมอื ของตนเอง เงินทีย่ า่ ให้แต่ละวัน ฉันจะซือ้ เฉพาะ
สิง่ ทีจ่ ำเป็นจริงๆ อาหารกลางวันทางโรงเรียนได้จดั ทำให้นกั เรียน
ทุกคนได้กินเป็นประจำอยู่แล้ว เงินที่เหลือฉันจะนำไปฝาก
ออมทรัพย์โดยคุณครูประจำชั้นของฉันได้จัดทำโครงการ
ออมทรัพย์ไม่มดี อกเบีย้ โดยมีจดุ ประสงค์ทอี่ ยากจะสอนให้
นักเรียนรูจ้ กั การประหยัดอดออม พอสิน้ ปีคณ
ุ ครูกจ็ ะให้พวก
ฉันถอนเงินคืน เพือ่ นำไปซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ำเป็นต่อการเรียน
ฉันหวนนึกถึงโครงการตามพระราชดำริหลายๆ โครงการ
ที่ในหลวงทรงจัดตัง้ ขึน้ มาเพือ่ คนไทยทุกคน ทุกโครงการจะ
เน้นความพอเพียง ประหยัด และประโยชน์ทคี่ มุ้ ค่า โดยเฉพาะ
โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนา
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ทุกคน ซึง่ โครงการและแนวพระราชดำริทกุ อย่างนัน้ ครอบครัว
ของฉันได้นอ้ มนำมาปฏิบตั เิ สมอ และฉันก็รวู้ า่ คนไทยส่วนใหญ่
ก็ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเช่นกัน เพราะทุกคนทราบดีว่า
พระองค์ทรงรักและห่วงใยพวกเราเพียงใด
ภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทุกที่ ไม่ว่าพื้นที่แห่งนั้นจะทุรกันดารหรืออันตรายแค่ ไหน
สิ่งที่ทรงมุ่งหวังคือความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
และการใช้ชีวิตพอเพียง ไม่สุรุ่ยสุร่าย รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
มีน้ำใจต่อกัน ฉันว่าถ้าคนไทยทุกคนใช้ชีวิตแบบพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริได้ 100% ก็คงจะดี เพราะจะได้ไม่ตอ้ งลำบาก
เกินความจำเป็นในการอุปโภคบริโภคในชีวติ ประจำวัน ไม่ตอ้ ง
แก่งแย่งชิงดีกนั เพือ่ กอบโกยเอาในสิง่ ที่ไม่ใช่ของเรา รูจ้ กั พอ
และยับยั้งใจตนเอง รู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นทั้งมนุษย์ สัตว์
หรือพืช รวมทั้งสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว วิธีการก็คือ ใช้ประโยชน์
จากทุกสิง่ ทุกอย่างให้คมุ้ ค่าและรูจ้ กั เลือกเอาเฉพาะส่วนทีเ่ รา
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น พืชก็เก็บเฉพาะใบ หรือผลทีแ่ ก่หรือโตพอ
ที่จะกินได้ ถ้าส่วนใดยังใช้ ไม่ ได้ก็ไม่เก็บมา เพราะถ้าใช้ ไม่
ได้ก็ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
แต่ในความเป็นจริง ปัจจุบนั คนเห็นแก่ตวั มากขึน้ ใช้สอย
ธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า บางครัง้ ก็เทีย่ วยิงนกตกปลาเพือ่
ความสนุกหรือประลองฝีมอื เท่านัน้ เพือ่ นผูช้ ายของฉันบางคน
ชอบเอาหนังสติก๊ มายิงนกเล่น นกกระจอกตัวเล็กๆ บางตัวถูก
ยิงที่หัว บางตัวที่ปีก เพื่อนบางคนชอบพากันไปช้อนปลากัด
แล้วเอามาใส่ขวดแก้วหรือขวดโหล วันดีคนื ดีกเ็ อามาเทลงใน
ขวดเดียวกันเพือ่ ให้มนั กัดกัน บางตัวถูกกัดจนครีบขาด หรือ
แหว่งบางตัวก็ปากเจ่อ คุณครูทราบก็เรียกเพือ่ นมาตักเตือน
และคาดโทษ คุณครูบอกว่านกกระจอกช่วยเราในการกำจัด
แมลง เพราะมันจะช่วยกินแมลงและหนอนทีจ่ ะมากัดกินใบไม้
หรือผลไม้ ทำให้เราไม่ตอ้ งใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดศัตรูพชื
และอีกอย่างหนึง่ คุณครูวา่ ถ้าเราเป็นนกกระจอกเหล่านัน้ บ้าง
เราจะเจ็บไหมถ้ามีคนเอาหนังสติก๊ มายิงหัว ยิงขา ยิงตัว และ
ถ้าเราเป็นลูกนกทีอ่ ยู่ในรัง แล้วพ่อแม่เราถูกคนใจร้ายยิงตาย
เราจะเป็นอย่างไร หรือถ้าเราเป็นปลากัดบ้างแล้วถูกบังคับให้
กัดกันเราจะชอบไหม เพือ่ นของฉันหน้าจ๋อยเพราะโดนดุ พวก
ผูห้ ญิงต่างก็ดีใจทีผ่ ชู้ ายโดนดุจะได้ไม่ทำอีก
คุณครูยงั บอกอีกว่านอกจากโครงการตามพระราชดำริที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือความเป็นอยู่ของคนไทยแล้ว
ในหลวงยังทรงสอนให้เราใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียง ให้พยายามเป็นผู้
ผลิตมากกว่าผูซ้ อื้ อะไรไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวติ ก็พยายาม
ตัดออกไป นอกจากว่าบางอย่างเราทำเองไม่ได้จงึ ค่อยซือ้ จาก

