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ลังกาสุกะ
แผ่นดินนี้ (เคย) มีแต่     ศานติ 

วงสนทนากลุ่มหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่

เกิดเหตุแสดงความเห็นว่าข่าวคราวต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 6 ปี ทำให้พื้นที่ 3 

จังหวัดภาคใต้น่ากลัวในความรู้สึกของ  

คนส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น หากมีการ

วางระเบิดหรือมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแถว

ถนนสีลมในกรุงเทพฯ คนส่วนใหญ่ก็จะ

เห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะที่สีลม แต่ถ้า

เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งใน

หมู่บ้านในปัตตานี คนส่วนใหญ่ก็เหมารวม

ว่ามันเกิดเหตุขึ้นที่ 3 จังหวัดชายแดน  

ภาคใต้ ผู้คนค่อยๆ ทยอยเข้ามาในกลุ่ม

สนทนามากขึ้น จากวงเล็กๆ ขยายเป็น  

กลุ่มใหญ่ นับรวมแล้วมากกว่า 50 คน 

มาจากทั่วสารทิศ วงสนทนานี้รวมตัวกันที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี เพื่อมาร่วมงาน “ฉลองข้าวใหม่ 

สร้างหัวใจสันติภาพ” จริงๆ แล้วงานฉลอง

ข้าวใหม่ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว 

ครั้งที่ผ่านๆ มา ก็เวียนไปจัดกันทั่วทุกภาค 

เพื่อระลึกและตระหนักถึงคุณค่าแห่งความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น

ผลจากการจดัการปา่ทีเ่หมาะสม โดยชมุชน

เครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้จาก

ทั่วประเทศ ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนการ

ดำเนินงานจากแผนงานสนับสนุนโครงการ

ขนาดเล็กของชุมชนในการจัดการป่า แผน

งานพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ 

(UNDP) และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ 

องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชาวบ้าน 

ร่วมกันจัดงานขึ้น ปีนี้สถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทยเข้ามาร่วมด้วย และพิพิธภัณฑ์ประวัติ

ธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโลย ี มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับเป็นแม่งาน 

งานนี้ก็เลยทำให้หลายๆ คนมีโอกาสพบปะ

เยี่ยมเยียนไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ การทำ

กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะมา 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จะได้เกิดความเข้าใจปัญหา

ความรนุแรง รวมทัง้เปน็กำลงัใจซึง่กนัและกนั 

เชา้วนัที ่ 22 เมษายน ผูค้นทีม่ารว่มงาน 

กไ็ปปัน่รถจกัรยานรอบเมอืงปตัตาน ี เสน้ทาง

เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย ผ่านวังเก่าจะบังติกอ 

ชุมชนโบราณย่านคนจีนริมแม่น้ำ มัสยิด

กลางปัตตานี และไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าแม่ลิ้ม

กอเหนี่ยว เหตุผลที่จัดเส้นทางปั่นจักรยานก็

เพราะว่าอย่างแรก อยากให้คนภายนอกรู้ว่า 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่าง

ที่คิด อย่างที่สอง อยากให้คนในพื้นที่รับรู้ว่า

เราไมไ่ดก้ลวั พรอ้มทีจ่ะเขา้ใจในสถานการณ ์

และเข้าใจในความรู้สึก ระหว่างปั่นจักรยาน 

ก็เรียนรู้ตำนานเมืองปัตตานีไปด้วย 

อาจารยอ์สิมาอลี เบญจสมทิธิ ์ประธาน

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เสียงระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธร

เมืองปัตตานี และบริเวณข้างร้านขายยาอ่าวไทยฟาร์มาซีถนนปัตตานี

ภิรมย์ ดังสนั่นและปรากฎอยู่ในสื่อต่างๆ 

แต่ไม่สั่นสะเทือนความรู้สึกของชาวบ้านละแวกนี้ 

ด้วยความ

คิดถึง
แม้จะมีมาตรการหลายอย่างเพื่อคลี่คลายสถานการณ ์ แต่ความคลุมเครือที่

ปรากฎอยู่ยาวนานถึง 6 ปี เป็นปุ๋ยบ่มเพาะความกลัว สำหรับคนต่างบ้าน การเดินทาง

เข้าไปในพื้นที่นั้นต้องคิดเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องแรก 

