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ทบรรณาธิการบ

สิง่แวดลอ้ม แท ้เกดิจากธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม เทยีม 
เกิดจากเทคโนโลยี สองกระแสสู่การพัฒนาแบบใหม่ 
 กระแสแรก เอาคนนำ ธรรมชาติเป็นเป้าหมาย ส่วน กระแสที่สอง ประสานหรือ  
ตา่งคนตา่งทำ แตเ่ดมินัน้เรามุง่พฒันาแตเ่ศรษฐกจิดา้นเดยีว โดยคดิวา่จะสรา้งประเทศชาติ 
พัฒนาทัดเทียมกับอารยประเทศได้ 
 แต่นั่นเป็นผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมแท้ เราได้แต่สิ่งแวดล้อมเทียมมาทดแทนนับได้ว่า 
เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล 
 ธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากเราใช้อย่างไม่ประหยัด มุ่งเน้นการทำลายล้างจึงเกิด  
มลภาวะขึ้นหลากหลายรูปแบบ นักวิชาการ และนักพัฒนาเอกชนจึงต้องลงพื้นที่พูดคุยกับ 
ปราชญ์พื้นบ้านเพื่อช่วยกันค้นหาความจริงจึงเกิดคำ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้น นั่นก็คือ 
เศรษฐกิจก็ดีธรรมชาติก็อยู่ได้ เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น กระบวนการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม ที่เน้นสภาพแวดล้อมคู่ขนานไปกับการพัฒนา 
 

เศรษฐกิจ + นิเวศ  
พัฒนา + สิ่งแวดล้อม 
 จึงจะส่งผลให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสังคมที่กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นและ  
ดำเนินสืบทอดต่อไปได้ภายในขีดจำกัดที่สภาพแวดล้อมกำหนดให้ได้ ภาพองค์รวม จนเกิด 
วิถีบูรณาการขึน้มา เปน็การทำใหก้จิกรรมของมนษุยส์อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาต ิ
เป็นวิถีที่ถูกต้องของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การทีมุ่ง่เนน้ไปที ่วทิยาศาสตร ์+ เทคโนโลย ี+ เศรษฐกจิ ทำใหพ้งัพนิาศ เพราะไมม่อง  
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสายตานั่นเอง นั่นคือต้องปลุกสำนึกและจิตวิญญาณของผู้คนให้หันมา  
ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงสภาพดังเดิม ที่หดหายไปก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน นั้นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเสียใหม่ ไม่กินอยู่อย่างฟุ้ง  
เฟ้อสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ต้องประหยัดพลังงาน และใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
  
 เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มิใช่เป็นเจ้าของธรรมชาติที่จะหยิบฉวย 
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตามอำเภอใจ  

ความขดัแยง้ 
ทีบ่บีมนษุยส์ูท่างเลอืกใหม่ 

คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา : พงษ์ศักดิ์  พยัฆวิ เชียร  นิวัติ กองเพียร  ผศ.ดร.สมศักดิ์  สุขวงศ์   
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป  สันติวิภา พานิชกุล  ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์    
สรัญ รังคสิริ  ประเสริฐ สลิลอำไพ  อุดม วิเศษสาธร  บรรณาธิการอำนวยการ : 
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  บรรณาธกิารบรหิาร : นรินัศกัดิ ์บญุจนัทร ์ บรรณาธกิารผูพ้มิพ ์
ผู้โฆษณา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ  กองบรรณาธิการ : ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล    
สรญา ประทุมวงษ์   อินทิรา วิทยสมบูรณ์  พรวิ ไล คารร์  มณีรัตน์  อุดม    
บุบผาทิพย์ แช่มนิล  นิคม พุทธา  พงศา ชูแนม  สุธิดา แสงเพชร  กิติชัย รัตนะ  
ชฎินลดา เวชกุล  สุภาภรณ์ วรพรพรรณ  อนุวงศ์ ตั้ง    
กิติพงษ์ แดนสิงห์  พูนศักดิ์ เสลจุล   
ออกแบบ และจดัพมิพ ์: บรษิัท โพสต-์การด์ จำกดั  
สถานที่ติดต่อ : คณะทำงานรางวัลลกูโลกสเีขยีว   
บรษิัท ปตท. จำกดั (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” เดินทางมาถึงปีที่ 10 แล้ว ถ้าเป็นคน ก็เรียกว่าเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่...  
แต่สำหรับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สิบปีมิใช่เวลาน้อยนิด บนเส้นทางสายนี้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลมาช่วยกัน  
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยมากมาย ตลอดระยะเวลา 9 ปี จนย่างเข้าสู่ทศวรรษแรก “รางวัลลูกโลกสีเขียว”  
ได้มีโอกาสร่วมให้กำลังใจและยืนเคียงข้างบุคคลผู้ทำความดีให้แก่สังคมไทยเป็นจำนวน 56 คน แต่ละคนมี  
“รูปแบบ” ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ทบทวนเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนเหล่านี้  
ก่อนที่ขวบปีที่ 10 จะเริ่มต้น... 

 15 นักสู้  15 นักสู้ 
เรื่องราวของกลุ่ม “นักสู้” ที่อุทิศบางช่วงของ  
ชีวิตเพื่อการรักษาสิทธิและสิ่งแวดล้อม 

1
 ฤทธิ ์บญุประกอบ : หญงินกัสูแ้หง่ผนืปา่ “ดงขมุคำ”  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542  
ผูค้นมกัเรยีกเธอวา่ “แม่ฤทธิ์” หญงิชาวบา้นธรรมดาวยั 50 
ทีล่กุขึน้มาปกปอ้งผนืปา่ดงขมุคำไวด้ว้ยวธิกีารสนัต ินุม่นวล  
ขอรอ้งเจา้หนา้ทีม่ใิหบ้กุรกุแผว้ถางปา่เพือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิ  
“ทำไมต้องถางป่าธรรมชาติแล้วปลูกไม้ชนิดอื่นทดแทน


แล้วชาวบ้านจะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอย่างไร” นี่เป็นคำถามที่นำ  
มาสูก่ารขบัเคลือ่น เพราะพืน้ทีป่ลกูปา่ คอืพืน้ทีท่ำกนิและ  
ป่าหัวไร่ปลายนาที่ชุมชนสืบทอดรักษาไว้เป็นมรดกตั้งแต่  
ครั้งปู่ย่าตายาย 

2
 ปั๋น อินหลี : สามัญชน คนหวงแผ่นดิน  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544  
ดว้ยบคุลกิแบบคนจรงิ “พอ่ปัน๋”
กลายเปน็แกนนำผลกัดนั  
ให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรประชาชนทั้งกลุ่มบ้านหลวง  
หวงป่า เครือข่ายฮักเมืองน่าน และอีกหลายกลุ่ม “เรามี


ที่ดินทำนา
ทำไร่
เราต้องรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารไว้ก่อน



ถ้าป่าไม้สมบูรณ์
มีน้ำไหลตลอดปี
ก็มีอาหารและน้ำดื่ม


น้ำใช้ตลอดปี” มีป่าไม้ก็มีฝนตกตามฤดูกาล ปลูกพืช  
ทำนาได้ การปล่อยให้นายทุนตัดไม้ทำให้คนต้องอพยพ
ไปขายแรงงานที่อื่นเพราะความอดอยาก เพราะป่าคือ 
คลงัอาหารของชาวบ้าน 

3
 นรนิทร ์โพธิแ์ดง : ตายลม้...ถมทาง เพือ่คนอยูห่ลงั  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544  
“ลุงรินทร์” หรือ นรินทร์ โพธิ์แดง ประธานกลุ่มคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “เขาชะอาง


กลางทุ่ง” เป็นดวงประทีปอีกดวงหนึ่งที่ดับแสงลง   
ลงุรนิทร์ไม่ใช่คนระยองโดยกำเนิด แต่เลือกทางชีวิตช่วง  
บั้นปลายไวท้า่มกลางธรรมชาต ิหลงัเกษยีณจากการไฟฟา้  
นครหลวง ลุงรินทร์เข้ามาเป็นแกนนำเต็มตัวในช่วง  
ต้นปี 2543 รบัหนา้ทีแ่กนนำตอ่ตา้นการสรา้งโรงโมห่นิ และ
สุดท้าย ถูกสังหารอย่างเลือดเย็นที่หน้าบ้านตัวเอง ขณะ
มือสังหารขอเข้าไปนั่งคุยด้วย และลอบยิงเมื่อลุงรินทร์  
ผินหลังไปหาน้ำดื่มต้อนรับ ชีวิตมิได้จากไปอย่างสูญเปล่า 
ลุงรินทร์ล้มลงเพื่อถมทางให้แก่นักสู้ที่เหลืออยู่ได้ก้าวเดิน
อย่างมั่นคงต่อไป 

4
 พระอธิการเอนก จนฺทปญฺโญ : “ธรรมะ” คือ  

 ชัยชนะที่มั่นคง   
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545   
อำเภอฝาง เปน็หนึง่ใน 3 อำเภอทีม่พีืน้ทีป่ลกูสม้มากทีส่ดุ  
ในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ป่าถูกรุกเพื่อขยายแปลงปลูก  
ทกุปอียา่งเนือ่ง และสม้...กเ็ปน็ผลไมท้ีต่อ้งใชส้ารเคมแีละ  
ยาฆา่แมลงในปรมิาณมหาศาล หากความตอ้งการผลผลติ
ที่สวยงามตามค่านิยมของตลาด ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และแหล่งต้นน้ำลำธารธรรมชาติที่ใช้ร่วมกัน พระอธิการ
เอนก จนฺทปญโญ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้ง (ดง
แม่หลักหมื่น) คือผู้แทรกอยู่ระหว่างความขัดแย้งของ 
ระหว่างนายทุนกับชุมชน เป็นผู้ใช้ความเยือกเย็นดับไฟ
ร้อนของชาวบ้านที่เกือบถึงจุดเดือด กระทำการแตกหัก
มาหลายครั้งหลายครา “เราไม่ได้ต่อต้านสวนส้ม
หรือ
การปลูกส้ม
แต่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันเกินไป
ใช้สารเคมี
มากไป
มีการรุกป่าสาธารณะจนชาวบ้านแทบอยู่ไม่ได้

ชาวบ้านไม่ ได้ต่อต้านการปลูกส้ม
แต่ขอให้ลดการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง
และพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นผล
กระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน” แม้ชาวบ้านจะรวมตัว
ร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับทอ้งถิน่และระดบัชาติ
มานานกว่า 10 ปี รวมทั้งขอร้องให้นายทุนปรับปรุงระบบ
การผลิต แต่ก็ยังไม่เคยมคีวามเคลือ่นไหวในเชิงบวกจาก
ทั้งสองฝ่าย ทุกวันนี้ อัตราผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
ในอำเภอฝางเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 เปน็ร้อยละ 70 หลัง
จากที่นายทุนสวนส้มเข้ามาปักหลักในเมืองอันสงบสุข
แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2538 

5
 ฉล่ำ โนปิง : ยืนหยัดปกป้อง...ป่าสัก  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546  
ลุงฉล่ำมีอุดมคติว่า ป่า...ให้ทุกอย่างกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์
ต้องอาศัยป่า การทำลายป่าก็คือการทำลายชีวิต หาก
ช่วยกันดูแลป่า ก็เท่ากับรักษาชีวิตตัวเอง ลุงว่า...เกิดมา
ชาตหินึง่
ถา้มโีอกาสกต็อ้งทำความดทีดแทนคณุแผน่ดนิเกดิ
ทกุวนันี ้ลงุฉลำ่เปน็ทัง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการปา่ชมุชน
ในเครอืขา่ยปา่ชมุชนลุม่นำ้แมห่มอก และเครอืขา่ยปา่ชมุชน
จังหวัดลำปาง มุ่งมั่นยืนหยัดทำงานปกป้องผืนป่าด้วยชีวิต
ตลอดมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด และเพื่ออนาคต  
ของลูกหลาน 
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 พระครูจันทร ปัญญาภรณ์ : แสงทองของวัดป่า  

 ภูนกกระบา  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550  
ภิกษุผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชุมชนและเยาวชนมาช่วยกัน
ป้องกันการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ และการจัดการไฟป่าอย่าง
เป็นระบบ ได้นำเสนอแนวคิดพิชิตไฟป่าที่เกิดในหน้าแล้ง
ทุกปี รวมทั้งการปลูกต้นไม้ทดแทนความเสียหาย จัดทำ
แนวกั้นไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ บนภูเขา เพื่อให้
ชาวบ้านมีแหล่งอาหาร แหล่งยาสมุนไพรไว้ใช้ในวิถีชีวิต 
ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นปีก
ปกปอ้งการรกุพืน้ทีม่าปลกูพชืเศรษฐกจิของนายทนุ  

 

 
  14 นักคิด 

การเคลื่อนไหวในเชิงปรัชญาแนวคิด ที่นำมา
สู่พลังและการเปลี่ยนแปลง 

1
 พงศา ชูแนม : “คนอยู่-ป่ายัง” อหังการจาก  

 ป่าพะโตะ๊  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542  
พงศา ชูแนม เจ้าของวลี “คนอยู่-ป่ายัง” ที่กลายเป็น  
นโยบายสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ เป็นข้าราชการป่าไม้ที่  
ยึดถือแนวทางการอนุรักษ์และจัดการป่าควบคู่กับการ
พฒันาคนและชมุชน จนสามารถแก้ไขปญัหาความขดัแยง้  
ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับชาวบ้าน  
บรเิวณตน้แมน่ำ้หลงัสวนดว้ยสนัตวิธิแีบบครบวงจร ทัง้ดา้น  
เศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา ตลอดจนการจดัการทรพัยากร  
ธรรมชาติ เพื่อเน้นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กับการ
กระตุ้นจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมดูแลปกป้อง และใช้สอย  
ประโยชน์ป่าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

2
 สอน กลา้ศกึ : “ผบีา้ปลกูตน้ไม”้ แหง่บา้นโนนเสลา 

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542  
เกือบสองทศวรรษที่ลุงสอน กล้าศึก มุ่งมั่นทำงานที่ยิ่ง
ใหญ่แต่เรียบง่ายด้วยแนวคิดว่า การปลูกต้นไม้ สรา้งปา่ 
คอืการปฏบิตัธิรรม “เพราะปา่ไมเ้ปรยีบเสมอืนอาจารยข์อง
พระพุทธเจ้า” ลุงสอนกลายเป็นผีบ้าในสายตาของคนอื่น   
ผีบ้ามีศรัทธาสร้างผืนป่า และภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์
แกค่นทัง้โลก เพราะเชือ่วา่ปา่ไมเ้ปน็ผูส้รา้งโลก สรา้งความ
อดุมสมบรูณท์ัง้ดนิ นำ้ ลม ไฟ ผู้ใดบำรงุปา่ ผูน้ัน้บำรงุโลก 

3
 พระครูมานัสนทีพิทักษ์ : ผู้พิทักษ์สายน้ำและ  

 ผืนป่า 
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ปี 2543 
พระผู้น้อมนำหลักธรรมคำสอน เชื่อมโยงองค์ความรู้  
ระบบนิเวศที่สูงและที่ลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่าน
พิธีกรรมบวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำที่รื้อฟื้นขึ้นเพื่อ  
สานสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นราบและพื้นที่สูงเข้า  
ด้วยกัน นำข้อธรรมะในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน 
“วัดคือบ้าน
งานคือชีวิต
ศิษย์คือลูกหลาน
ชาวบ้านคือ
ญาติพี่น้อง” สุภาษิตประจำใจของผู้พิทักษ์สายน้ำแห่ง
เมืองพะเยา 

6
 ตั๋น มณีโต : นักคิดผู้พลิกวิถี  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547  
แม้จะเสียดวงตา แต่กลับได้ปัญญาและความคิด “ตั๋น

มณีโต” ลูกจ้างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พลิกชีวิต
จากมือปราบมาสู่การสร้างสรรค์ด้วยงาน “สื่อความหมาย
ธรรมชาต”ิ นบัเปน็กลยทุธก์ารสง่สญัญาณเขา้ถงึจติใจใหร้กั 
เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เป้าหมายของการทำสื่อ
ความหมายธรรมชาติ
มุ่งหวังให้คนทำสิ่งดีๆ
เมื่อสื่อถึงต้น
ไม้ต้นหนึ่ง
เขาจะได้เห็นประโยชน์
คุณค่า
ที่มีต่อโลกและ
ต่อมนุษย์เรา” ทีมสื่อความหมายธรรมชาติ เกิดขึ้นด้วย
ฝีมือนักสู้ผู้นี้ และเดินทางไปถ่ายทอดความเข้าใจให้กับ
หมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

7
 หยี เพ็งหมาน : ตำนานแห่ง “ป่ากราด”  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547  
ด้วยสำนึกว่า “ป่ากราด” เป็นป่าที่บรรพชนมอบไว้ให้เป็น
ปา่ใชส้อยของสว่นรวม กลายเปน็แรงบนัดาลใจให ้“ลุงหยี”

ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาป่ากราดผืนนี้ให้พ้นจากการบุกรุกมา
เนิน่นานกวา่ครึง่ศตวรรษ แมว้า่วนัเวลาเปลีย่นไป แตห่วัใจ
ลงุหยีไมเ่ปลีย่นแปร คงทำหนา้ทีย่ามเฝา้แผน่ดนิอยา่งไมรู่้
เหนด็เหนือ่ย สมกบัทำหนา้ทีป่ระธานองคก์รพทิกัษป์า่กราด 
“เราทำงานอาสาสมคัร
หา้มพดูวา่เหนือ่ย
หา้มพดูวา่กลวั...