คนอืน่ คุณครูยงั บอกอีกว่าคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่า
ไม่ดิ้นรนขวนขวาย วันๆ ทำแต่พอกิน แต่ ให้มีน้ำใจต่อคน
รอบข้าง และควรพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้ ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
นอกจากนีพ้ ระองค์ยงั ทรงมีพระราชดำริให้จดั ทำโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นน้ำ
ลำธาร ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขือ่ น ฝายเพือ่ กักเก็บน้ำไว้
ใช้ในด้านการเกษตร ประมง เวลาหน้าแล้งประชาชนจะได้มี
น้ำกินน้ำใช้ ไม่ขาดแคลน บ้านของฉันคือบ้านกุดไหก็ได้ ใช้
ประโยชน์จากเขือ่ นน้ำอูนทัง้ ด้านเกษตร การทำมาหากินอืน่ ๆ
ปูก่ บั ย่าของฉันยังเคยไปจับปลาทีเ่ ขือ่ นมาขาย พอได้เงินย่าก็
จะซือ้ สิง่ ทีจ่ ำเป็นอืน่ ๆ กลับมาไว้ใช้
การจับปลาในเขือ่ นน้ำอูนนีเ้ ขาจะมีชว่ งห้ามอยูก่ ค็ อื ช่วง
ฤดูปลาวางไข่ ถ้าใครฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎข้อห้ามจะถูกจับ
และถู ก ยึ ด เครื่ อ งมื อ ทำมาหากิ น ปู่ บ อกว่ า ปลาจะได้ มี
โอกาสขยายพันธ์ุ ซึง่ คุณครูบอกว่าวิธนี เี้ รียกว่าอดเปรีย้ วไว้
กินหวาน นอกจากการไม่จบั สัตว์นำ้ ในฤดูวางไข่แล้ว คุณครู
ให้พวกฉันคิดช่วยกันว่ามีวิธี ใดอีกที่จะทำให้ปลาขยายพันธ์ุ
ได้มากขึ้นหรือไม่สูญพันธ์ุ บางคนเสนอให้ทางการนำพันธ์ุ
ปลามาปล่อย บางคนบอกว่าให้แบ่งเวลากันหาปลา บางคนก็
บอกว่าให้มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือจับปลา
บางคนบอกว่าให้ชว่ ยกันรักษาน้ำให้สะอาดไม่ทงิ้ เศษขยะลงไป
คุณครูเลยให้ลองคิดว่าวิธี ใดที่เราเด็กๆ จะทำได้ พวกเรา
บอกว่ า การรักษาแหล่งน้ำน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดี
ทีส่ ดุ สำหรับเราหรือชาวบ้านทีม่ าใช้ประโยชน์ คุณครูบอกว่า
วิธรี กั ษาแหล่งน้ำ หรือต้นน้ำลำธารด้วยการช่วยกันดูแล ไม่
ทำให้แหล่งน้ำสกปรกเป็นวิธีที่ดีและง่ายที่สุดที่พวกเราจะ
ทำได้ และเป็นวิธที เี่ ราจะทำให้แหล่งน้ำสามารถใช้ประโยชน์
ได้นานทีส่ ดุ อีกด้วย
ก่อนทีฉ่ นั จะหลับไปในคืนนัน้ ภาพหลอดยาสีพระทนต์ที่
แบนเรียบ เพราะผ่านการใช้จนหมดหลอดของในหลวงมา
ลอยวนเวียนอยู่ในความคิดของฉัน การที่ท่านสอนด้วยการ
กระทำให้ทุกคนได้เห็นเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าคำสอนใดๆ ทั้งสิ้น
เหมือนทีค่ ณ
ุ ครูบอกว่า การกระทำมีคา่ กว่าคำสอน และยัง
ช่วยย้ำให้ฉนั ได้มนั่ ใจว่า สิง่ ทีฉ่ นั กับครอบครัวและคนในหมูบ่ า้ น
ได้ร่วมกัน ทำไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง
เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดี แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิด
แต่ก็ดีกว่าไม่ ได้ทำอะไรเลย ฉันดี ใจและภูมิใจที่ ได้เกิดเป็น
คนไทย มี ในหลวงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และฉันขอตั้ง
จิตอธิษฐานขอเกิดเป็นคนไทยทุกชาติ และขอให้ ในหลวง
มีพระพลานามัยทีแ่ ข็งแรง และมีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน

หนังสือใบลาน กับชุมชนอีสาน มีความ
สัมพันธ์กันมายาวนานแต่อดีต

ให้จัดทำก็อาจมีการนำวัสดุมีค่าชนิดต่างๆ เช่น งาช้าง เงิน
หรือ ทองคำ มาทำ ปี้ แทนไม้เพื่อให้ทรงคุณค่าและความ
สวยงาม การทำ ปี้ เริ่มจากหาไม้ ซึ่งจะมีขนาดความกว้าง
ทั่งปัจจุบัน ด้วยหนังสือใบลานคือเครื่องมือ ยาวเท่าไหร่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ข้อความทีจ่ ะจารลงไป โดยทัว่ ไปจะ
		
สำคัญในการบันทึก และถ่ายทอด ความรูต้ า่ งๆ
ในสั ง คม การศึ ก ษาเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสังคมจึงมีหนังสือ มีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-5
ใบลานเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางโลกหรือ เซนติเมตร และยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อได้
ทางธรรม เราจึงพบเห็นหนังสือใบลานมีอยู่ ในอีสานเป็น ไม้ ข นาดตามที่ ต้ อ งการแล้ ว จากนั้ น นำมาเหลา ขั ด และ
จำนวนมาก ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับหนังสือ ตกแต่งให้สวยงาม ตามรูปแบบที่ต้องการ โครงร่างโดยรวม
ใบลาน ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความชุดใบลานปริทรรศน์ขึ้น คือ ส่วนหัวไม้จะมีขนาดกว้างและจะเรียวลงมาทางส่วนปลาย
โดยในบทความแรกนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ปี้” ซึ่งเป็นส่วน รายละเอียดอื่นตามแต่ช่างผู้ทำพอใจจะเสริมแต่งอย่างไร
ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหนังสือใบลาน ซึ่งเมื่อพบ ทีพ่ บส่วนมากมักจะทำเป็นรูปคล้ายกับธาตุอีสาน หลังจาก
หนังสือใบลานที่มีการห่อและมัดไว้เป็นอย่างดีแล้ว ก็มัก ขัดเกลาผิวไม้เสร็จ บางชิ้นมีการแกะสลักลวดลายบริเวณ
จะพบ “ปี”้ อยูด่ ว้ ยเสมอ และก่อนจะแก้มดั ห่อหนังสือใบลาน ส่วนหัวไม้ แล้วเจาะรูเพื่อร้อยเชือก หรือไม่ก็ทำเป็นร่องเพื่อ
ให้ผูกเชือกได้ จากนั้นจารชื่อเรื่องและจำนวนผูกของหนังสือ
ก็จะต้องอ่านปีก้ อ่ นเป็นอันดับแรก