คนนอกไม่ค่อยอยากจะไป ข่าวคราวจาก “คนใน” ก็เลยพลอยเงียบหายไปด้วย 

เพื่อสอบถามทุกข์สุขของเพื่อนๆ เครือข่ายลูกโลกสีเขียวใน 3 จังหวัดภาคใต้   

ทีมงานจึงล่องใต้ไปร่วมงาน “ฉลองข้าวใหม่ สร้างหัวใจสันติภาพ” ซึ่งจัดขึ้นที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเดือนเมษายน 2553 เราได้พบ

เครือข่ายมาร่วมงานหลายคน และอาจารย์นุกูล รัตนดากุล เจ้าบ้านที่โดดเด่นอยู่ในวง

สนทนาของงาน ท่ามกลางเพื่อนๆ ที่ยังคงร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

เราเดินทางไปต่อที่ยะลา แวะเยี่ยม “เปาะจิ” ดือราแม ดาราแม และอาแซ อีบู

หะมะ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ ก่อนจะปิดท้ายเพื่อทักทายน้องๆ กลุ่มเยาวชนที่

จังหวัดนราธิวาส แล้วย้อนกลับมา “สัมภาษณ์” พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 

ที่ยะลาอีกครั้ง 

งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นงานที่ต้องอาศัยการติดต่อประสานงานกับ

ผู้คนในหมู่บ้านเดียวกัน ผู้คนต่างหมู่บ้านแต่ใจเดียวกัน ทว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 

ไม่เอื้ออำนวยต่อการประชุมพบปะพูดคุยเป็นหมู่เป็นเหล่า ความตั้งใจดีหลายอย่างที่

เริ่มต้นไว้กว่าทศวรรษ จำเป็นต้องชะงักลง 

สถานการณท์ีเ่กดิขึน้นัน้อยูเ่หนอืการควบคมุ แตส่ิง่ทีค่วบคมุไดค้อืจติใจทีก่ลา้หาญ 

พร้อมเผชิญกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น การตระหนักรู้เช่นนี้ ทำให้ทุกคนยิ้มได้ไม่ต้องฝืน 

เรื่องราวการเยี่ยมเยียนเพื่อถามไถ่ทุกข์สุขของ “เพื่อน” ในฉบับนี้ คงช่วยให้

เพื่อนๆ ลูกโลกสีเขียวที่ยังระลึกถึงเพื่อนในแดนใต้ พอได้คลายกังวล 

ยังอยู่ดี...มีแรงกันครับ 

สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึง
วันนี้ โดยที่ยังหาสาเหตุชัดแจ้งไม่ ได้ 
เปรียบเสมือนเมฆสี เทาที่ แผ่คลุม  
แผน่ดนิทีง่ดงามทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และวัฒนธรรมแห่งด้ามขวานนี้ 