เพราะงานนี้เขาไม่ได้บังคับ
เราเข้ามาเอง
เราเหนื่อย
เรา
กลัว...ก็ออกไป
คนที่ยังทำอยู่
ต้องไม่เหนื่อย
ไม่กลัว”


ใครมักหมิ่นว่าคนแก่หมดน้ำยา...ต้องกลับไปคิดใหม่อีกที 

8
 วิไลพร บุญตาโลก : ทวงสิทธิแห่งความชอบธรรม  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547  
ป่าโนนคำหมากก่อง โนนคำข่า โนนคำเชียงบง เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารตามธรรมชาติของชาวหนองม่วง โดยมิต้อง
ลงทุน ด้วยเป็นผืนป่าสมบูรณ์มากกว่าพันไร่ที่ทอดยาว
ขนานกับลำห้วยสำราญ แต่การบุกรุกป่าจากนโยบายของ
บางหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาขอสร้างอาคาร และจาก  
การขยายที่ทำกินชาวบ้าน ทำให้วิไลพร ตัดสินใจเคลื่อน  
ไหวเพื่อทวงสิทธ์แห่งความชอบธรรม ชุมชนหนองม่วง  
ตัดสินใจนิมนต์พระบุญมี เตชะธัมโม จากวัดหนองป่าพง 
จ.อุบลราชธานี ให้มาตั้งที่พักสงฆ์เป็นสาขาวัดหนองป่าพง 
(สาขาที่ 54) ในปี 2522 เพื่อใช้เป็นกุศโลบายหนึ่งใน
การรักษาผืนป่า การเคลื่อนไหวไม่เพียงประสบความ 
สำเร็จ แต่ยังขยายผลมาสู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งป่า
ชุมชนของตำบลหนองครกในที่สุด 

9
 มิยะ หะหวา : รากหญ้าแห่งทะเลตรัง  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548  
“มยิะ
หะหวา” หญงิชายขอบวยั 40 เศษ จบแคช่ัน้ประถม 
แต่ด้วยนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หญิงมุสลิมผู้นี้จึงบ่มเพาะ
ประสบการณ์ และทักษะที่ประกอบด้วยไหวพริบในการ
คลี่คลายปัญหา อันเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยของปลาพยูน และระบบนิเวศ
ของหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังชีวิตที่กล้าแกร่งตรากตรำงาน  
หนัก และเป็นไปตามครรลองคำสอนของอัลเลาะห์ จวบ  
จวนวาระสุดท้ายที่จากไปด้วยภาวะสุขภาพ 

10
 พระศราวธุ เตชะธรรมโม : ประทปีแหง่บา้นชอ่งกุม่  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548  
ภิกษุผู้ยอมสละลาภยศที่ก้าวหน้า มาทุ่มเทเวลาเพื่อการ
อนุรักษ์ผืนป่า แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่กลับมีพลังในการ
สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน พลิกผืนดินแห้งแล้งโล่งเตียน  
ที่ ไร้ค่า ให้กลับมาเป็นป่าไม้ เป็นแหล่งอาหาร แหล่ง  
สมุนไพร แหล่งน้ำ และเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
ของชมุชน “ปา่เปน็หวัใจของความสงบสขุของโลก
เปน็สิง่


ที่มีค่ามาก
ไม่ว่าจะเป็นอากาศและน้ำ
หากโลกนี้ไม่มีป่า
ไม้
ก็ไม่มีข้าว
น้ำ
อาหาร” ป่าที่สมบูรณ์ ก็ให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี เทศนาธรรมง่ายๆ ที่พระศราวุธ เตชะธรรมโม 
สนทนากับชาวบ้านช่องกุ่ม 

11
 ทิวาพร ศรีวรกุล : หญิงแกร่งใจกล้า...แห่งผืนป่า  

 ตะวันตก   
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548  
เส้นทางการอนุรักษ์ของทิวาพร ศรีวรกุล เริ่มต้นจากการ
ทำเหมืองแร่ดีบุก จากนั้นทอดยาวสู่การอนุรักษ์ผืนป่า
เต่าดำราว 30,000 ไร่ ต้องเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจ
ของสังคมภายนอก เสี่ยงชีวิตกับกลุ่มอิทธิพล จนในที่สุด
ก็สามารถสร้างเครือข่ายดูแลผืนป่าตะวันตกแห่งอำเภอ
ไทรโยคไว้ไดบ้นวถิขีองการครองชพีแบบเศรษฐกจิพอเพยีง
ปา่เตา่ดำอาจเปน็เพยีงพืน้ทีห่นึง่ในกาญจนบรุทีีม่ศีกัยภาพ  
ในการทำเหมืองแร่ดีบุก ไม่ต่างจากการทำเหมืองในพื้นที่
อื่นๆ แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกในคุณค่าของ
ธรรมชาตินั้น ทำให้เหมืองป่าเต่าดำสามารถคุ้มครองและ
รักษาความสมบูรณ์ของความหลากหลายในระบบนิเวศ  
ในป่าดงดิบไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

12
 ธนา ยะโสภา : ขับเคลื่อนเพื่อสิทธิอันชอบธรรม  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2549  
การต่อสู้เพื่อให้ได้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านคืนกลับมา
ค่อนข้างยากลำบาก แต่บทบาทการนำของ “กำนันธนา” 
ที่เริ่มจากการพูดคุย ชักชวนชาวบ้านจากกลุ่มเล็กๆ ให้
เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาอย่างถ่องแท้ 
จนกระทัง่ชมุชนหลอ่หลอมเปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนั เกดิความ
กล้าพร้อมเคลื่อนไหวเรียกร้องความถูกต้องและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ปน็หลกัฐานทางโบราณคดแีละประวัติ-  
ศาสตร์ ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อน 

13
 สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา : ลูกชายของสายน้ำใน  

 อ้อมกอดของแม่   
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2549  
นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่วมคิดร่วมสร้างและประสาน  
ให้งานวิจัยชาวบ้านหลายหมู่บ้านในอำเภอเชียงของและ
อำเภอเวยีงแกน่ ชว่งป ี2547-2548 เกดิเปน็วถิ ี“แมน่ำ้โขง

แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” โดยใช้ข้อมูลหลักฐาน
ยืนยันถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสรรพชีวิตในแม่น้ำโขง 
หากมีการระเบิดแก่ง สมเกียรตินำเสนอข้อเท็จจริงจน  
เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายปกป้องทรัพยากร  
ธรรมชาติตลอดลำน้ำโขง รวมถึงงานวิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเพื่อนำมาสู่การพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวที่จะ
เปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงเพียงเพื่อมิติทางเศรษฐกิจ 

14
 พิทักษ์ โตนวุธ : วีรบุรุษป่าเขตฝน  

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550  
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เข้ามาเป็นเฟืองหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชาวบ้าน   
เพื่อคัดค้านการตั้งโรงโม่หินในพื้นที่บ้านชมภู ตำบลชมภู 
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และกลายเป็นคดี
ความ ขยายเป็นการเรียกร้องสิทธิการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเท่าเทียม 17 พฤษภาคม 2544 
ขณะนำชาวบ้านเข้ายื่นเรื่องขอเป็นกรรมการร่วมในการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธทิีด่นิโรงโม ่พทิกัษ ์โตนวธุ ถกูลอบ  
ยิงเสียชีวิตที่บริเวณปากทางเข้าบ้านชมภู เหลือเพียงร่าง
และตำนานบณัฑตินกัอนรุกัษ ์กบัการกอ่ตัง้เครอืขา่ยอนรุกัษ์
ลุม่นำ้ชมพเูพือ่สบืสานปณธิานการตอ่สูเ้พือ่มวลชน  
 

4



 

4
 เล็ก กุดวงค์แก้ว : สร้างเครือข่ายการศึกษา  

 ธรรมชาติเพื่อชีวิต   
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ปี 2543  
ปราชญ์ชาวบ้านที่สร้างสำนึกและจิตวิญญาณให้กับผู้คน
ในแถบภูพานหวนคืนสู่วิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิถีเศรษฐกิจของชาวบ้าน บนพื้นฐานของการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง พออยู่ พอกิน ตามวิถีแนวพระราชดำริ 
สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการ “พึ่งพาตนเอง


พึ่งพาธรรมชาติ” พรอ้มทัง้จดักระบวนการเรยีนรูสู้เ่ยาวชน
จนเป็นเครือข่ายกว้างขวางกว่า 300 หมู่บ้าน 94 อำเภอ 
“อยากได้ช้างป่า
ก็เอาช้างไปต่อ
ถ้าอยากได้คนชนิด
เดียวกัน
ก็ต้องเอาคนไปต่อ
คนแบบเดียวกับเรามีอยู่ด้วย
กันทุกชุมชน
เพียงแต่เราต้องไปค้นหาเขาเท่านั้น”


5
 บบุผาทพิย ์แชม่นลิ : หญงิกลา้หวัใจแกรง่แม่แบบ   

 นักอนุรักษ์รุ่นใหม่  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544    
อดตีนกักจิกรรมมหาวทิยาลยัรามคำแหง กลายเปน็ “พีแ่ฟบ๊”

นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นกล้าหาญและความคิดกว้างไกล 
สามารถเชื่อมโยงงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นองค์
ความรูท้ีล่งตวัทัง้งานดา้นอนรุกัษป์า่ไม ้สตัวป์า่ งานพฒันา
ชุมชนและเยาวชน จับทั้งประเด็น “ร้อน” ล่อแหลม เสี่ยง
อันตราย และประเด็น “เย็น” ในการเพาะชำหน่ออ่อน  
ต้นกล้า แกนนำในการจัดตั้ง “กลุ่มรักษ์เขาชะเมา”   
กลุม่เยาวชนแรกเริม่ทีส่รา้งสรรคโ์ครงการตา่งๆ ในผนืปา่  
ตะวันออก 

6
 นายดาบวิชัย สุริยุทธ : คนปลูกตาลแห่งบ้าน     

 ปรางคก์ู ่(ปัจจุบันมียศ ร.ต.ต.)  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545  
ไมเ่พยีงตน้ตาลทีเ่ตบิโตดว้ยสองมอืของ ร.ต.ต.วชิยั แตย่งัมี
ตน้ไมอ้กีหลากหลายชนดิทีโ่ผลพ่น้จากสองขา้งทาง ตน้ยาง
ที่แข็งแรงร่มรื่น มะค่าแต้ที่เหมาะเป็นไม้ใช้สอย ขี้เหล็กที่
ดอกสวยและกนิได ้สะเดา พทุรา คณู ตน้ถอ่น อกีนบัหมื่น  
นับแสนต้น เมล็ดพันธ์ุเล็กๆ จากถุงปุ๋ยเมื่อ 15 ปีก่อน 
กลายเป็นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลงในใจของพี่น้องปรางคก์ู ่
นำมาสู่จิตสำนึกที่ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ที่พร้อม  
ให้ผลผลิต และความร่มรื่นแก่ทุกชีวิต 

7
 พันเอก (พิเศษ) พิเชษฐ์ วิสัยจร : นายทหาร  

 นักพัฒนา (ปัจจุบันมียศ พล.ต.ดร.)  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2546  
พนัเอก (พเิศษ) พเิชษฐ ์วสิยัจร (ปจัจบุนั-พล.ต.ดร.พเิชษฐ ์
วสิยัจร) ผู้ใชแ้นวรบทางปญัญา แสวงหาแนวรว่มจากราษฎร
ในการปกปอ้งและเพิม่พืน้ทีป่า่ เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งเกษตร
พอเพียง เพื่อความกินดีอยู่ดีของมวลชน แก้ปัญหาน้ำเสีย
และกลิ่นเหม็นจากขยะในชุมชนเมือง ปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนปลกูตน้ไมห้นา้บา้น ทีส่าธารณะ รณรงค์ใหป้ลกู
ต้นไม้ไว้เป็นสมบัติของลูกหลาน อีกทั้งเผยแพร่ความรู้
ด้านเกษตรพอเพียง ปุ๋ยชีวภาพ ไปยังแขวงจำปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างประเทศ ตลอดจน
เผยแพร่การทำเกษตรพอเพียงสู่ชาวติมอร์ ขณะฝึกอบรม  
กองกำลังทหารในติมอร์ตะวันออกอีกด้วย   
 
 

8
 เข็มทองและอาริยา โมราษฎร์ : ดวงประทีป  

 แห่งพงไพร  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2546  
“ครจูดื” เขม็ทอง และ “ครหูนอ่ย” อารยิา-สองสามภีรรยา
ผู้มุ่งมั่นทำงานให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติอันอ่อนโยน
ผ่านศิลปะหลากแขนง ปลูกจิตสำนึกที่ผูกพันโยงใยกับ
ธรรมชาติลงในใจดวงน้อย อีกทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา  
ทอ้งถิน่และพฒันากระบวนการทอผา้ยอ้มสธีรรมชาตขิอง
ชุมชน “ศิลปะทำให้จิตใจคนอ่อนโยน
มีจินตนาการ
และ
รักเคารพแหล่งที่มา
ศิลปะทำให้แลเห็นความงดงาม

ศลิปะเปน็แรงบนัดาลใจไดว้าด
ไดค้ดิ
ไดเ้ขยีน
ไดแ้สดงออก

แหล่งที่มาของผลงานไม่ได้มาจากตัวเรา
แต่มาจาก
ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งให้ผลงาน
เมื่อนำมา
ถ่ายทอด
คนอื่นก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติ



อยากเข้ามาสัมผัส
มันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน


ทั้งหมด” แนวคดิของสองดวงประทีปแห่งพงไพร 

9
 พระอธิการพรหมมา ธมฺมาภิรโม : ผู้สร้างป่าเป็น       

 “ตำรา” แห่งความพอเพียง 
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547  
บณิฑบาต ศกึษาธรรม บรูณะซอ่มแซมวดั และปลกูตน้ไม ้ 
ขยายพันธ์ุ กิจที่ปฏิบัติเป็นนิจ ส่งผลให้ต้นไม้เพิ่มจำนวน
ขึน้เรือ่ยๆ จากผนืปา่ทีบ่างตา กลายเปน็พืน้ทีร่กครึม้ แนน่
หนาด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด ทั้งไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ 
สมุนไพร และไม้ผล ที่ท่านปลูกผสมผสานปนเปไปกับ
พื้นที่ป่าแบบวนเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อเป็น “ตำรา” 
แห่งการอยู่อย่างพอเพียงแก่ชุมชน  

10
 สมบัติ แก้วทิตย์ : นักอนุรักษ์แห่งท่าวังผา  

 ลุ่มน้ำน่าน 
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548  
สมบัติ แก้วทิตย์ ผู้เสมือนเหรียญสองด้าน...ด้านหนึ่งคือ
ครูที่เฝ้าปลูกต้นไม้ในหัวใจเด็ก มอบคุณค่าความหมาย 
ความงามของศลิปะใหเ้ยาวชน สรา้งความรกั ความเขา้ใจ
ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในชุมชน ปลูกฝังอุดมการณ์รักษ์ป่า 
เขา และภูมิลำเนา อีกด้านหนึ่ง เขาคือศิลปินนักอนุรักษ์
สร้างงานเพลงเฮฟวี่เมทัล ซึ่งมีแฟนคลับนับแสนในเมือง
หลวง เปน็ผลงานทีเ่กดิจากการฝงัตวัทำงานในปา่มานาน
กวา่ 20 ป ีบนพืน้ทีป่า่ภสูนัและปา่ภหูลงในอำเภอทา่วงัผา 
จังหวัดน่าน  

11
 สงดั อนิมะตมู : ตำนานคนปลกูปา่แหง่พรหมพริาม 

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
ลุงสงัด...ชายชราวัยแปดสิบเศษ แต่หัวใจแกร่งเกินวัย   
นี่คือ ผู้สร้างสีเขียวด้วยการปลูกป่าตามที่สาธารณะ
และบริเวณวัดซึ่ง มีเพียง 36 ไร่ หากแต่ลุงสงัดพยายาม
ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดราว 5,000 ต้น มานานนับ
สองทศวรรษ อีกทั้งยังเพาะชำกลา้ไม้ใหแ้กผู่ค้นเพือ่นำ
ไปช่วยกันสร้างโลกสีเขียวอีกกว่าแสนต้น โดยไม่เคย
ตอ้งการคา่ตอบแทน ดว้ยตระหนกัวา่การปลูกต้นไม้ คือ 
การทำบุญ 
 