กระ

ราชั น ย์ นิ ล วรรณาภา

ดัชนี
หนังสือ

ใบลานอีสาน

ความหมายและความสำคัญ
“ปี้” หมายถึง แผ่นไม้ทมี่ รี ปู ลักษณะแบนยาว ปลายด้าน
หนึง่ เรียวแหลมคล้ายกับปิน่ ปักผมของสตรี หรือคล้ายกับรูป
ทรง “ธาตุ” อีสาน แต่ละชิ้นมีขนาดความหนา ความกว้าง
และความยาวแตกต่างกันไปตามความสัน้ ยาวแตกต่างกันไป
ภายใน “ปี้” จะจารชือ่ เรือ่ งและจำนวนผูกของหนังสือใบลาน
แต่ละเรือ่ งทีร่ วมอยู่ในมัดนัน้ ๆ เพือ่ บอกชือ่ เรือ่ งและจำนวน
ผูกของหนังสือใบลานแต่ละเรื่อง หรือบางชิ้นอาจจารชื่อเจ้า
ศรัทธาสร้างใบลาน เจ้าของใบลาน สถานทีเ่ ก็บใบลาน รวม
ถึงคำอธิฐานต่างๆ การจัดเก็บหนังสือใบลานเริม่ จากจัดหนังสือ
ใบลานแต่ละผูกแต่ละเรื่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วใช้
“ไม้ประกับ” วางประกบหนังสือใบลานทัง้ สองข้างใช้เชือกมัด
ไม้ประกับไว้กบั หนังสือใบลานโดยมัดหัวท้ายให้แน่น จากนัน้
ใช้ผา้ ห่อ เรียกว่า “ผ้าห่อคัมภีร”์ ซึง่ ผ้าทีน่ ำมาห่อหนังสือใบลาน
นั้นมีหลายชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าต่วน ผ้าทอยกดอก
ผ้าทอยกดิ้น และผ้าธรรมดาทั่วไป เมื่อห่อผ้าเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำ “ไม้คัมภีร์” มาจารชื่อเรื่องและจำนวนผูกของ
หนังสือใบลานทั้งหมดที่อยู่ ในมัดนั้น แล้วใช้เชือกมัด “ปี้”
กับห่อผ้าหนังสือใบลานเข้าไว้ดว้ ยกัน			

“ปี้” มีคำเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาค
กลางเรียก “ฉลาก” ทางด้านประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเรี ย กว่ า “ปี้ ” ภาคอี ส านของไทยเรี ย กว่ า
“ไม้คัมภีร์” ออกสำเนียงเป็น “ไม้กำพี่” หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “ปี้” ตามอย่างประเทศลาว บางแห่งเรียก “ตีกา”
(มาจากฎีกา) หรือ “ไม้ฎกี า” ทางภาคเหนือเรียก “ไม้บญ
ั ชัก”
ทางภาคใต้เรียก “ฉลาก” เช่นเดียวกับภาคกลาง
วัสดุและขัน้ ตอนการทำปี้
โดยทัว่ ไปวัสดุทนี่ ำมาทำ ปี้ ในภาคอีสานและประเทศลาว
นิยมใช้ไม้ไผ่และไม้ชนิดอืน่ ๆ ทีห่ าได้งา่ ยในท้องถิน่ แต่ถา้ หาก
เป็นของที่ทำในราชสำนักหรือเป็นของเจ้านาย ผู้มีฐานะ