บ้านจาเละ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็น  

หลักฐานเด่นชัดในการเป็นชุมชนโบราณที่  

ก่อร่างสร้างตัวพร้อมการเข้ามาของพุทธ

ศาสนาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อน 

เมืองลังกาสุกะมีร่องรอยการก่อกำแพง

ล้อมรอบ มีประตู หอคอยคู่ มีราชาปกครอง

อาณาจกัรนาม “ภคัทตั” เมือ่เสดจ็ไปทีแ่หง่ใด

ก็จะทรงช้างเป็นพาหนะ มีฉัตรสีขาวกั้น มี

ขบวนแห่ห้อมล้อมด้วยทหาร  

ปัจจัยที่ส่งให้ลังกาสุกะรุ่งโรจน์ก็มาจาก

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้ งอยู่บนคาบ

มหาสมุทรมลายู เป็นกึ่งกลางระหว่างโลก

ตะวันออกกับตะวันตก เป็นศูนย์กลางการค้า

ระหว่างจีนกับอินเดีย ลังกาสุกะพัฒนาจาก

เมืองท่าชายฝั่งเล็กๆ เติบโตเป็นรัฐที่ทรงพลัง

ทางด้านเศรษฐกิจและงดงามด้วยศิลป

วัฒนธรรม เนื่องจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

ของวาณิชทางเรือและกลุ่มนักบุกเบิกจาก

ชมพูทวีป 

หลังพุทธศตวรรษที่ 20 ชื่อของลังกา

สุกะค่อยๆ หมดความสำคัญในการเป็นเมือง

ท่าแห่งอันดามัน เพราะคูคลองหลายสายเริ่ม

ตื้นเขิน และบริเวณชายทะเลห่างออกไปทาง

เหนอืประมาณ 12 กม. ของเมอืงโกตามหลฆิยั 

มีเมืองปัตตานีเกิดขึ้น เป็นศูนย์กลางการค้า
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ท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ (PUSTA) ผู้นำทาง

เล่าว่า ถิ่นนี้เคยเป็นอาณาจักรลังกาสุกะ 

“ลังกา” แปลว่า ผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ 

“สุกะ” คือ ความสุข รวมกันคือ แผ่นดินที่มี

แต่ความสุข แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียคือ หลัง

ช่วงรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จนถงึการปฏริปูของรชักาลที ่ 5 เมอืงปตัตานี

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐ ไม่มีการ

สนับสนุนให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประวัติของ  

พื้นถิ่น ฉะนั้น ผู้คนจากมลายู ลังกาสุกะ   

ปตานีดารุสลาม ที่กลายมาเป็นปตานี หรือ

ชาวไทยมุสลิมในวันนี้ จึงไม่เข้าใจความเป็น

มาของตัวเอง เสมือนคนภาคเหนือไม่เข้าใจ

ความเป็นมาของล้านนา หรือคนภาคอีสานที่

ไม่รู้จักรากเหง้าที่มาของอาณาจักรล้านช้าง 

ซึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และไม่รู้ว่า

โคราชซึ่งเคยเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ในอดีต 

ทำไมถึงกลายเป็นนครราชสีมา สังคมไทย

เป็นสังคมที่มีเสน่ห์เพราะมีความเป็นพหุ

สังคมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์  

ตั้ งแต่โบราณกาล เมื่อคนในสังคมไม่มี

โอกาสได้เรียนรู้รากเหง้าหรืออัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของตน ก็จะไม่เข้าใจ ไม่รู้จักกัน 