 

12
 วรสิร รกัษพ์นัธ ์: สรา้ง “กระทอ่ม” กลางโรงแรมหรู 

 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549  
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำผลึกความคิดอันเปล่งประกายงาม 
โดยมีความจงรักภักดีเป็นแก่นแกนสะท้อนแสงวาบไหวไป
สู่เพื่อนมนุษย์เพื่อนำพาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อของแผ่นดิน พลังที่ได้จากคุณความดีที่เชื่อมต่อกับ
บุคคลผู้ซึ่งร่วมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ผลักดันเขาก้าวออกสู่วิถีแห่งการเดินทางบนเส้น
ทางแห่งการแบ่งปัน ผูกพันวิถีชีวิตแห่งคนสายน้ำกับป่า  
บนเงื่อนไข “จากภูผาสู่มหานที” ถือเป็นภารกิจชีวิตที่ต้อง
ขับเคลื่อนแนวเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะการชุบพันธุ์ข้าว “เหลืองประทิว” ให้ยืนผงาด  
อกีครัง้ 

13
 ว่าที่ร้อยตรีไสว แสงสว่าง : ผู้จัดการ “ธนาคาร  

 ต้นไม้” คนแรกของโลก  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550  
“ไสว
แสงสว่าง” ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาละแม จังหวัดชุมพร สามารถ
เชือ่มโยงงานในหนา้ทีเ่ขา้กบัการอนรุกัษพ์รอ้มกบัการสรา้ง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลดหนี้ด้วยโครงการ “ธนาคาร
ต้นไม้” ที่มี “ดอกเบี้ย” เป็นความร่มเย็นให้แก่โลก สร้าง
เครือข่ายปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 1,400,000 ต้น จะสรรค์
สร้างกระบวนคิดและขยายกิจกรรม จนเป็นสมุดบัญชี  
สีเขียวของธนาคารที่จะนำถวายแด่พระบาทสมเด็จ  
พระเจา้อยู่หัว 

14
 วิวัฒน์ ศัลยกำธร : ตำนาน “ยักษ์” ผู้บุกเบิก  

 เครือข่ายแห่งความพอเพียง  
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ “อาจารย์ยักษ์” อดีตอาจารย์ด้าน
บริหารธุรกิจ ผู้หักเลี้ยวชีวิตมาพิสูจน์ความจริงว่าแนวทาง
การเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาความพอเพียง คือ
แนวทางที่ช่วยให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง และเป็น
เกษตรกรรมต้นแบบที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
จึงเกิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี 
และขยายเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอ
เพียงไปมากกว่า 50 ศูนย์ทั่วประเทศ มี “ศิษยานุศิษย์”

กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแม้ในประเทศเพื่อนบ้าน  
  

 
 
 
 
 (อ่านต่อฉบับหน้า)
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ข้าวฮาง 
อาหารหลักคุณภาพเยี่ยมจากภูมิปัญญาผู้ไท วาริชภูมิ 

รุจิรัตน์ แก้วคำแสน 

ข้าว...อาหารหลักของคนไทยและชาวเอเชีย ในเมืองไทย ภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว
คุณภาพ ปริมาณมากพอเลี้ยงผู้คนค่อนโลก มารู้จักกับเรื่องราวของข้าวน้ำนมบริเวณเทือกเขาภูพาน 
ดินแดนที่ราบสูงในจังหวัดสกลนคร 
 
“ขา้วฮาง” เปน็วถิขีองคนพืน้ถิน่ผู้ไท  
วาริชภูมิ มีคำผญาของคนผู้ไทรุ่น
เก่ากล่าวถึงความเป็นมาของ “ข้าว
ฮาง” ไว้อย่างน่าฟังว่า  
 “เค้ามิทันพอฮางกะฮาง นางมิทัน
พอต้าน (ขอ) กะหล่ะต้าน” 

ซึง่ บง่บอกถึงความหมายของคำ “ฮาง” ได้บางส่วน 
  คำ “ฮาง” เปน็ภาษาถิน่ทีค่นทัว่ไป หรอืแมก้ระทัง่คน  
อีสานหลายคน ยังหาคำอธิบาย หรือตีความไม่ได้อีกทั้งไม่รู ้ 
จักคำ “ฮาง” ว่าหมายถึงอะไร เคยได้ยินแต่คำ “เงินฮาง” 
เงนิสมยัโบราณ “ฮางหมู” หรอื “ฮางเกือหมู” อนัเปน็ภาชนะ  
ไม้ที่ทำเป็นรางสำหรับให้อาหารหมูเท่านั้น 
 สำหรบั “ข้าวฮาง” นัน้ที่ไดข้อ้มลูจากการสอบถามพีน่อ้ง  
ผู้ไท ผู้เฒ่า ผู้แก่ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต  
ข้าวฮาง จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและกลายเป็นสินค้าพื้นถิ่นที่มี  
อนาคตของจังหวัดสกลนคร จนสามารถขยายตลาดสู่กลุ่ม  
คนรักสุขภาพทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนาบ่อ 
ตำบลปลาโหล อำเภอวารชิภมู ิจงัหวดัสกลนคร จำนวนไมน่อ้ย 
 พี่น้องผู้ไทยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการ  
แปรรูปข้าวได้อย่างหลากหลาย และทำต่อเนื่องมาจนถึง  
ปัจจุบัน เช่น ข้าวฮาง ข้าวเม่า ข้าวเกรียบ เป็นต้น โดย
ใช้พันธ์ุข้าวโบราณทีเ่รยีกวา่ ข้าวดอ ม ีข้าวมันวัว ข้าวป้อง
แอ้ว (ข้าวหางยี) ข้าวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้าวที่จะสุกก่อนข้าวงัน 
(ข้าวหนัก) ส่วนพันธ์ุ ข้าวงัน ประเภท ข้าวกาบหมาก   
(เปลอืกแดงแตเ่มลด็ขาว) ขา้วขีต้มแดง ขา้วขีต้มขาว (เปลอืก
จะมีสีขาวคล้ายตม) โดยปกติแล้วข้าวดอหรือข้าวเบานี้ 
จะสุกไม่พร้อมกันโดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 10-15 วัน 
ตามลำดับ  
 โดยธรรมชาติของ ข้าวดอ มีลักษณะอ่อนนุ่มคนผู้ไทจึง
นยิมนำมาทำขา้วเมา่ โดยเฉพาะขา้วปอ้งแอว้ หรอื ขา้วหางย ี  
ทีอ่อกรวงเปน็นำ้นมขา้ว ก็นิยมเก็บเกี่ยวมาทำข้าวเม่าเช่น
กันเรียกกันว่า “เข๊าโค้” หรือ “ข้าวคั่ว” ส่วนข้าวสารที่คั่ว  

แล้วบดป่นให้ละเอียดนำไปใส่คลุกเคลา้กบัลาบนัน้ คนผู้ไท
เรยีก “เข๊าไม้” หรือข้าวไหม้ข้าวเม่า หรอื “เข๊าโค้” จงึเปน็
อาหารกนิกนัเลน่ ทีม่คีณุคา่ทางอาหารสงู ดีกว่ารับประทาน
อาหารเสริมจำพวกน้ำนมข้าวที่ ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธี
แปรรูป แต่งสีแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติจนขายดิบ
ขายดีตามท้องตลาด ตลอดจนห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่
ดึงดูดผู้คนชาวเมือง ชาวกรุงผู้มีรสนิยม  
 แต่ข้าวเม่าเป็นวิธีการแปรรูปแบบธรรมชาติ ไม่ต้องใส่  
สารเคมปีรงุแตง่สรา้งเสรมิอะไรใหว้จิติรพสิดาร หากตอ้งการ
เปลีย่นรสชาตใิหก้ลมกลอ่มและนุม่ลิน้กอ็าจขดูมะพรา้วออ่น
และโรยนำ้ตาลทราย หรอืนำ้ออ้ยคลกุเคลา้ลงไปกจ็ะไดร้สชาติ
อกีแบบหนึง่ กลุม่แมบ่า้นนาบอ่ ยงัใชว้ถิดีัง้เดมิห่อขา้วเมา่ใส่
ใบตองเร่ขายตามบ้านและขายที่ตลาดสดวาริชภูมิ ผู้ที่ ได้
ลิ้มรสชาตติา่งยอมรบัวา่รสชาตดิีกว่าข้าวเม่าในพื้นที่อื่น 
 ปจัจบุนัมกีารประยกุต์ใชเ้ครือ่งมอืตำขา้วแบบใหมโ่ดยใช้
เครื่องรถไถมาดัดแปลงทำสายพานแล้วต่อเหล็กยื่นออกมา
ด้านหน้า 2 ตัวเป็นตัวกด ทำให้ครกกระเดื่องตำข้าวสลับ
กันไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เนื่องจากข้าวเม่า
นั้นเป็นข้าวอ่อน เมล็ดข้าวจะยังไม่แก่เต็มวัย จะใช้วิธี
การสีเหมือนข้าวแก่ไม่ได้ต้องใช้วิธีการตำเท่านั้น  
 สำหรับ “ข้าวฮาง” เป็นข้าวน้ำนมที่มีวัยแก่เกินที่จะทำ  
ข้าวเม่า แต่ก็ยังไม่สุกพอที่จะเก็บเกี่ยวเนื่องจากสมัยก่อน  
คนผู้ไทนิยมอยู่อาศัยบนพื้นที่สูงตามเชงิเขา หบุดอยตัง้บา้น
เรือนพิงภูเขา ส่วนด้านหน้าเป็นที่ราบลุ่มมีสายน้ำไหลผ่าน
จึงมักมีพื้นที่ทำนาน้อย ผลิตข้าวไม่พอกินตลอดปี จึงจำเปน็
ต้องหาวิธีที่จะเอาข้าวที่ยังยืนต้นเขียวอยู่แต่มีรวงค้อมแล้ว
มานึ่งกินไปพลาง ก่อนที่ข้าวใหม่จะให้ผลผลิตออกมาตาม
ฤดูกาล พ่อเฒ่าชาวผู้ไทเล่าให้ฟังถึงช่วงระยะเวลาของข้าว
ที่จะเก็บเกี่ยวมาทำข้าวเม่าว่า








 สงัเกตรวงขา้วแกป่ระมาณ
85-
90
เปอรเ์ซน็ต
์ไมต่อ้งใหแ้กจ่ดัหรอื
สกุมากเกนิไปขา้วเมา่จะใชข้า้วแก่
ประมาณ
60-70
เปอรเ์ซน็ต
์ถา้ใช้
ข้าวแก่
70-80
เปอร์เซ็นต์



ทำขา้วฮางไดแ้ตข่า้วจะเบา

ได้น้ำหนักน้อย
ถ้าแก่กว่านั้นข้าวจะแห้งเกินไปหลังจากนั้น
เกี่ยวข้าวมาตากแดด
3
วัน
(ถ้าน้อยกว่า
3
วัน
ขา้วจะขึน้รา

เพราะมคีวามชืน้มากเกบ็ไว้ไม่ไดน้าน)
แลว้นำมาตีหรือนวด
ในลานข้าวหรือใช้รถสีข้าวยุคใหม่ก็ได้
แต่ในสมัยโบราณ
นิยมนำข้าวที่เกี่ยวมาห่อด้วยเสื่อ
2
คืนเพื่ออบให้เมล็ดร่วง
เร็วขึ้น
อาจใช้ช้อนหรือกาบไม้ไผ่ขูดให้เมล็ดร่วงออกจาก
รวงก็ได้



 กรรมวิธีทำข้าวฮาง 
 จะตอ้งเกบ็เกีย่วขา้วทีย่งัไมแ่กม่าทำจะไดท้ัง้กลิน่และรสชาต ิ
แต่ก็อาจมีหลายรายที่นำข้าวเปลือกที่แก่แล้วมาแปรรูปทำ  
ขา้วฮาง โดยนำข้าวเปลือกที่ได้ไปแช่น้ำประมาณ 6 ชั่วโมง   
แตถ่า้เป็นข้าวแก่และผ่านการตากแดดมาแล้วจะทำให้ข้าว
เปลอืกแหง้เกนิไปจำเปน็ต้องนำข้าวไปแช่น้ำ 1 คืน  จากนั้น
จงึนำขา้วเปลอืกไปนึง่ใหส้กุ ในขัน้ตอนนีจ้ะสงัเกตข้าวเปลือก 
ที่นึ่งว่าเป็นเช่นไร กล่าวคือ ถ้านึ่งข้าวสุกแล้วเปลือกขา้วจะ
แตกออกข้าวดิบซึ่งมีความชื้นมากกว่าจะสุกเร็วกว่าข้าวแห้ง
ถ้าข้าวแห้งมากต้องใช้น้ำรด หรือพรมน้ำใส่ด้านบนบริเวณ
ผิวหน้าในเวลานึ่งด้วย วิธีการหุงข้าวฮาง ให้ใส่น้ำธรรมดา
เหมือนข้าวทั่วไปแต่บางคนอาจบอกว่าเคี้ยวยาก เพราะผิว
ข้าวฮาง จะมีวิตามินเคลือบอยู่มาก จึงค่อนข้างเหนียวกว่า
ข้าวทั่วไป เพราะไม่เคยชินอาจหุงข้าวฮางผสมข้าวเจ้าขาว
ทั่วไปปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามความต้องการได้  
คนสว่นใหญจ่ะนยิมรบัประทานขา้วฮางทีเ่ปน็ข้าวเจ้ามากกว่า  

ข้าวเหนียว เพราะว่าปั้นข้าวเหนียวยาก
เนื่องจากเมล็ดข้าวจะไม่จับกัน

แน่นเหมือนข้าวเหนียวทั่วไป 
แต่บางคนก็ชอบและอยาก

เปลี่ยนรสชาติ  

มิปัญญาจากรากหญ้าภู
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ตั้งไฟจนมีไอน้ำขึ้นก็ราดน้ำ
รอบแรกแล้วปิดฝา นึ่งสุกแล้วก็นำมาเทพักไว้
เพราะข้าวยังร้อนอยู่ ครกกระเดื่องใช้สำหรับตำข้าวที่ตากแห้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่บรรจุห่อพร้อมจำหน่าย


 ส่วนกรรมวิธีการนึ่งข้าวฮางให้เป็นข้าวเหนียวนั้นให้เอา  
ข้าวสารไปแช่น้ำไว้ราว 5 นาที ก่อนนำไปนึ่งโดยนึ่งเหมือน
ขา้วทัว่ไป แตถ่า้ใช้ใสห่วดไม้ไผจ่ะดกีวา่มวยนึง่ขา้วและควรนึง่
ครัง้ละไมเ่กนิ 1 กโิลกรมั เพราะถา้นึง่มากกวา่นัน้ขา้วจะแนน่
และหกักดทบักนั ความรอ้นไมท่ัว่ถงึ ทำใหส้กุยากหรอือาจจะนึง่
ใส่หม้อหุงข้าวก็ได้  
 กล่าวได้ว่า “ข้าวฮาง” เป็นอาหารทางเลือกของคนรัก  
สุขภาพ ซึ่งการแช่ข้าวก่อนหุงหรือนึ่งนั้นทางการแพทย์แผน  
ไทยบอกว่า เป็นการปลุกพลังชีวิตในเมล็ดพืชให้ตื่นทำให้คน
กินมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเมล็ดพืชอื่นๆ ก่อนที่จะนำ     
ไปปลูกจะมีการแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เมล็ดพืชคายพลังงาน  
ที่สะสมไว้ ออกมาก่อนนำไปปลูก 

 พ่อเชียง สัตถาผล วัย 62 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านนาบ่อ  
เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ตั้งกลุ่มชาวบ้านและหันมาทำข้าวฮาง
ขายเปน็อาชีพ ได้เล่าย้อนอดีตว่า  

 แต่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำกินในครอบครัวและแปร


รปูขายบา้งเลก็นอ้ย
แตก่ไ็มเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด


บางครัง้จงึใชข้า้วแก่ในเลา้
(ยุง้,
ฉาง)
มาทำขา้วฮางซึง่พอสรปุ
เป็นสูตร
การนึง่ขา้วฮางแบบใหม
่วา่สตูร
15:15:15
โดยเอา
ขา้วเปลอืกทัว่ไปมาแชน่ำ้
1
คนืแลว้นึง่พอใหข้ึน้อาย
(มีไอนำ้
ขึน้มา)
ใชฝ้าหมอ้ปดิ
จบัเวลา
15
นาท
ีแลว้รดนำ้บนขา้วเปลอืก
ในหวดนึ่งข้าวครั้งที่
1
(ใช้น้ำครั้งละครึ่งลิตร)
แล้วปิดฝาจับ
เวลาตอ่ไปอกี
15
นาท
ีรดนำ้ครัง้ที
่2
ปดิฝานึง่ตอ่ไปอกี
15
นาท
ี