เหมื อ นกั บ บุ รุ ษ เช่ น ห้ า มสตรี จั บ ต้ อ งหนั ง สื อใบลานหรื อ
พระเครื่อง ห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์รับประเคนสิ่งของจากมือ
สตรีโดยตรง ห้ามมิให้ผ้าสบง จีวรสัมผัสถูกสตรี และอื่นๆ
อีกมาก ดังนัน้ “ปี”้ จึงเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ที่ให้สตรีได้มบี ทบาท
ในการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา และการได้รับสิทธ์ให้ใกล้
ชิดพระศาสนาเยีย่ งบุรษุ โดยการนำเอาเส้นผมของตน มาถัก
เป็นเส้นเชือกมัดปี้ หรือทำเป็นพูผ่ กู ประดับไว้กบั ปี้ และปีน้ กี้ ็
จะผูกติดอยูก่ บั มัดหนังสือใบลาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใบลานที่
เป็นคัมภีรท์ างพุทธศาสนา จะถูกเก็บไว้ในวัดและได้รบั การกราบ
ไหว้บชู า ทำให้สตรีมสี ถานะเทียบเท่าบุรษุ ทีส่ ามารถจับต้องคัมภีร์
ใบลานได้ บวชอยู่ ในวัดได้ และสืบทอดพระพุทธศาสนาได้
ปัจจุบนั แม้กาลเวลาจะค่อยๆ ลบเลือนบทบาทของหนังสือ
ใบลานไปจากสังคมอีสาน แต่ดว้ ยหน้าที่ ที่ได้เคยรับใช้สงั คม
มายาวนาน ทำให้ความสำคัญของหนังสือใบลานยังทรงอิทธิพล
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ใบลานที่จะมัดรวมกัน และข้อความอื่นที่ต้องการ บางชิ้น
เมือ่ จารชือ่ และจำนวนผูกหนังสือเสร็จแล้วมีการลงชาด หรือ
ลงรักและบางชิน้ มีการปิดทองเพือ่ ความสวยงามด้วย การทำปี้
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหนังสือใบลาน หากเป็นเรื่องที่มีความ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ มีความสำคัญ และเป็นทีแ่ พร่หลายก็มกั จะทำอย่าง
วิจติ ร ประณีต สวยงาม
ประโยชน์ของปี้
1. เป็นดัชนีบอกชือ่ เรือ่ งหนังสือใบลานในแต่ละมัดและบอก
จำนวนผูกของหนังสือใบลานแต่ละเรื่อง ทำให้สะดวก		

สำหรับการค้น หาเมื่อต้องการนำออกมาใช้ หากไม่มี
“ปี้” การค้นหาหนังสือใบลานแต่ละเรื่อง ต้องแก้เชือก
มัดแต่ละมัดออก คลีผ่ า้ ห่อใบลาน แก้เชือกมัดไม้ประกับ
แล้วอ่านดูจากใบหลบหน้าของหนังสือใบลานแต่ละเรือ่ ง		

ซึง่ ต้องใช้เวลานานและมีความยุง่ ยากเสียเวลา
2. เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บหนังสือใบลานให้เป็นหมวดหมู่
3. เป็นหลักฐานในการตรวจสอบจำนวนของหนังสือใบลาน
ว่าคงอยูค่ รบถ้วนหรือไม่ ในกรณีทมี่ กี ารนำหนังสือใบลาน
ออกมาจากมัดแล้วนำกลับเข้ามัดตามเดิม
4. เป็นงานศิลปะทีแ่ สดงออกถึงภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทัง้ ด้าน		