 ยกหวดนึ่งข้าวลงมาพัก
เทใส่กะละมังเพราะข้าวยังร้อน
อยู่แล้วนำไปเทตากบนเสื่อหรือตะแคร่
โดยหาผ้าหรือ


มุง้เขยีวมารองไม่ใหเ้มลด็ข้าวร่วงลงพื้นและให้อากาศระบาย


ไดด้ี
ตากประมาณ
1-2
ชั่วโมง
ให้เกลี่ยกลับด้านเพื่อให้ข้าว


เปลือกแห้งประมาณ
90-95
เปอรเ์ซน็ต
์อาจทดสอบโดยการ


แกะเปลอืกเคีย้ว
ขา้วจะเหนียวกว่าปกติ
หรือใช้เครื่องมือวัด


ความชื้นแล้วแต่ว่าแดดมากน้อยเพียงใด
ถ้าแดดแรง


ตากในทีร่ม่สกั
6-7
ชัว่โมง
ถา้ครึม้ฟา้ครึม้ฝนใหต้ากในทีร่ม่


ทัง้วนั
(ไมค่วรตากแดดโดยตรง)




 ตากข้าวเปลือกแห้งแล้ว
นำไปตำด้วยครกมือหรือครก


กระเดื่อง
แล้วนำออกมาใส่กระด้งฝัดข้าวเพื่อแยกเอาแกลบ


ออกมา
แล้วนำไปตำและฝัดประมาณ
4
ครั้ง
กว่าจะแยก


ข้าวเปลือกและข้าวสารออกจนหมด
แม่บ้านที่เก่งๆ
จะใช้



กะดง้ฝดัขา้ว
แลว้กะไซ
้(รอ่นและเอยีงกะดง้)
ใหข้า้วเปลอืก


แยกออกมาจากข้าวสาร
อีกทางหนึ่งก่อนนำไปตำอีกครั้ง



จนกว่าเปลือกข้าวจะเหลือน้อยที่สุด


 ปจัจบุนัขัน้ตอนวธิกีารทำตา่งๆ ยงัคงเหมอืนเดมิยกเวน้ขัน้  
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  
ไดร้บัคณุคา่ทางอาหารจากเมลด็ขา้วอยา่งเตม็ที่ 

 ในด้านคุณค่าของข้าวฮางนั้น พ่อเชียง สัตถาผล ยังได้ 
บอกถึงเคล็ดลับที่ทำให้ “ข้าวฮาง” มีรสชาติกลมกล่อม 
และมีกลิ่นหอมว่า “การนึ่งหรืออบข้าวทั้งเปลือกนี้จะทำให้


ขา้วฮางมกีลิน่หอม
ในอดีตจะใช้พันธ์ุข้าวพืน้บา้น
ซึง่มคีณุคา่
ทางอาหารหลายอยา่งตามแตล่ะสายพนัธ์
ุปัจจุบันจะใช้ข้าว
หอมมะลิและข้าวเหนียวพันธ์ุ
กข.6
เพื่อแปรรปูเป็นข้าวฮาง

ข้าวพันธ์ุพื้นบ้านหายไปตั้งแต่เมื่อไรนั้นไมรู่ต้วั
แตก่ย็งัพอมี
หลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยบางสายพันธ์ุ
ข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน
จะมีกลิ่นหอม
รสชาติไม่หอมหวานเท่าข้าวหอมมะลิ
แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่าคนสมัยก่อน
ไม่ค่อยเป็นเบาหวานกัน
คงเป็นเพราะได้กินข้าวพื้นบ้านกันกระมัง”

 อยา่งไรกต็ามแมว้า่คนยคุปจัจบุนัไมน่ยิมทำนาดว้ยตนเอง  
แต่กลายเป็น “ผู้จัดการนา” เสียส่วนใหญ่ คนรุ่นหนุ่มสาว  
ก็ทิ้งถิ่นไปขายแรงงานตามหัวเมือง ส่งแต่เงินทองมา  
ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เฝ้าเรือกสวนไร่นา ก็จำเป็นต้องจ้างไปทุก  
ขั้นตอนตั้งแต่ไถ คราด หว่าน ดำ จนถึงเก็บเกี่ยวเข้ายุ้งฉาง 
ต้องอาศัยเครื่องจักรยนต์ และจ้างแรงงานทั้งสิ้น บ้างก็ซื้อ
ข้าวสารใส่ถุงสำเร็จรูปวางขายกันเกร่อเมือง ปกติราคา
กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท แต่ถ้ามาผลิตแปรรูปทำเป็น 
“ข้าวฮาง” ขายบรรจุถุงขายได้กิโลกรัมละ 35-40 บาท 
(ราคาส่ง 30 บาท) พ่อเชียงว่าเป็นรายได้ที่งดงามจึง
ดำเนินการอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2522 จนถงึปจัจบุนั 

 นอกจากนี้ “ข้าวฮาง” เหมาะที่จะปรับเปลี่ยนดัดแปลง  
ทำอาหารจำพวก ข้าวผัด ข้าวมันไก่ ข้าวต้ม ข้าวเหนียว  
มะม่วง ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวต้มมัด ก็จะได้รสชาติหลากหลาย  
อีกทั้งคุณค่าของข้าวยังไม่สูญสลายไปด้วย 
 
 ตอนทีผู่เ้ขยีนเปน็เดก็เคยทำนา
พอ่แมพ่าทำขา้วฮางกนิกนั


ในครอบครวักนิกบันำ้ปลากอ็รอ่ยมากแลว้และกบัขา้วสว่นใหญ่
ก็เป็นผักปลาตามธรรมชาติ
อายุเข้าครึ่งคนแล้ว
ยังไม่เคย
เจ็บป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลย
นอกจากเป็นหวัด
เป็นไข้บ้างเล็กน้อย
ก็น่าจะมาจากอาหารการกินของคนเรา
นีเ่อง
ทีเ่ปน็ตวันำโรคภยัตา่งๆ
มาสูค่นเรา
แมบ่า้นหรอืแมค่รวั

จึงเปรียบเสมือนเภสัชกรหรือผู้ปรุงยาประจำบ้านของเรา
และถ้าป่วย
ก็มีอาหารการกินนี่แหละที่เป็นตัวแก้



 โดยเฉพาะข้าวนั้นผู้ที่ศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยบอก

วา่มสีรรพคณุในการชว่ยซบัพษิในกระเพาะอาหาร
ทีเ่กดิจาก


การทานอาหารรสเปรี้ยว
หวาน
มัน
เค็ม
รสจัดต่างๆ
ข้าว


จะเป็นตัวปรับให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล
แต่เดี๋ยวนี้คนทานข้าว
น้อยลง
แต่ทานกับข้าวมากขึ้น
อาหารส่วนใหญ่ก็มีรสชาติ

ตลอดจนสีสันสวยงามหลากหลายรูปแบบ
ทำให้คนเราลืม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรสชาติอาหารแบบดั้งเดิม
ทำตัวไป
คุ้นเคยกับอาหารที่มีสีสันฉูดฉาดล่อตาล่อใจ
อีกทั้งได้รสชาติ


แปลกใหม
่ที่ไมคุ่น้ลิน้กน็ยิมชมชอบกนัไปวา่เปน็ผูม้รีสนยิมด
ี


ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็มักนำเข้ามาจากต่างชาติ
แล้วเราจะพูด


ไปใยวา่
“รกัชาตริกัแผน่ดนิถิน่เกดิ” จงหนัมากนิอาหารแบบ
ดั้งเดิมกันเถอะ
ยังเป็นการฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติ



รวมถงึการฟืน้ฟพูนัธ์ขุา้วไทยพืน้บา้นวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ
ใหก้ลบั


มาสู่ท้องถิ่นชนบทอีกครั้ง
เพื่อที่จะไม่ให้คนชาติอื่นถามว่า



ข้าวที่เราทานนั้นเป็นข้าวพันธ์ุไทยแท้หรือเปล่า
แล้วข้าว


พันธ์ุพื้นเมืองของเราหายไปไหนหมด
หายไปตั้งแต่เมื่อไร

แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาได้ไหม
และพวกเราจะ
ทำอย่างไรต่อไป
...
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ลุ่มน้ำประแส เกิดจากต้นน้ำบนเทือกเขาอ่างฤาไน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหลผ่านจังหวัดชลบุรี เข้าสู่
จังหวัดระยองบริเวณอำเภอวังจันทร์ และไหลลง
ทะเลที่ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
นับได้ว่า  

ลุม่ น้ำประแสเป็นลุ่มน้ำใหญ่ลุ่มน้ำหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มีขนาดพื้นที่    
  ลุ่มน้ำมากกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ำประแสมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานถือเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์ที่สำคัญสายหนึ่ง  

 เมื่อครั้งสุนทรภู่ กวีเอกต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาตามหาพ่อที่เมืองแกลงได้เขียนนิราศ  
เมืองแกลงไว้เมื่อราวปี พ.ศ. 2349 ก็น่าจะผ่านเข้ามาทางคลองประแสแถบบ้านดอนเคด็   
ถิน่วดัโพธิท์องพุทธารามตามเนื้อความที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าเมือง
แกลงในยุคนั้นคงเป็นป่ารกทึบ สัตว์ป่าชุกชุม การตัดสินใจเดินทางเรือน่าจะปลอดภัยกว่า
โดยพรรณนาให้เห็น บรรยากาศชายคลองของท่านยกกระบัตรเมืองแกลงว่า 

 แวะไปชมกรมการบ้านดอนเค็ด ล้วนเลี้ยงเป็ดหมูเนื้อดูเหลือเข็ญ  
 ยกกระบัตรคัดช้อนทุกเช้าเย็น เมียที่เป็นท่านผู้หญิงนั่งปิ้งปลา  

 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ รชักาลที ่4 ไดท้รงมหีนงัสอืกลา่วถงึการชกัลาก  
ไม้จากป่าเมืองแกลง โดยต้องอาศัยแรงคนทั้งเมืองช่วยกันเคลื่อนย้ายมาลงคลอง ก่อนจะ
ส่งไปยังพระนครเพื่อทำเรือพระที่นั่ง ก็น่าจะอาศัยเส้นทางน้ำลำคลองประแสด้วยเช่นกัน  
และเมือ่ครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสบรเิวณปาก
อ่าวแม่น้ำประแสนั้น ได้ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุราชกิจรายวันถึงเรื่องที่ พระแกลง  
แกล้วกล้า ไปรับเสด็จ พระองค์ ได้ทรงกล่าวคาดคะเนถึงชุมชนบริเวณปากน้ำประแสว่าจะ  
มีบ้านเรือนราวร้อยหลังคาเรือนในยุคนั้น ต่อเมื่อเสด็จคืนพระนครแล้ว ได้ทรงพระราชทาน  
ที่ดินและนามแก่ วัดสมมุตติเทพฐาปนาราม หรือ วัดแหลมสน ที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำ  
ประแสมาจนปัจจุบัน  

 กล่าวได้ว่าแม่น้ำประแสเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญ ทั้งในระดับจังหวัดสู่จังหวัด  
มี ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ หรือระดับหมู่บ้านสู่หมู่บ้าน มีการบันทึกถึง
สินค้าส่งออกของเมืองแกลงที่สำคัญ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 
รัชกาลที่ 5 ว่ามีทั้งเยื่อเคย (กะปิ) ไม้ พริกไท เป็นต้น รวมไปถึงการค้าขายทางน้ำใน  
ยุคนั้น เช่น การบรรทุกข้าวจากโรงสีริมน้ำ ตลอดจนการบรรทุกไม้จากโรงเลื่อย เป็นต้น 

 ในช่วงหลังมานี้พบว่าลำคลองประแส ถูกลดบทบาทลง เนื่องจากมีถนนเชื่อมระหว่าง  
เมืองสู่เมืองมากขึ้นทำให้สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม คลองประแส จึงเหลือเพียงชาว  
ประมงจำนวนไมม่ากนกัที่ไดอ้าศยัจบัสตัวน์ำ้เลก็ๆ นอ้ยๆ ในบรเิวณคลองชัน้ใน มกีารอาศยั  
น้ำจากคลองผันมาเลี้ยงกุ้ง เป็นธุรกิจกันหลายราย และใช้เป็นที่รองรับการระบายน้ำเสีย  
ในเขตเมืองของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ส่วนที่ปากน้ำประแสนั้น นอกจากอาศัยแม่น้ำ
ประแสบริเวณปากอ่าวเป็นที่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยแล้ว ก็ยังใช้เป็นที่จอดเรือประมง  
สำหรับการออกทะเลอีกด้วย 

 ครสูวุทิย ์ปาลสทุธิ ์ไดบ้นัทกึยอ้นอดตีไว้ในหนงัสอื “ผู้เฒ่าเล่าให้ฟัง” ถงึลำนำ้ประแสวา่ 

  .... เพราะทางบกไปมาไม่ได้ มีแต่ทางเรือเมล์แล่นตลอดฝั่งตะวันออก กรุงเทพฯ     
 ระยอง จันท์ ตราด 3 ลำ ชื่อเรือ จุฑาธุช สาปะไต ตราด (ลำนี้จำไม่สู้แน่) ถ้าอยู่  
 ระยองตอ้งลงไปพกัรอทีป่ากคลองบา้นตาดา้ยเปน็ญวน เรอืมาถงึเวลาคำ่มดืเจา้ของ  
 เรือเล็กต้องมียามระวัง พอเรือมาจอดในทะเลห่างไกลฝั่งมากต้องรีบลงเรือเล็กที่  
 ท่าเป็นเรือกรรเชียงลำโตแข็งแรง ต้องกรรเชียงเรือฝ่าคลื่นลมออกไป ปะวันที่มี  
 คลื่นลมแรงหรือมีฝนตกยิ่งลำบากมาก ....  

 ใน “นริาศถำ้เขาละอาง และศรปีราชญ”์ สำนวนโดย “เทพนรินัดร” พมิพท์ีโ่รงพมิพเ์ลีย่ง  
เซยีงจงเจรญิ เมือ่ป ีพ.ศ. 2515 มเีรือ่งราวและรายละเอยีดของคลองประแสในยคุสมยันัน้ว่า 

ลุถึงหนอง “คลองประแส” แลน้ำหลาก ไหลเชี่ยวกรากคิดไปใจก็หาย  
กลางพรรษาน้ำป่าบ่ามากมาย เราทั้งหลายจะอดงดสัญจร  
จะเป็นจริงดังใจคิดไว้แท้ ขาดแคลนแน่อาหารใจสังหรณ์  
ใต้ฝุ่นมาสามละลอกพยากรณ์ ท่วมทุกตอนแหล่งหลุมกลุ้มใจแลฯ  
ย่ำอีกหน่อยค่อยไปให้ถึงที่ ภูเขานี้ชื่อ “ละอาง” อย่างเคยแฉ  
ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานแล ว่าแต่ในแผนที่มี “ชะอาง”  

ทความพิเศษ

สายน้ำประวัติศาสตร์ 
เชื่อมเมืองหลวงสู่ทะเล 

ลุ่มน้ำประแส 
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พิธีกรรม  
ใครว่าไม่สำคัญ 
 

รรมะจากพงไพรธ

ในพระพุทธศาสนานี้ สิ่งที่เหนือกว่าพิธีกรรมยังมีอีกหลายอย่าง แต่เดี๋ยว
นี้เรามองเห็นกันว่าชาวพุทธใส่ใจในเรื่องที่สำคัญๆ เหล่านั้นน้อยไปหน่อย 
แล้วก็มัวไปเน้นในด้านพิธีกรรมกันมากไป  
 อยา่งไรกต็าม จะตอ้งเขา้ใจวา่เรือ่งพธิกีรรมนัน้ไม่ใช่ไมส่ำคญั ในบางโอกาสเรานา่จะพดูกนัถงึเรือ่งพธิกีรรมใหช้ดัลงไปวา่เรา  
ควรจะปฏบิตัติอ่มนัอยา่งไร อยา่งนอ้ยกจ็ะไดเ้อาสิง่ทีเ่ปน็อยูป่รากฏอยูม่าใชใ้หเ้ปน็ประโยชน ์เพือ่เปน็สือ่นำเขา้สูส่ิง่ทีส่ำคญัยิง่ขึน้ไป 
 ถา้เราไปมองวา่อยา่มาวุน่วายในเรือ่งพธิกีรรมนีเ้ลยไมม่ปีระโยชน ์ไม่ใชต่วัแทต้วัจรงิของพระพทุธศาสนาแลว้เลยไมเ่อาใจใส ่ 
กอ็าจจะทำใหพ้ลาด ในเมือ่มนัเปน็ของมอียูป่รากฏอยูก่ต็อ้งทำใหถ้กูตอ้ง ถา้เราเขา้ใจความหมายถกูและปฏบิตัใิหถ้กู ทำดว้ย  
ความรูค้วามเขา้ใจ มนักจ็ะเปน็สือ่นำเขา้สูส่ิง่ทีถ่กูตอ้งดงีามยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้พธิกีรรมนีถ้า้เขา้ใจถกูตอ้ง และปฏบิตัถิกูตอ้ง 
ก็จะกลับนำเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดี 
 เวลานีเ้รารูส้กึกนัวา่พระพทุธศาสนาเสือ่ม หลายคนบอกวา่ “มนัเสือ่มจนเหลอืแตพ่ธิกีรรม แยแ่ลว้พระพทุธศาสนา” ทนีี ้ 
เรามองพลิกกลับเสียใหม่ว่า พระพุทธศาสนายังเหลือพิธีกรรมอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่หมดไปทีเดียวยังคงเหลือพิธีกรรมเป็น  
รปูแบบอยู ่ตามธรรมดานัน้รปูแบบตอ้งมเีนือ้หาสาระจงึจะถกูตอ้ง เมือ่เหลอืแตร่ปูแบบ ไมม่เีนือ้หา สาระก็ไมม่คีวามหมายอะไร 
เหมอืนกบัคนถ้ามีแต่ร่างกายก็คือศพ เมื่อไม่มีจิตใจก็คือของตายแล้วเท่านั้นเอง คือเหลือแต่ซาก มองในแง่หนึ่ง พระพุทธ
ศาสนาถ้าเหลือแต่พิธีกรรมจริงๆ ก็คือเหลือแต่ซาก แต่มองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่คนที่ตายก็ได้ มันอาจ
จะเปน็รา่งทีห่ลบัอยู ่ยงัไมถ่งึตาย รา่ยกายคนหลบัทำอะไรไม่ได ้ไมม่ปีระโยชน ์แตก่ย็งัไมต่าย ชวีติของเรายงัตอ้งอาศยัมนั 
เมื่อยังมีร่างกายอยู่ก็ยังทำให้มันมีชีวิตกลับคืนมาได้ คือทำให้มันตื่นกลับขึ้นมา แล้วมันก็อาจจะเดินหน้าใหม่ได้ 
 การทีย่งัมพีธิกีรรมอยู ่ในแงห่นึง่กแ็สดงวา่พระพทุธศาสนายงัไมห่มดไปสิน้ทเีดยีว ทำอยา่งไรเราจะใชม้นัใหเ้ปน็ประโยชน ์
เราไมค่วรจะมามวัทอดถอนใจ ตรอมใจวา่ โอย จะหมดแลว้ พระพทุธศาสนามาถงึทีส่ดุแลว้ แตค่วรคดิวา่ โอ ้พทุธศาสนา  
ยังเหลืออยู่นี่ ดีแล้วเราจะอาศัยส่วนที่เหลืออยู่นิดหน่อยนี้เป็นหลักในการเดินกลับไปสู่ความก้าวหน้าที่ถูกต้องใหม่ถ้าคิดได้  
อยา่งนีก้ก็ลบัเปน็ดีไป เรยีกวา่รูจ้กัมองใหเ้ปน็ประโยชน ์สิง่ทัง้หลายถงึแมว้า่จะแยแ่ลว้แตถ่า้เรามองเปน็กก็ลบัใชป้ระโยชน์ได้ 
 พิธีกรรมนี้มีประโยชน์หลายอย่าง พิธีกรรม แปลว่า การกระทำที่เป็นพิธี คือเป็นวิธีที่จะให้สำเร็จผลที่ต้องการ หรือ 
การกระทำที่เป็นวิธีการเพื่อให้สำเร็จผลที่ต้องการ หรือนำไปสู่ผลที่ต้องการ 
 คำวา่ พธิ ีกแ็ผลงมาจากคำวา่ วธิ ีนัน่เอง แตม่าในภายหลงั คำวา่ พธิ ีมคีวามหมายเลอืนรางหรอืคลาดเคลือ่นไปกเ็หมอืน
กบัสิง่อืน่ๆ ทีเ่ปน็อนจิจงัเชน่เดยีวกนั เดีย๋วนีเ้รามาประดษิฐศ์พัทก์นัขึน้ใหม ่เชน่คำวา่กรรมวธิ ีซึง่สมยัโบราณไมม่ ีแลว้กลบัเปน็  
ศพัทโ์กซ้ึง่ทีจ่รงิกอ็นัเดยีวกนันัน่แหละ กรรมวธิีไม่ใชอ่ะไร อาจจะใช้ในความหมายแตกตา่งกนัไปบา้ง แตต่วัถอ้ยคำกม็คีวาม  
หมายแบบเดยีวกนั ทำนองเดยีวกนัหรอืประเภทเดยีวกนั เพยีงกลบัหนา้กลบัหลงักนั พธิกีรรม คอื วธิกีรรม กลายเปน็ กรรมวธิ ี  
พอมาถึงปัจจุบันมันเลือนไปจนกระทั่งว่า พิธีกรรม หรือ วิธีกรรม คือสิ่งที่ทำกันไปอย่างนั้นเอง หรือสักแต่ว่าทำ เช่นพูด
กันว่า ทำพอเป็นพิธี กลายเป็นว่า ไม่จริง ไม่จัง ทำพอให้เห็นว่าได้ทำแล้ว แต่ที่จริงเดิมนั้นมันคือ การกระทำที่เป็นวิธี
การเพื่อจะให้สำเร็จผล เพื่อจะให้เกิดความเป็นจริงเป็นจัง เพื่อจะให้ได้ผลขึ้นมาเราจึงทำพิธีกรรม  

 อีกตอนหนึ่งก็กล่าวถึงลำน้ำประแสอีกว่า 

นิราสล่องท่องลำน้ำประแส
 

ด้วยนาวาฟองน้ำทำเป็นแพ
 

ถ่อแทบแย่ล่องไปในไพรวัน
ฯ


เขาเล่าว่ากุมภีมีถ้ำอยู่
 

อยากจะรู้ล่องไปนึกใจหวั่น


แม้นได้พบคงปล้ำขยำกัน
 

จะเอาฟันมาลงอยู่คงปืน
ฯ


เห็นแต่รอยลงน้ำย่ำตลิ่ง
 

คงมีจริงตามเขาเล่ากันดื่น


ไม่เห็นตัวมีแต่ขี้ไว้เมื่อคืน
 

เรื่องอยู่ปืนจึงงดหมดประตู
ฯ


 ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนที่น่ารักของโรงเรียนแกลง  
(วทิยสถาวร) กบัผู้ใหญ่ใจดหีลายฝา่ยทัง้เทศบาลเมอืง  
แกลงครบูาอาจารย ์และผู้เฒ่าผู้แก่อันเป็นภูมิปัญญา  
ทอ้งถิน่ตา่งมสีำนกึรว่มกนัทีจ่ะพลกิฟืน้ผนืนำ้ลำประแส  
ใหเ้ปน็ลำคลองทีม่คีณุคา่เฉกเชน่ในประวตัศิาสตร ์  

 

สายน้ำประวัติศาสตร์ 
เชื่อมเมืองหลวงสู่ทะเล 

ลุ่มน้ำประแส 
บุบผาทิพย์ แช่มนิล

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
ตอนหนึ่งจากหนังสือ  

“พิธีกรรมใครว่า ไม่สำคัญ”  
ของมูลนิธิพุทธธรรม 

กันยายน 2537 
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โคกพยอม อินทิรา วิทยสมบูรณ์ 
 

วิถีพึ่งพา ดิน•น้ำ•ป่า

นทึกโลกสีเขียว

วิตพอเพียง

บั

ชี

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ชมุ ชนบา้นโคกพยอม มสีมาชกิ 132 ครวัเรอืน สว่นใหญ ่ 
   นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้เป็นศาสนาพุทธ 
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,050 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเนินสูง  
(โคก) ทอดตัวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ยาวประมาณ 3   
กโิลเมตร จากลกัษณะพืน้ทีน่ีเ้องจงึมกีารใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิ  
แบง่เปน็ดนินาเปน็ทีร่าบลุม่ดนิรว่นปนทรายและปนดนิเหนยีว   
มคีวามอดุมสมบรูณ ์เหมาะแกก่ารทำนา และดนิโคก อยูบ่น  
ที่สูงระบายน้ำได้เร็วเหมาะกับพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว  
เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  
 ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา 
สวนยาง เลีย้งสตัว ์ประมงชายฝัง่เลก็ๆ นอ้ยๆ ...ในอดตีชมุชน
บ้านโคกพยอม ยังไม่ได้เป็นหมู่ 18 หากแต่เป็นชุมชนหนึ่ง
ในหลายๆ แห่งของหมู่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนท่าชะมวง 
ชุมชนหัวหิน ชุมชนโคกพยอม ชุมชนติงหงี ชุมชนทอน
โต๊ะเล ชุมชนโคกสีออน ชุมชนโคกงู ด้วยสภาพพื้นที่ที่
กว้างขวาง การดูแล จัดสรรงบจึงไม่ทั่วถึง ไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน ์สวสัดกิารตา่งๆ จากภาครฐั ดว้ยอยู่ห่างไกล ทำให้
ชาวชมุชนไดม้ารว่มคดิ หาแนวทางในจดัการชมุชนของตนเอง 

ทุนสำคัญของชุมชน   
 กล่าวได้ว่า ด้วยสภาพแวดล้อมที่โอบล้อมด้วยทะเล  
ฐานทรพัยากรธรรมชาตสิำคญัทีช่าวชมุชนบนแนวปา่ชายเลน  
อยา่งชมุชนบา้นโคกพยอม ต.ละง ูอ.ละง ูจ.สตลู หาอยูห่ากนิ
นั้นคือ “ป่าชายเลน” สำหรับชาวชุมชนบ้านโคกพยอมนั้น   
ป่าชายเลน คือฐานที่มั่นที่ชาวบ้านอิงอาศัยอยู่กินมานาน  
แตเ่มือ่เกดิการสมัปทานปา่ ความเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติเดมิ  

ของชุมชนก็เปลี่ยนไป โรงงานเผาถ่านเกิดขึ้นมาพร้อมๆ  
กับอาชีพรับจ้างตัดไม้ในป่าชายเลน ตัดไม้ส่งเข้าโรงงาน 
เผาถ่านส่งขาย หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป...แล้ววันหนึ่ง  
ป่าชายเลนก็หมดไป  
 ในป ีพ.ศ. 2544 ผนืปา่ชายเลนทีเ่คยอดุมสมบรูณ ์ทีช่าว  
ชุมชนเคยจับหอยจับปูก็เสื่อมสภาพลงพร้อมๆ กับการหมด  
สัมปทานทำไม้ในป่าชายเลน ไม่เพียงเท่านั้นกุ้งหอยปูปลา  
ก็หายไปจากลำคลอง หมดทั้งป่า หมดทั้งแหล่งอาหาร และ
ไม่มีอาชีพในการทำกินอีกต่อไป ปัญหาที่ถาโถมมายังชุมชน
บนแนวป่าชายเลนแห่งนี้ กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวบ้าน
ได้มาร่วมคิด ร่วมทำ เรียนรู้ปัญหากันและกันบนโจทย์  
สำคญัทีว่า่ ชมุชนจะอยูก่นัอยา่งไรเมือ่ฐานทรพัยากรหมดลง   
เกดิการปรึกษาหารือในชุมชนจนเกิดเป็นแนวคิดในการปลูก
ป่าทดแทน  

ฟื้นฟูป่า สร้างฐานทรัพยากรชุมชน  
 ชาวชุมชนทุกคนต่างช่วยกันเก็บเอาฝักลูกไม้มาปลูกเป็น  
ปา่ทดแทน ระดมกำลงัจนเกดิการจดังานปลกูปา่วนัพอ่ มกีาร  
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน ทำให้หน่วยงานภาครัฐ  
เห็นบทบาทความสำคัญของกิจกรรมชาวบ้าน เกิดความ  
ร่วมไม้ร่วมมือ ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้  
 การปลูกป่าของชุมชนนั้น ชาวชุมชนใช้วิธีการนำกล้าไม้  
ใหม่ ชนิดใดก็ได้ไปปลูกแซมในพื้นที่เดิมโดยไม่มีการถาง
เตียน กลายเป็นวิธีการปลูกป่าทดแทนที่เห็นผล เมื่อต้นไม้
โตขึ้น ชุมชนก็ได้ป่าชายเลนกลับคืนมา ป่าที่อุดมสมบูรณ์มี
ทั้งไม้โกงกาง ไม้แสมเหมือนเดิม  

 

 นอกจากนี้มีการตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนขึ้นเพื่อ  
บรหิารจดัการ และกำหนดกฎเกณฑก์ารใชป้ระโยชนจ์ากปา่   
ด้วยเห็นความสำคัญของป่า ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่  
ของผู้คนชุมชนในหลายหมู่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาชีพแหล่ง  
อาหาร สมุนไพร และเป็นที่ป้องกันภัยจากธรรมชาติ อย่าง  
กรณีคลื่นสึนามิ   
 โดยในการจัดการป่านั้น ได้จัดสรรแบ่งพื้นที่ดังนี้ แปลง  
ปา่เฉลมิพระเกยีรต ิ200 ไร ่เพือ่อนรุกัษแ์ละเปน็แหลง่เรยีนรู ้  
แปลงปา่เพาะเมลด็พนัธุก์ลา้ไม ้200 ไร ่แปลงปา่ไม้ใช้สอย 
700 ไร่ แปลงป่าผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ 100 ไร่ แปลง  
ป่าสมุนไพร 50 ไร่  

“ป่าชุมชน” ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน   
 เมือ่การปลกูปา่เกดิขึน้ การฟืน้ฟวูถิเีดมิจงึกลบัคนืมาดว้ย  
เช่นกัน การอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพ เกื้อกูล พึ่งพิงอิง  
อาศัยฟื้นกลับมา การจัดการป่าหาใช่เป็นเพียงป่าทดแทน  
เทา่นัน้ แตช่าวบา้นตระหนกัถงึความสำคญัของปา่ทีม่คีณุคา่ 
และประโยชน์อันมากมายจากป่า เกิดเป็นกฏเกณฑ์การใช้  
ประโยชน์จากป่าคือ ห้ามใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเฉลิม  
พระเกียรติ สมาชิกคนใดต้องการใช้ไม้ในกรณีจำเป็นต้อง  
แจ้งคณะกรรมการป่าทราบล่วงหน้า 3 วัน สมาชิกคนใดตัด  
ไม้ 1 ต้น ต้องปลูกทดแทน 5 ต้น ผู้ใดตัดไม้โดยไม่บอก
คณะกรรมการป่า จะถูกดำเนินคดีและจ่ายค่าปรับ 500-
1,000 บาท ค่าปรับที่ได้จะนำเข้ากองทุนพัฒนาป่าชายเลน 
กฎระเบียบนี้สามารถปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมตามความ  
เหมาะสม หา้มบคุคลภายนอกเกบ็ลกูฝกั พนัธุ์ไมจ้ากปา่ชายเลน
ก่อนได้รับอนุญาตและแม้ว่าในการจัดการป่าของชุมชนจะมี 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dioscorea   
hispida Dennst He.  
ชื่อสามัญ : กลอย  
ชื่อท้องถิ่น : กอย กอยข้าวเหนียว   
ลกัษณะทัว่ไป : เปน็ไมเ้ถา มหีวัใตด้นิ เลือ้ยพาดพนัตน้ไมอ้ืน่  
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 แตต่อ้งเปน็กลอยทีจ่ดืแลว้ โดยการผา่นกรรมวิธี
การหมักกลอยก่อน จึงนำมานึ่งรับประทานวิธีการหมักกลอย กลอย 10



ยา หมาก เขมพันธ์ โคหนองบัว 

ทกวีบ

โครงสร้างคณะกรรมการในการดูแลจัดการ แต่กลับพบว่า
จิตสำนึกของชาวบ้านกลับเป็นพลังสำคัญยิ่งที่หนุนเสริม  
การจดัการปา่ชมุชนใหย้ัง่ยนืยิง่ขึน้ชาวบา้นตา่งทำหนา้ทีอ่ยา่ง
เตม็ความสามารถ ในการดแูลรกัษาปา่ เปน็หเูปน็ตาสอดสอ่ง
ไม่ให้คนภายนอกเข้ามาลกัลอบตดัไม ้เพราะผนืปา่ชายเลน
แหง่นีค้อื เสน้เลอืดใหญท่ีห่ล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง  