การแกะสลัก ลงรัก ปิดทอง
5. เป็นเครือ่ งหมายในการแสดงออกถึงความเชือ่ และศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา
ความเชือ่ ในปี			
้
การสร้างกุศลให้ตวั เองและอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ญาติพนี่ อ้ ง
ที่ล่วงลับ โดยการจารชื่อนามสกุลผู้สร้างหนังสือใบลานและ
ผูล้ ว่ งลับทีจ่ ะได้รบั ส่วนกุศล ไว้ในปีเ้ ป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
ว่าบุญกุศลจะส่งถึงผูร้ บั ไม่ผดิ ตัว
การมีสว่ นร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการ
ได้อยู่ใกล้ชดิ กับศาสนาของสตรี เนือ่ งจากพุทธศาสนามีขอ้ ห้าม
หลายประการซึง่ เป็นกำแพงขวางกัน้ สตรีมใิ ห้เข้าใกล้พระศาสนา
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อยู่ ในวิถีวัฒธรรมของคนอีสาน แม้ว่าจะไม่เข้มขลังดังใน
อดีต แต่ความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าขององค์ความรู้ที่อยู่
ในหนังสือใบลานก็ได้หยัง่ รากลึกลงในความเชือ่ ของคนอีสาน
อย่างเหนียวแน่น ตราบใดที่หนังสือใบลานยังคงอยู่ “ปี้”
ก็จะยังคงความสำคัญ และยังจะทำหน้าทีข่ องมันต่อไป
ลักษณะและรูปแบบปีใ้ นภาคอีสาน
ปีท้ ที่ ำด้วยไม้ไผ่
1 ไม้ ไผ่ ความยาว ๒๖ เซนติเมตร หนา ๖ มิลลิเมตร
ข้อความ : ตีกาพฺรสิมมาวินิไสมี ๑๐ ผูก บาลี ๔ ผูก สับ ๖		

ผูก ทังมวรมีอยู่ ๑๐ ผูก หนังสือวัดบ้านมะคาแล
2 ไม้ ไผ่ ความยาว ๒๔ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
ข้อความ : ฎีกาลำมูลนิพฺพาน ๒ ผูก จุนฺทสุกฺกลิสูตรผูก ๑ สุ
นนฺทราษฺ ผูก ๑ ธาตฺตุ ผูก ๑ รวมมี ๕ ผูกแล
3 ไม้ ไผ่ ความยาว ๒๘ เซนติเมตร หนา ๔ มิลลิเมตร
ข้อความ : มัดนี้ฎีกาลำพระเวส มี ๑๙ ผูกแล เจ้าเฮีย
ปี้ทที่ ำด้วยไม้ชนิดอืน่
4 ไม้เนือ้ อ่อนไม่ลงสี ความยาว ๑๘.๕ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
ข้อความ : มัดนี้มูลฺลนิพฺพาน ๙ ผูก ฉลองหนังสือ ๓ ผูก
5 ไม้เนือ้ แข็ง ลงน้ำชาด ความยาว ๒๙ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
ข้อความ : มัดนี้ลำพระเวสฺสนฺดร มี ซาว ผูก มาลัยหมื่น
มาลัยแสน ซาว ผูก
6 ไม้เนือ้ แข็ง ลงน้ำชาด ความยาว ๓๕ เซนติเมตร หนา ๖ มิลลิเมตร
ข้อความ : หนังสือสุวนั นะจักกะ ๗ ผูก บ้านแกดำ
7 ไม้เนือ้ แข็ง ลงน้ำรัก ความยาว ๒๒.๕ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
ข้อความ : อันนีส้ งั ฮอมธาตุมี ๗ ผูก
8 ไม้เนือ้ อ่อนลงน้ำรัก ความยาว ๒๒ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
ข้อความ : สับบาฬีแลฏีกาสทฺทสารตฺถชาลินี มี ๑๑ ผูก
9 ไม้เนือ้ อ่อน ทาสีทองลงน้ำรัก ความยาว ๒๙.๕ เซนติเมตร
หนา ๑.๕ มิลลิเมตร
ข้อความ : อันนีค้ ำพีสนิ ไซมัดต้น มี ๗ ผูกแลเจ้าเฮิย
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