มีป่า มีแหล่งอาหาร จึงมีความพอเพียง   
 ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลของชาวบ้าน  
โคกพยอมกบัทรพัยากรธรรมชาตกิลบัคนืมาอกีครัง้จากผนืปา่
ชายเลน เชือ่มโยงสายนำ้ ลำคลอง ผนืดนิทีช่าวบา้นองิอาศยั
ในการทำไรน่าเรอืกสวนไมผ้สม เกษตรธรรมชาตติามวถิเีดมิ
ต่างกลับคืนสมบูรณ์   
 “คลองตงิหง”ี เปน็สายนำ้แหง่ชวีติทีเ่ปน็แหลง่ทรพัยากร  
สัตว์น้ำนานา ชาวบ้านใช้ลำคลองนี้เป็นแหล่งอาหารจับกุ้ง  
หอยปูปลามาแต่อดีต เมื่อป่าสมบูรณ์ ย่อมทำให้แหล่งน้ำ  
คคูลองสมบรูณต์าม คลองสายนีจ้งึเปน็แหลง่อาหารทีส่ำคญั
ของชุมชนเรื่อยมา จนปัจจุบันมีการส่งเสริมอาชีพประมง  
พืน้บา้น โดยการเลีย้งปลาในกระชงัตลอดแนวลำคลองจาก  
กรมประมง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 ครัวเรือน มีกระชัง  
ทัง้หมด 80 จากเริม่ตน้เพยีงแค ่20 กระชงัเทา่นัน้ การบรหิาร  
จดัการกลุม่ทีด่ทีำใหช้าวบา้นมอีำนาจในการตอ่รอง ไดร้าคา  
ปลาที่เหมาะสม และไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่มา  
รับซื้อ ปัจจุบันมีเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสวัสดิการแก่  
สมาชกิ 25,000 บาท มกีระบวนการชมุชนในการดแูลจดัการ 
มีเวรยามทำหน้าที่ผลัดกันให้อาหารปลาและนอนเฝ้าปลา  
ในตอนกลางคืนเพื่อป้องกันขโมยจากชุมชนอื่น   
 

 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
ชมุชนทัง้ชมุชน และเปน็การจดัการอาชพีความเปน็อยู ่โดยชาว
ชุมชนเพื่อชุมชน แสดงให้เห็นศักยภาพและพลังสรา้งสรรค์  
ของชาวบ้านในการพึ่งพาตนเองอย่างชาญฉลาดและเทา่ทนั 

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 
ทีม่สีมาชกิ 12 คน หญงิ 5 คน ชาย 7 คน และมแีนวรว่มอกี  
10-20 คน ทำหน้าที่สำรวจป่าชายเลนดูประเภทต้นไม้  
สัตว์น้ำต่างๆ เป็นหู เป็นตาในการรักษาป่า เป็นอาสาสมัคร
วางปะการังเทียมในคลองติงหงี หลังจากโดนสึนามิ รวมทั้ง
อบรมหลกัการธรรมรกัษ ์การปกครองและอนรุกัษท์รพัยากร
ในท้องถิ่น 5 จังหวัดภาคใต้  

บรม : กระบวนการ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด คุณธรรม  
นำจิตใจ  
 เรือ่งราวของหลากชวีติบนผนืดนิแนวปา่ชายเลน โคกพยอม  
แห่งนี้ สะท้อนภาพชีวิตของวิถีพอเพียงในรูปแบบต่างๆ   
บนฐานสำคญัคอื การมฐีานทรพัยากรธรรมชาตใินการองิอาศยั   
ทั้งผืนดิน น้ำ ป่า ที่ผสมผสานเชื่อมโยง รวมทั้งการมีกลุ่ม  
กิจกรรมที่มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้หาก  
ชุมชนมีทรัพยากร พวกเขาก็จะสามารถหาอยู่หากิน อยู่ได้ 
และนอกจากจะอยู่ได้ ยังต้องมีกระบวนการในการสืบสาน
แนวคิดของชุมชน ทำให้เกิดการขยายผลของความรู้ชุมชนที่
มีคุณค่า สร้างกระบวนการให้คนมองเห็นคุณค่าร่วมกัน 
มองเห็นคุณประโยชน์ของทรัพยากรต่างๆ ทั้งป่าชายเลน 
สายน้ำ ลำคลอง และทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ มีการ  
สรา้งกระบวนการเรยีนรู้ในชมุชน ทัง้ในรปูแบบกลุม่กจิกรรม   
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  
โรงเรียนค่ำคืนที่ไม่เคยขาดหายผู้คนมาชุมนุมกัน ส่งผลให้  
กจิกรรมของชมุชนประสบผลสำเรจ็ เชน่กลุม่อนรุกัษป์า่ชายเลน  
จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี 2549 รางวัลหมู่บ้าน
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน รางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข 
(small village) และหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น  
 ความสำเรจ็ของชมุชนโคกพยอมในวนันี ้จงึเกดิจากพลงั  
ของคนในชุมชนทุกส่วนที่ร่วมกันคิด ทำ แก้ไข และจัดการ  
ชมุชนของตนเอง มีชีวิตที่มีวิถีผูกพัน และสอดคล้องกับฐาน  
ทรพัยากร มแีกนนำชมุชนทีท่ำงานเชือ่มประสาน สรา้งกระบวน  
การมสีว่นรว่มตา่งๆ เชือ่มประสานเยาวชน มุง่สรา้งคนรุน่ใหม ่ 
ให้สืบสานวิถีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย โคกพยอมจึงเป็นชุมชน  
พอเพียง ที่มีวิถีพึ่งพา ผูกพันกับดิน น้ำ ป่าอย่างเกื้อกูลและ
ยัง่ยนื และมอีงคค์วามรูท้ีส่ามารถสบืสานตอ่ไปได ้  

ของชาวบ้านเริ่มจากนำหัวกลอยมาปอกเปลือก ฝาน
บางๆ แล้วหมักกับเกลือ 1 คืน ซาวขึ้นจากน้ำเกลือ นำไป
แช่น้ำอีก 3 คืน แล้วกดให้น้ำออก ล้างด้วยน้ำสะอาด  
อีกครั้ง (ถ้าน้ำออก จนหมดแล้วชาวบ้านจะเรียกว่า 
“กอยจืด”) เสร็จแล้วนำมาประกอบอาหารหวานได้เลย 
หรือถ้าต้องการจะเก็บไว้รับประทานนานๆ ก็นำกลอยจืดไป
ตากให้แห้ง เมื่อต้องการจะนึ่งจึงแช่น้ำ ใหม่ (ขำ เหลาซื่อ 
บ้านแปะ ตำบลอีเซ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด
ศรีสะเกษ) 

สว่นผสมในการนึง่กลอย : กลอย ขา้วเหนยีว มะพรา้วทึนทึก   
(ไม่อ่อนไม่แก่) ฟักทอง น้ำตาลทราย 

วิธีนึ่ง : นำกลอยที่จืดแล้วนึ่งรวมกับข้าวเหนียวจนสุก   
คลุกเคล้ากับน้ำตาลทราย โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึก   
รบัประทานพร้อมกับฟักทองนึ่ง นอกจากจะรับประทานใน 
ครอบครัวแล้ว กลอยนึ่งเป็นอาหารที่จะต้องนำไปทำบุญ
ข้าวสาก ตามประเพณีท้องถิ่นที่กระทำกันทุกปี  

 คนโบราณชำนาญนักรู้จักคิด  
สิ่งประดิษฐ์เก็บสิ่งของต้องประสงค์  
ที่ซ่อนหมากซ่อนมวนยาอย่างวยงง  
จุดประสงค์ซ่อนหรือ “แอบ” ได้แยบยล 

 สร้างแอบหมากแอบยาน่าทึ่งนัก  
แจ้งประจักษ์ภูมิปัญญาน่าฉงน  
เป็นแหล่งเรียนเชิงประจักษ์แก่ผู้คน  
อนุชนควรพินิจคิดไตร่ตรอง 

 ใช่แค่เป็นเศษไม้ไร้คุณค่า  
ใช่แค่ว่ามองเห็นเป็นสิ่งของ  
หัตถกรรมนามว่า “แอบ” ใช่แอบมอง  
แม้เงินทองยังซ่อนไว้ใน “แอบยา”   

แอบ แอบ 
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ฝายน้ำชื้น 
วดวงลูกโลกสีเขียวแ ฒนธรรมพื้นบ้านวั

ภูถ้ำ-ภูกระแต เป็นสภาพป่าภูหินดาน ในพื้นที่  

ตำบลทา่นางแนว อำเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแกน่ 

เป็น สว่นหนึง่ของภรูะงำ ชาวบา้นไดก้ำหนดใหเ้ปน็ปา่ชมุชน มเีนือ้ทีป่ระมาณ  

  2,000 ไร ่เหตทุีเ่รยีกวา่ ภถูำ้เพราะชาวบา้นไดค้น้พบถำ้ธรรมชาต ิ3 แหง่
และได้ตั้งชื่อตามลักษณะคือ ถ้ำมืด ถ้ำแจ้ง และถ้ำแผงม้า  
 ส่วนป่าภูกระแต ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
โนนทอง อำเภอแวงใหญ ่จงัหวดัขอนแกน่ (ไมม่เีขตจงัหวดัขอนแกน่) มเีนือ้ทีร่าว 800 ไร ่ 
มกีระแตอาศัยอยู่มากจึงเรียกว่า ภูกระแต 

 พื้นที่ทั้งสองป่ามีอาณาบริเวณเชื่อมทอดกันเป็นสันเนินยาว โดยมีทุ่งราบหุบแอ่ง
อยู่ระหว่างกลาง มีสภาพเป็นหินดานสลับกับผืนป่าแผ่เป็นบริเวณกว้าง ป่าผืนนี้เกิด
จากการฟื้นตัวหลังจากชาวบ้านได้บุกรุกแผ้วถางเป็น ไร่มัน ไร่อ้อย ไร่ปอ เมื่อสี่สิบ
กว่าปีก่อน เกิดโรงงานน้ำตาลมาเปิดใกล้พื้นที่ป่า มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกอ้อย 
สง่โรงงาน ทำใหพ้ืน้ทีป่า่ภถูำ้-ภกูระแต และปา่อืน่ๆ ทีอ่ยูบ่รเิวณนัน้ลดลงอยา่งรวดเรว็ 

 แต่เมื่อเกิดพลังร่วมใจกันส่งผลให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์หลายชนิดเข้ามา
พึ่งพาอาศัยเป็นต้นว่า สุนัขจิ้งจอก แย้ กระต่าย กระรอก กระแต นก อเีหน ง ูกบ 
เขยีด อึง่อา่ง เปน็ตน้ มพีนัธุพ์ชื
ไมห้ลากหลายชนดิทัง้ ประดู ่
เตง็ รงั เหียง พลวง มะค่า
แดง เป็นต้น ชาวบ้านได้รวม
ตัวกันเกิดกลุ่มอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ภูถ้ำ-ภูกระแต และบึง
ละหานนา ขึ้นมา มีคุณวิธาน 
ทิพย์วงศ์ คนหนุ่มไฟแรงเป็นหัว
ขบวนอยู่ในปัจจุบัน  

แวดวงลกูโลกสเีขยีว ทีผ่า่นมาไดบ้อกเลา่เรือ่งราวความ  
เคลือ่นไหวเปน็ไปของกระบวนการจดัการสิง่แวดลอ้มของ
ผูค้นทีม่จีติวญิญาณรกัษแ์ละหวงแหนผนืปา่ ทีเ่ราพบวา่ 
  ใน กระบวนการทำงานของผู้คนเหล่านี้ มแีนวคดิดีๆ  ทีส่ะทอ้นถงึฐานความคดิในการ  
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เราจึงได้เชื่อมร้อยนำเอาข้อคิดดีๆ จากปราชญ์ 
แกนนำชุมชนจากที่ต่างๆ มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกัน เพื่อที่ว่าคำกล่าวเหล่านี้ อาจจุด
ประกายและหว่านเพาะกล้าสีเขียวในพื้นที่ชุมชนที่กำลังคิดริเริ่มที่จะจัดการป่า เรียนรู้
และติดต่อเชื่อมโยงขยายโครงข่ายของผู้คนรักษ์สีเขียวให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น   
 

พะติจอนิ โอโดเชา : ปราชญ์
ชาวบ้านลุ่มน้ำแม่วาง  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
“การเรียนรู้คือการเข้าใจทุกส่วนที่สมดุล

รู้จักธรรมชาติ
รู้จักสิ่งสูงสุด
ทุกส่วนต้อง
เรยีนรู
้เราอาจจะเรยีนรูว้ทิยาศาสตร
์เหมอืน
เราจะหวังน้ำบ่อหน้า
แต่ก็ต้องหวังน้ำบ่อหลัง

ซึ่งหมายถึง
เราต้องเรียนรู้ที่บ้านเราด้วย


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” สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการลุ่มน้ำและ
จัดการชีวิตชุมชนร่วมกัน    

สำนักงานศูนย์ประสานงานวิทยาลัยจาวบ้านลุ่มน้ำวาง   
57
หมู่
5
วัดจำลอง
ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่
50360
โทร.
053-489-100


 

แม่ประมวล เจริญยิ่ง :   
ประธานเครอืขา่ยอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ (รางวัลสตรีดีเด่นการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงจากสหประชาชาติ)  
“การเพิม่ประสทิธภิาพการดแูลรกัษาทรพัยากร


ธรรมชาต
ิตอ้งเริม่จากการสรา้งกระบวนการ


ทำให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของ


ร่วมกัน
เหมือนการแก้ปัญหาความยากจน

ของชุมชน
เราต้องยึดการแก้ปัญหาฐานทรัพยากร
อย่างเรื่อง
รายรับ
รายได้ของ
เราจากป่าอาจมีไม่มาก
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
สมัปทานปา่ไม ้รวมทัง้มกีารทำไมเ้ถือ่นจากนายทนุในเมอืง ประกอบกบัชาวบา้นไดอ้พยพ
เข้ามาบุกเบิกป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ป่าเขาคอกเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว กลายเป็นจุดเปลี่ยน
สำคัญที่ทำให้ชุมชนมารวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมตำบลเขาคอก  

 ผลสำเรจ็จากการรกัษาปา่ไดส้ง่ผลไปสูช่มุชน ชาวบา้นสามารถหาอยูห่ากนิจากปา่ และ
สรา้งกระบวนการเรยีนรู้ใหแ้กเ่ดก็ เยาวชน ขยายไปสูก่ารเปน็แหลง่เรยีนรูเ้รือ่งการจดัการ
ป่าที่พื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาเข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก   

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลเขาคอก   
44
หมู่
8
ต.เขาคอก
อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
31140
โทร.
081-977-4209


ภูถ้ำ-ภูกระแต  
วงจรชีวิตของ 
อึ่งอ่าง 
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ฝายน้ำชื้น 

 หากพิจารณาตามพื้นประวัติศาสตร์แล้ว บริเวณนี้มีหินที่ถูกตัดไปสร้างปราสาทแบบขอม
โบราณ โดยเฉพาะปราสาทหินพิมาย ยังพบร่องรอยของการตัดหลงเหลืออยู่หลายแห่ง 
นอกจากนี้ป่าภูกระแตยังเคยเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตัดผ่าน
ลงไปยังภาคกลางของประเทศ ทั้งภูถ้ำและภูกระแตจึงเป็นที่พักผ่อนของทหารในสมัยนั้นไป
โดยปริยาย  

 เมื่อชาวบ้านเห็นว่าป่าภูถ้ำ ภูกระแต เริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นป่าต้น
กำเนดิของลำหว้ยหลายสาย เชน่ หว้ยบง หว้ยสอยกลว้ย หว้ยสองคอน หว้ยหลบุพง หว้ยยางบง 
ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำชีทางด้านทิศตะวันตกของป่า และห้วยแคนที่ไหลลงสู่บึงละหานนาทางด้าน
ทิศใต้ ชาวบ้านที่อพยพพากันมาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ โดยอาศัยลำห้วย เป็นแหล่งเพาะ
ปลูกเพื่อการดำรงชีวิตมานานนับศตวรรษสืบทอดกันมาจนถึง พ่อใหญ่เข็ม เดชศรี นายเวิน 
นางอุดม นายวันชัย นายประยุทธ์ เป็นต้น 

 กลุ่มอนุรักษ์ภูถ้ำ-ภูกระแต ได้ขยายเครือข่ายลงไปยังชุมชนที่อยู่รายรอบบึงใหญ่   
เพื่อร่วมกันรักษาดูแล บึงละหานนา ซึ่งมีอาณาบริเวณนับพันไร่ ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำชี เชื่อมโยงต่อไปยังเขตจังหวัดชัยภูมิ 

 ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่อยู่รอบบึงละหานนาคือ เจ้าพ่ออุปฮาด ซึ่งเป็นเจ้าพ่อขุนน้ำ 
อันเป็นผีบรรพชนที่เคารพ ศรัทธา ของชุมชน โดยมีพิธีกรรมบวงสรวง เช่นไหว้เลี้ยงดู  
เจ้าพ่อในวันพุธแรกเดือนหกของทุกปี โดยมี พ่อจันทร์ ลานุ้ย มีบทบาทเป็นเฒ่าจ้ำ ผู้นำใน
การทำพิธีกรรม เชื่อกันว่าเจ้าพ่อแห่งบึงละหานนาจะคอยปกป้องดูแลทุกข์สุข รวมไปถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกร ทำนา ทำไร่ได้ผลิตผลดี 

 จากการที่กลุ่มอนุรักษ์ ภูถ้ำ-ภูกระแต ได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดม
สมบูรณ์นั้นส่งผลให้ บึงละหานนาที่คอยรับน้ำอยู่ด้านล่าง มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 
และอุปโภคบริโภคของชุมชนอย่างพอเพียงไม่เคยเหือดแห้ง 

 ที่สำคัญบนพื้นที่ ภูถ้ำ-ภูกระแต นั้น พื้นที่ลาดต่ำ น้ำจะไหลอย่างรวดเร็ว เมื่อสิ้นฤดูฝน 
ผืนภูก็แห้งผากจนพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้ ก็หลบลี้หนีหายไปเพราะ
ขาดน้ำ ชุมชนจึงได้คิดทำ “ฝายชะลอความชื้น” ขึ้นหลายแห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นฝายหินบ้าง 

ฝายดินบ้าง ทรายบ้าง ตลอดจนท่อนไม้ที่ล้มตายอยู่บนภู ทั้งนี้ก็เพื่อชะลอมิให้น้ำไหลลง  
บึงละหานนาอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นเคย การดำเนินการเช่นนี้เกิดผลดีกับสัตว์ป่าหลาย
หลากพันธุ์ รวมทั้งพืชชุ่มน้ำอื่นๆ ที่ชุมชนได้เก็บเกี่ยวประโยชน์เพิ่มขึ้น  

 ที่สำคัญพบว่า บริเวณต้นฝายที่มีน้ำขังจะพบอึ่งอ่าง กบ เขียด มาวางไข่ แพร่ขยายเผ่า
พันธุ์จำนวนมาก โดยเฉพาะอึ่งอ่างนั้น ชาวบ้านต่างจับมาบริโภค และขายออกสู่ตลาดสร้าง
รายได้ดีแก่ทุกครอบครัว ทุกวันนี้พี่น้องที่อยู่รายรอบบึงละหานนา และหมู่บ้านที่อยู่ชายขอบ
ของภูถ้ำ-ภูกระแตต่างเห็นคุณค่าของผืนป่า และฝายน้ำล้นแบบพื้นบ้าน ที่ช่วยให้เกิดอาหาร
การกินสมบูรณ์พูนสุขขึ้น  

 พี่น้องจากหลายชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือกันที่จะเสริมสร้างวิถีของอึ่งอ่างไปยังเยาวชน
ในโรงเรียน เพื่อประสงค์ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมกันนั้น ก็ยังใช้มรดกของภูถ้ำ-  
ภูกระแตที่เป็นแหล่งต้นน้ำจัดสร้างชุดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และผลผลิต
จากทรัพยากรธรรมชาติให้กับมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเตรียมการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เช่น ไปดูถ้ำสุนัขจิ้งจอก ชมศูนย์อนุรักษ์อึ่งอ่าง กบ เขียด ตามวิถีธรรมชาติ รวมไป
ถึงศึกษาชื่นชมพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่มีหินดาน และแหล่งตัดหินโบราณสำหรับใช้ก่อสร้าง
ปราสาทแบบขอม เป็นต้น  

 นับได้ว่าการสร้างชุดความรู้จากผืนป่ามรดกทางธรรมชาติที่บรรพชนทิ้งไว้ให้นั้น ชุมชน
รอบภูถ้ำ-ภูกระแต และบึงละหานนา ได้ทำแล้วเป็นผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม เพียงแต่อย่าให้
ธุรกิจแบบแข่งขันของชุมชนในปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจของนายทุนนอกพื้นที่เท่านั้น  

 

 

มณีรัตน์  อุดม

ภูถ้ำ-ภูกระแต  
วงจรชีวิตของ 
อึ่งอ่าง 
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ตัวอย่างที่มีค่ากว่าคำสอน 
ภาพหลอดยาสีฟันที่ถูกรีดออก  
จนแบน ความโค้งงอของหลอด
ยาสีฟันบ่งบอกถึงสภาพที่ถูกใช้  
จนหยดสุดท้าย  

 ภาพ นั้นฉันเห็นตอนเดินออกมาจากห้องครัว  
  เพือ่ชว่ยยา่ทำกบัขา้ว ตอนแรกฉนัไม่ใส่ใจ  
เทา่ไรนกั แตค่ำพดูทีว่า่ “หลอดยาสพีระทนตพ์ระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว”
ทำให้ฉันหยุดยืนมอง พร้อมบอกตัวเองว่านี่
หรอืหลอดยาสฟีนัของพระเจา้แผน่ดนิ ของในหลวงทีท่รงมทีุก
อย่างพรั่งพร้อม แต่ทำไมพระองค์จึงทรงใช้ของทุกอย่าง
อยา่งคุม้คา่ ทัง้ทีพ่ระองคจ์ะไมท่รงทำเชน่นัน้ก็ได้ 
 ปู่เห็นฉันมองอย่างสนใจจึงบอกฉันว่า อีนาง....เห็นไหม
วา่ขนาดพระเจา้อยูห่วักย็งัทรงประหยดั พระองค์ไมเ่คยทรง
ฟุม่เฟอืย ของใชท้กุอยา่งพระองคจ์ะทรงใชอ้ยา่งคุม้คา่ ขอใหดู้
หลอดยาสฟีนัหลอดนีเ้ปน็ตวัอยา่ง ฉนัพยกัหนา้เหน็ดว้ยกบัปู่ 
 นอกจากในหลวงแลว้ฉนัยงัเคยเหน็สมเดจ็พระเทพฯ ทาง
โทรทศัน ์ทา่นทรงใสช่ดุเกา่ออกงานอยูบ่อ่ยครัง้ ชดุของทา่น
เรียบง่าย พระองค์ไม่ทรงแต่งหน้าทาปาก แต่ในความรู้สึก
ของฉันพระองค์ท่านทรงงามจับใจ ปู่บอกฉันว่านี่แหละ
ตวัอยา่งของความพอเพยีงทีม่คีา่กวา่คำสอนใดๆ 
 ครอบครัวของฉันมีสมาชิก 5 คน ปู่ ย่า น้องสาว น้อง
ชาย และฉัน ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น แม้พ่อแม่
ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต้องทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งเงินมาให้
ฉันกับน้องได้เรียนและตอบแทนปู่ย่าที่เลี้ยงมา ครอบครัว
ของฉันไม่ร่ำรวยแต่อบอุ่น ฉันกับน้องและปู่ย่าต่างพอใจ
และมีความสขุกบัครอบครวัของเรา  
 เราใชช้วีติอยา่งพอเพยีงตามแนวพระราชดำรขิองในหลวง 
เวลาทีห่วิก็ไมต่อ้งซือ้ของกนิ เพราะรอบรมิรัว้บา้นมขีองกนิ
ใหเ้ราเลอืกเสมอทัง้ผกั ผลไมท้ีส่ดใหม ่ใหป้ระโยชนแ์ละมคีณุคา่ 
ดงันัน้คนในครอบครวัของฉนัจงึแขง็แรงไมเ่จบ็ปว่ยงา่ย 
 สว่นการใชจ้า่ยของฉนักบันอ้งนัน้ พอ่กบัแมจ่ะสง่เงนิมา
ให้ทุกเดือน เมื่อฉันจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เช่น ซื้อสมุด 
หนงัสอื ปากกา หรอืเสือ้ผา้นกัเรยีน ฉนักจ็ะไดเ้สมอ แตฉ่นั
กบันอ้งก็ไมเ่คยฟุม่เฟอืย เพราะยา่บอกวา่ใหส้งสารพอ่กบัแม่
ให้มากๆ พ่อแม่ลำบากกว่าจะหาเงินมาให้กับพวกเราได้ 
เสือ้ผา้ของฉนัฉนัจะใชอ้ยา่งประหยดั พยายามไม่ใหส้กปรก 
ถา้มรีอยขาด ยา่กจ็ะสอนใหฉ้นัเยบ็ปะหรอืชนุ ยา่บอกวา่จะได้
ไมต่อ้งไปจา้งเขาทำแมว้า่ฉนัจะยงัทำได้ไมด่นีกั แตฉ่นักร็ูส้กึ
พอใจในฝมีอืของตนเอง เงนิทีย่า่ใหแ้ตล่ะวนั ฉนัจะซือ้เฉพาะ
สิง่ทีจ่ำเปน็จรงิๆ อาหารกลางวนัทางโรงเรยีนไดจ้ดัทำใหน้กัเรยีน  
ทุกคนได้กินเป็นประจำอยู่แล้ว เงินที่เหลือฉันจะนำไปฝาก  
ออมทรัพย์โดยคุณครูประจำชั้นของฉันได้จัดทำโครงการ  
ออมทรพัย์ไมม่ดีอกเบีย้ โดยมจีดุประสงคท์ีอ่ยากจะสอนให้
นกัเรยีนรูจ้กัการประหยดัอดออม พอสิน้ปคีณุครกูจ็ะใหพ้วก
ฉนัถอนเงนิคนื เพือ่นำไปซือ้วสัดอุปุกรณท์ีจ่ำเปน็ตอ่การเรยีน 
 ฉนัหวนนกึถงึโครงการตามพระราชดำรหิลายๆ โครงการ 
ที่ในหลวงทรงจดัตัง้ขึน้มาเพือ่คนไทยทกุคน ทกุโครงการจะ
เนน้ความพอเพยีง ประหยดั และประโยชนท์ีคุ่ม้คา่ โดยเฉพาะ  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนา  

ทกุคน ซึง่โครงการและแนวพระราชดำรทิกุอยา่งนัน้ครอบครวั
ของฉนัไดน้อ้มนำมาปฏบิตัเิสมอ และฉนักร็ูว้า่คนไทยสว่นใหญ ่ 
ก็ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเช่นกัน เพราะทุกคนทราบดีว่า
พระองคท์รงรกัและหว่งใยพวกเราเพยีงใด  
 ภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทุกที่ไม่ว่าพื้นที่แห่งนั้นจะทุรกันดารหรืออันตรายแค่ไหน 
สิ่งที่ทรงมุ่งหวังคือความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน 
และการใช้ชีวิตพอเพียง ไม่สุรุ่ยสุร่าย รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน 
มีน้ำใจต่อกัน ฉันว่าถ้าคนไทยทุกคนใช้ชีวิตแบบพอเพียงตาม
แนวพระราชดำรไิด ้100% กค็งจะด ีเพราะจะได้ไมต่อ้งลำบาก
เกนิความจำเปน็ในการอปุโภคบรโิภคในชวีติประจำวนั ไมต่อ้ง
แกง่แยง่ชงิดกีนัเพือ่กอบโกยเอาในสิง่ที่ไม่ใชข่องเรา รูจ้กัพอ 
และยับยั้งใจตนเอง รู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นทั้งมนุษย์ สัตว์
หรือพืช รวมทั้งสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว วิธีการก็คือ ใช้ประโยชน์
จากทกุสิง่ทกุอยา่งใหคุ้ม้คา่และรูจ้กัเลอืกเอาเฉพาะสว่นทีเ่รา
ใชป้ระโยชน์ได ้เชน่ พชืกเ็กบ็เฉพาะใบ หรอืผลทีแ่กห่รอืโตพอ  
ที่จะกินได้ ถ้าส่วนใดยังใช้ไม่ได้ก็ไม่เก็บมา เพราะถ้าใช้ไม่
ได้ก็ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย 
 แต่ในความเปน็จรงิ ปจัจบุนัคนเหน็แกต่วัมากขึน้ ใชส้อย
ธรรมชาตอิยา่งไมเ่หน็คณุคา่ บางครัง้กเ็ทีย่วยงินกตกปลาเพือ่
ความสนกุหรอืประลองฝมีอืเทา่นัน้ เพือ่นผูช้ายของฉนับางคน
ชอบเอาหนงัสติก๊มายงินกเลน่ นกกระจอกตวัเลก็ๆ บางตวัถกู
ยิงที่หัว บางตัวที่ปีก เพื่อนบางคนชอบพากันไปช้อนปลากัด
แลว้เอามาใสข่วดแกว้หรอืขวดโหล วนัดคีนืดกีเ็อามาเทลงใน
ขวดเดยีวกนัเพือ่ใหม้นักดักนั บางตวัถกูกดัจนครบีขาด หรอื
แหวง่บางตวักป็ากเจอ่ คณุครทูราบกเ็รยีกเพือ่นมาตกัเตอืน
และคาดโทษ คณุครบูอกวา่นกกระจอกชว่ยเราในการกำจดั
แมลง เพราะมนัจะชว่ยกนิแมลงและหนอนทีจ่ะมากดักนิใบไม ้
หรอืผลไม ้ทำใหเ้ราไมต่อ้งใชย้าฆา่แมลงในการกำจดัศตัรพูชื 

และอกีอยา่งหนึง่คณุครวูา่ถา้เราเปน็นกกระจอกเหลา่นัน้บา้ง 

เราจะเจบ็ไหมถา้มคีนเอาหนงัสติก๊มายงิหวั ยงิขา ยงิตวั และ

ถา้เราเปน็ลกูนกทีอ่ยู่ในรงั แลว้พอ่แมเ่ราถกูคนใจรา้ยยงิตาย 

เราจะเปน็อยา่งไร หรอืถา้เราเปน็ปลากดับา้งแลว้ถกูบงัคบัให้

กดักนัเราจะชอบไหม เพือ่นของฉนัหนา้จอ๋ยเพราะโดนด ุพวก

ผูห้ญงิตา่งกด็ีใจทีผู่ช้ายโดนดจุะได้ไมท่ำอกี 

 คณุครยูงับอกอกีวา่นอกจากโครงการตามพระราชดำรทิี่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือความเป็นอยู่ของคนไทยแล้ว 

ในหลวงยงัทรงสอนใหเ้ราใชช้วีติทีพ่อเพยีง ใหพ้ยายามเปน็ผู้

ผลติมากกวา่ผูซ้ือ้ อะไรไมจ่ำเปน็ตอ่การดำรงชวีติกพ็ยายาม

ตดัออกไป นอกจากวา่บางอยา่งเราทำเองไม่ไดจ้งึคอ่ยซือ้จาก

คนอืน่ คณุครยูงับอกอกีวา่คำวา่พอเพยีงไม่ไดห้มายความวา่
ไม่ดิ้นรนขวนขวาย วันๆ ทำแต่พอกิน แต่ให้มีน้ำใจต่อคน
รอบข้าง และควรพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  
 นอกจากนีพ้ระองคย์งัทรงมพีระราชดำรใิหจ้ดัทำโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นน้ำ
ลำธาร ทรงมพีระราชดำรใิหส้รา้งเขือ่น ฝายเพือ่กกัเกบ็นำ้ไว้
ใช้ในดา้นการเกษตร ประมง เวลาหนา้แลง้ประชาชนจะไดม้ี
น้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลน บ้านของฉันคือบ้านกุดไหก็ได้ใช้
ประโยชนจ์ากเขือ่นนำ้อนูทัง้ดา้นเกษตร การทำมาหากนิอืน่ๆ 
ปูก่บัยา่ของฉนัยงัเคยไปจบัปลาทีเ่ขือ่นมาขาย พอไดเ้งนิยา่ก็
จะซือ้สิง่ทีจ่ำเปน็อืน่ๆ กลบัมาไว้ใช ้ 
 การจบัปลาในเขือ่นนำ้อนูนีเ้ขาจะมชีว่งหา้มอยูก่ค็อื ชว่ง
ฤดูปลาวางไข่ ถ้าใครฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎข้อห้ามจะถูกจับ
และถูกยึดเครื่องมือทำมาหากิน ปู่บอกว่าปลาจะได้มี
โอกาสขยายพนัธ์ ุซึง่คณุครบูอกวา่วธินีีเ้รยีกวา่อดเปรีย้วไว้
กนิหวาน นอกจากการไมจ่บัสตัวน์ำ้ในฤดวูางไขแ่ลว้ คณุครู
ใหพ้วกฉนัคิดช่วยกันว่ามีวิธีใดอีกที่จะทำให้ปลาขยายพันธ์ุ
ได้มากขึ้นหรือไม่สูญพันธ์ุ บางคนเสนอให้ทางการนำพันธ์ุ
ปลามาปลอ่ย บางคนบอกวา่ใหแ้บง่เวลากนัหาปลา บางคนก็
บอกว่าให้มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือจับปลา 
บางคนบอกวา่ใหช้ว่ยกนัรกัษานำ้ใหส้ะอาดไมท่ิง้เศษขยะลงไป 
คณุครเูลยให้ลองคิดว่าวิธีใดที่เราเด็กๆ จะทำได้ พวกเรา
บอกว่าการรักษาแหล่งน้ำน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดี
ทีส่ดุสำหรบัเราหรอืชาวบา้นทีม่าใชป้ระโยชน ์คณุครบูอกวา่
วธิรีกัษาแหลง่นำ้ หรอืตน้นำ้ลำธารดว้ยการชว่ยกนัดแูล ไม่
ทำให้แหล่งน้ำสกปรกเป็นวิธีที่ดีและง่ายที่สุดที่พวกเราจะ
ทำได ้และเปน็วธิทีีเ่ราจะทำใหแ้หลง่นำ้สามารถใชป้ระโยชน์
ไดน้านทีส่ดุอกีดว้ย 
 กอ่นทีฉ่นัจะหลบัไปในคนืนัน้ ภาพหลอดยาสพีระทนตท์ี่
แบนเรียบ เพราะผ่านการใช้จนหมดหลอดของในหลวงมา
ลอยวนเวียนอยู่ในความคิดของฉัน การที่ท่านสอนด้วยการ
กระทำให้ทุกคนได้เห็นเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าคำสอนใดๆ ทั้งสิ้น 
เหมอืนทีค่ณุครบูอกวา่ การกระทำมคีา่กวา่คำสอน และยงั
ชว่ยยำ้ใหฉ้นัไดม้ัน่ใจวา่ สิง่ทีฉ่นักบัครอบครวัและคนในหมูบ่า้น 
ได้ร่วมกันทำไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง   
เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดี แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิด   
แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดเป็น
คนไทย มีในหลวงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และฉันขอตั้ง  
จิตอธิษฐานขอเกิดเป็นคนไทยทุกชาติ และขอให้ในหลวง  

มพีระพลานามยัทีแ่ขง็แรง และมพีระชนมายยุิง่ยนืนาน  

นกล้าของแผ่นดินต้
 เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีสุนนท์ 
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ดัชนี
หนังสือ
ใบลานอีสาน

ราชันย์ นิลวรรณาภา

หนงัสอืใบลาน กบัชมุชนอสีาน มคีวาม
สัมพันธ์กันมายาวนานแต่อดีต  

กระ ทั่งปัจจุบัน ด้วยหนังสือใบลานคือเครื่องมือ  
  สำคญัในการบนัทกึ และถา่ยทอด ความรูต้า่ง  ๆ
ในสังคม การศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมจึงมีหนังสือ  
ใบลานเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางโลกหรือ  
ทางธรรม เราจึงพบเห็นหนังสือใบลานมีอยู่ในอีสานเป็น
จำนวนมาก ดงันัน้เพือ่เปน็การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัหนงัสอื
ใบลาน ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความชุดใบลานปริทรรศน์ขึ้น 
โดยในบทความแรกนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ปี้” ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหนังสือใบลาน ซึ่งเมื่อพบ  
หนังสือใบลานที่มีการห่อและมัดไว้เป็นอย่างดีแล้ว ก็มัก  
จะพบ “ปี”้ อยูด่ว้ยเสมอ และกอ่นจะแกม้ดัหอ่หนงัสอืใบลาน
กจ็ะตอ้งอา่นปีก้อ่นเปน็อนัดบัแรก 

ความหมายและความสำคญั  
 “ปี้” หมายถงึ แผน่ไมท้ีม่รีปูลกัษณะแบนยาว ปลายดา้น
หนึง่เรยีวแหลมคลา้ยกบัปิน่ปกัผมของสตร ีหรอืคลา้ยกบัรปู
ทรง “ธาตุ” อีสาน แต่ละชิ้นมีขนาดความหนา ความกว้าง
และความยาวแตกตา่งกนัไปตามความสัน้ยาวแตกตา่งกนัไป 
ภายใน “ปี้” จะจารชือ่เรือ่งและจำนวนผกูของหนงัสอืใบลาน 
แตล่ะเรือ่งทีร่วมอยู่ในมดันัน้ๆ เพือ่บอกชือ่เรือ่งและจำนวน
ผูกของหนังสือใบลานแต่ละเรื่อง หรือบางชิ้นอาจจารชื่อเจ้า
ศรัทธาสรา้งใบลาน เจา้ของใบลาน สถานทีเ่กบ็ใบลาน รวม
ถงึคำอธฐิานตา่งๆ การจดัเกบ็หนงัสอืใบลานเริม่จากจดัหนงัสอื
ใบลานแต่ละผูกแต่ละเรื่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วใช้ 
“ไม้ประกับ” วางประกบหนงัสอืใบลานทัง้สองขา้งใชเ้ชอืกมดั
ไมป้ระกบัไวก้บัหนงัสอืใบลานโดยมดัหวัทา้ยใหแ้นน่ จากนัน้

ใชผ้า้หอ่ เรยีกวา่ “ผา้หอ่คมัภรี”์ ซึง่ผา้ทีน่ำมาหอ่หนงัสอืใบลาน

นั้นมีหลายชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าต่วน ผ้าทอยกดอก   

ผ้าทอยกดิ้น และผ้าธรรมดาทั่วไป เมื่อห่อผ้าเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นนำ “ไม้คัมภีร์” มาจารชื่อเรื่องและจำนวนผูกของ

หนังสือใบลานทั้งหมดที่อยู่ในมัดนั้น แล้วใช้เชือกมัด “ปี้”




กบัหอ่ผา้หนงัสอืใบลานเขา้ไวด้ว้ยกนั      

 “ปี้” มีคำเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาค

กลางเรยีก “ฉลาก” ทางดา้นประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย  

ประชาชนลาวเรียกว่า “ปี้” ภาคอีสานของไทยเรียกว่า   

“ไม้คัมภีร์”
ออกสำเนียงเป็น “ไม้กำพี่” หรือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า “ปี้” ตามอย่างประเทศลาว บางแห่งเรียก “ตีกา” 

(มาจากฎกีา) หรอื “ไมฎ้กีา” ทางภาคเหนอืเรยีก “ไมบ้ญัชกั” 

ทางภาคใตเ้รยีก “ฉลาก” เชน่เดยีวกบัภาคกลาง 

วสัดแุละขัน้ตอนการทำปี ้ 

 โดยทัว่ไปวสัดทุีน่ำมาทำ ปี้ ในภาคอสีานและประเทศลาว 

นยิมใช้ไม้ไผแ่ละไมช้นดิอืน่ๆ ทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ แตถ่า้หาก

เป็นของที่ทำในราชสำนักหรือเป็นของเจ้านาย ผู้มีฐานะ   

ให้จัดทำก็อาจมีการนำวัสดุมีค่าชนิดต่างๆ เช่น งาช้าง เงิน 

หรือ ทองคำ มาทำ ปี้ แทนไม้เพื่อให้ทรงคุณค่าและความ

สวยงาม การทำ ปี้ เริ่มจากหาไม้ ซึ่งจะมีขนาดความกว้าง

ยาวเทา่ไหรน่ัน้ ขึน้อยูก่บัขอ้ความทีจ่ะจารลงไป โดยทัว่ไปจะ

มีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-5 

เซนติเมตร และยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อได้  

ไม้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นนำมาเหลา ขัดและ

ตกแต่งให้สวยงาม ตามรูปแบบที่ต้องการ โครงร่างโดยรวม

คอื สว่นหวัไมจ้ะมขีนาดกวา้งและจะเรยีวลงมาทางสว่นปลาย 

รายละเอียดอื่นตามแต่ช่างผู้ทำพอใจจะเสริมแต่งอย่างไร   

ทีพ่บส่วนมากมักจะทำเป็นรูปคล้ายกับธาตุอีสาน หลังจาก

ขัดเกลาผิวไม้เสร็จ บางชิ้นมีการแกะสลักลวดลายบริเวณ

ส่วนหัวไม้ แล้วเจาะรูเพื่อร้อยเชือก หรือไม่ก็ทำเป็นร่องเพื่อ

ให้ผูกเชือกได้ จากนั้นจารชื่อเรื่องและจำนวนผูกของหนังสือ

ใบลานที่จะมัดรวมกัน และข้อความอื่นที่ต้องการ บางชิ้น
เมือ่จารชือ่และจำนวนผกูหนงัสอืเสรจ็แลว้มกีารลงชาด หรอื
ลงรกัและบางชิน้มกีารปดิทองเพือ่ความสวยงามดว้ย การทำปี ้
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหนังสือใบลาน หากเป็นเรื่องที่มีความ
ศกัดิส์ทิธิ ์มคีวามสำคญั และเปน็ทีแ่พรห่ลายกม็กัจะทำอยา่ง
วจิติร ประณตี สวยงาม 

ประโยชนข์องปี ้ 
1. เปน็ดชันบีอกชือ่เรือ่งหนงัสอืใบลานในแตล่ะมดัและบอก  
 จำนวนผูกของหนังสือใบลานแต่ละเรื่อง ทำให้สะดวก    
 สำหรับการค้นหาเมื่อต้องการนำออกมาใช้ หากไม่มี  
 “ปี้”
การค้นหาหนังสือใบลานแต่ละเรื่อง ต้องแก้เชือก  
 มดัแตล่ะมดัออก คลีผ่า้หอ่ใบลาน แกเ้ชอืกมดัไมป้ระกบั  
 แลว้อา่นดจูากใบหลบหนา้ของหนงัสอืใบลานแตล่ะเรือ่ง     
 ซึง่ตอ้งใชเ้วลานานและมคีวามยุง่ยากเสยีเวลา  
2. เปน็ประโยชน์ในการจดัเกบ็หนงัสอืใบลานใหเ้ปน็หมวดหมู ่  
3. เปน็หลกัฐานในการตรวจสอบจำนวนของหนงัสอืใบลาน  
 วา่คงอยูค่รบถว้นหรอืไม ่ในกรณทีีม่กีารนำหนงัสอืใบลาน  
 ออกมาจากมดัแลว้นำกลบัเขา้มดัตามเดมิ  
4. เปน็งานศลิปะทีแ่สดงออกถงึภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้น    
 การแกะสลกั ลงรกั ปดิทอง  
5. เปน็เครือ่งหมายในการแสดงออกถงึความเชือ่และศรัทธา  
 ในพระพทุธศาสนา 

ความเชือ่ในปี ้    
 การสรา้งกศุลใหต้วัเองและอทุศิสว่นกศุลใหก้บัญาตพิีน่อ้ง
ที่ล่วงลับ โดยการจารชื่อนามสกุลผู้สร้างหนังสือใบลานและ  
ผูล้ว่งลบัทีจ่ะไดร้บัสว่นกศุล ไว้ในปีเ้ปน็การสรา้งความเชือ่มัน่
วา่บญุกศุลจะสง่ถงึผูร้บัไมผ่ดิตวั  
 การมสีว่นรว่มในการทำนบุำรงุพระพทุธศาสนา และการ
ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัศาสนาของสตร ีเนือ่งจากพทุธศาสนามขีอ้หา้ม
หลายประการซึง่เปน็กำแพงขวางกัน้สตรมีใิหเ้ขา้ใกลพ้ระศาสนา

เหมือนกับบุรุษ เช่นห้ามสตรีจับต้องหนังสือใบลานหรือ  

พระเครื่อง ห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์รับประเคนสิ่งของจากมือ

สตรโีดยตรง ห้ามมิให้ผ้าสบง จีวรสัมผัสถูกสตรี และอื่นๆ 

อีกมาก ดงันัน้ “ปี”้ จงึเปน็พืน้ทีส่ว่นหนึง่ที่ใหส้ตรีไดม้บีทบาท

ในการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา และการได้รับสิทธ์ให้ใกล้

ชดิพระศาสนาเยีย่งบรุษุ โดยการนำเอาเสน้ผมของตน มาถกั

เปน็เสน้เชอืกมดัปี ้หรอืทำเปน็พูผ่กูประดบัไวก้บัปี ้และปีน้ีก้็

จะผกูตดิอยูก่บัมดัหนงัสอืใบลาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใบลานที่

เปน็คมัภรีท์างพทุธศาสนา จะถกูเกบ็ไว้ในวดัและไดร้บัการกราบ

ไหวบ้ชูา ทำใหส้ตรมีสีถานะเทยีบเทา่บรุษุ ทีส่ามารถจบัตอ้งคมัภรี์

ใบลานได้ บวชอยู่ในวัดได้ และสืบทอดพระพุทธศาสนาได้  

 ปจัจบุนัแมก้าลเวลาจะคอ่ยๆ ลบเลอืนบทบาทของหนงัสอื

ใบลานไปจากสงัคมอสีาน แตด่ว้ยหนา้ที ่ที่ไดเ้คยรบัใชส้งัคม

มายาวนาน ทำใหค้วามสำคญัของหนงัสอืใบลานยงัทรงอทิธพิล

อยู่ในวิถีวัฒธรรมของคนอีสาน แม้ว่าจะไม่เข้มขลังดังใน
อดีต แต่ความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าขององค์ความรู้ที่อยู่
ในหนงัสอืใบลานก็ไดห้ยัง่รากลกึลงในความเชือ่ของคนอีสาน
อย่างเหนียวแน่น ตราบใดที่หนังสือใบลานยังคงอยู่ “ปี้”   
กจ็ะยงัคงความสำคญั และยงัจะทำหนา้ทีข่องมนัตอ่ไป  

ปี้ที่ทำด้วยไม้ไผ่  ปี้ที่ทำด้วยไม้ชนิดอื่น 

ลกัษณะและรปูแบบปีใ้นภาคอสีาน  

ปีท้ีท่ำดว้ยไมไ้ผ ่  

1  ไม้ไผ่ ความยาว ๒๖ เซนติเมตร หนา ๖ มิลลิเมตร  

 ข้อความ
:
ตีกาพฺรสิมมาวินิไสมี ๑๐ ผูก บาลี ๔ ผูก สับ ๖     

 ผูก ทังมวรมีอยู่ ๑๐ ผูก หนังสือวัดบ้านมะคาแล  

2  ไม้ไผ่ ความยาว ๒๔ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร  

 ข้อความ
:
ฎีกาลำมูลนิพฺพาน ๒ ผูก จุนฺทสุกฺกลิสูตรผูก ๑ สุ  

 นนฺทราษฺ ผูก ๑ ธาตฺตุ ผูก ๑ รวมมี ๕ ผูกแล  

3  ไม้ไผ่ ความยาว ๒๘ เซนติเมตร หนา ๔ มิลลิเมตร  

 ข้อความ
:
มัดนี้ฎีกาลำพระเวส มี ๑๙ ผูกแล เจ้าเฮีย 

ปี้ทีท่ำดว้ยไมช้นดิอืน่ 

4  ไมเ้นือ้ออ่นไมล่งส ีความยาว ๑๘.๕ เซนตเิมตร หนา ๕ มลิลเิมตร  

 ข้อความ
:
มัดนี้มูลฺลนิพฺพาน ๙ ผูก ฉลองหนังสือ ๓ ผูก 

5  ไมเ้นือ้แขง็ ลงนำ้ชาด ความยาว ๒๙ เซนตเิมตร หนา ๕ มลิลเิมตร  

 ข้อความ
:
มัดนี้ลำพระเวสฺสนฺดร มี ซาว ผูก มาลัยหมื่น  

 มาลัยแสน ซาว ผูก  

6  ไมเ้นือ้แขง็ ลงนำ้ชาด ความยาว ๓๕ เซนตเิมตร หนา ๖ มลิลเิมตร  

 ขอ้ความ
:
หนงัสอืสวุนันะจกักะ ๗ ผกู บา้นแกดำ  

7  ไมเ้นือ้แขง็ ลงนำ้รกั ความยาว ๒๒.๕ เซนตเิมตร หนา ๕ มลิลเิมตร  

 ขอ้ความ
:
อนันีส้งัฮอมธาตมุ ี๗ ผกู 

8  ไมเ้นือ้ออ่นลงนำ้รกั ความยาว ๒๒ เซนตเิมตร หนา ๕ มลิลเิมตร  

 ขอ้ความ
:
สบับาฬแีลฏกีาสททฺสารตถฺชาลนิ ีม ี๑๑ ผกู 

9  ไมเ้นือ้ออ่น ทาสทีองลงนำ้รกั ความยาว ๒๙.๕ เซนตเิมตร  

 หนา ๑.๕ มลิลเิมตร 


 ขอ้ความ
:
อนันีค้ำพสีนิไซมดัตน้ ม ี๗ ผกูแลเจา้เฮยิ  
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หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยจัดพิมพ์ด้วยกระดาษผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ่านการใช้งานแล้ว
และเยื่อกระดาษรีไซเคิล16