แต่ถ้าได้ เรียนรู้กันก็จะรู้ จัก และรักกัน   

เข้าใจกัน 

อาณาจักรลั งกาสุกะมีความเจริญ

รุ่งเรืองอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่   

7-18 หรือประมาณ 1,800 ปีหรือนานกว่า

นั้น พงศาวดารชวาก็พูดถึงเมืองหลวงแห่ง  

ลังกาสุกะว่าชื่อ เมืองยือแร ปัจจุบัน เมืองนี้  

ก็ยังอยู่ในอำเภอยะรังในปัตตานี อาณาจักร  

ลังกาสุกะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อลัทธิ

ฮนิด ู และตอ่มาคอืพทุธศาสนานกิายมหายาน 

มีการค้นพบร่องรอยเจดีย์หลายแห่งใน  

ท้องที่ ต.ยะรัง ต.วัด ใน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

และเจดีย์ดิน เผามาลิกะเจดีย์ที่ บริ เวณ  

ทางเรือ และเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาอิสลาม 

แผ่ขยายเข้ามาพร้อมกับพ่อค้าจากอาหรับ 

ชาวบ้านที่เลื่อมใสศาสนาอิสลามพากันย้าย

มาทำการค้าบริเวณชายทะเลเมืองปัตตานี 

เมืองนี้จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ระหว่างพุทธ

ศตวรรษที่ 21-23 หรือราว 500 ปีก่อน 

ปัตตานีได้ชื่อว่าเป็น “มหานคร” ของ

คาบสมทุรมลายู 

ใน 3 จังหวัดภาคใต้ เรามีครอบครัว

ลูกโลกสีเขียวอยู่หลายท่าน น่าจะเป็นการดีที่

ฟังสถานการณ์ล่าสุดจากคนในครอบครัว

ของเราบ้าง 

วันที่ 22 เมษายน ตอนบ่ายแก่ๆ ผม  

ได้ร่วมเดินทางไปยังบ้านกือเม็ง ต.อาซ่อง 

อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งชาวบ้านได้จัดงาน   

“ชื่อบ้าน นามเมือง สำคัญไฉน” (เปลี่ยน

ป้ายกือเม็งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย) 

เรือ่งมอียูว่า่ บา้น “กาเมง็” ซึง่แปลวา่ “แพะ” 

ที่ทางปกครองเขียนผิด ที่ถูกต้องคือบ้าน 

“กือเม็ง” แปลว่า “เบ่งบาน” ซึ่งความหมาย

ต่างกันอย่างสิ้นเชิง การเขียนชื่อหมู่บ้านผิด 

ทำให้ชาวบ้านเสียความรู้สึกมานาน 
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จึงได้นำเรื่องเสนอกับ ศอ.บต. และก็ได้รับ

การแก้ไขให้ถูกต้อง วันนี้จึงเป็นวันฉลอง  

ตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน  

บ่ายวันนั้นผมได้เจอ “เปาะจิ” หรือ 

ดือราแม ดาราแม นักคิดนักเขียนแห่งเทือก

เขาบูโด เปาะจิเล่าว่า หลังจากได้รับรางวัล

ลูกโลกสีเขียว (ประเภทงานเขียน ปี 2548) 

ก็มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ชาวบ้าน 

หน่วยงานราชการก็ให้การยอมรับและ  

มีศรัทธาในตัวเปาะจิมากขึ้น การทำงาน  

ก็ง่ายขึ้นตามไปด้วย บทความต่างๆ ที่  

เปาะจิเขียนทาง ศอ.บต. ก็นำไปเผยแพร่ 

นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร  

ในที่ต่างๆ อย่างปีที่แล้วทางมหาวิทยาลัย  

ราชภัฎยะลา ก็มอบมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์ 

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาให้กับเปาะจิ 

ส่วนเรื่องการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อม 

เปาะจิยอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้ ไม่

สามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระเหมือนก่อน 

ต้องระมัดระวัง 

“แม้แต่จะเข้าไปรังวัดที่ทำกินชาวบ้าน

ก็ยังไม่ง่าย ต้องตรวจสอบเรื่องความเสี่ยง

เสียก่อน ต้องอาศัยการทำงานประเภทก้าว

ทีละก้าวอย่างช้าๆ แต่ด้วยความมั่นคง” 

หกโมงเย็นวันเดียวกัน ผมมุ่งหน้าไป 

มอ.ปตัตานอีกีครัง้ เพือ่แวะไปเยีย่มอาจารย์

นกุลู รตันดากลุ ครอบครวัชาวลกูโลกสเีขยีว

ที่อยู่ในปัตตานี ระหว่างทางผมผ่านถนน

เจริญประดิษฐ์หรือคนแถวนั้นเรียกว่า 

“ถนนหน้ามอ” แม้จะเป็นช่วงโพล้เพล้แล้ว 

แต่สองข้างถนนยังหนาแน่นด้วยผู้คน  

อาจารยน์กุลู ไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีว 

ประเภทบุคคล ปี 2548 ท่านเล่าว่าตั้งแต่

เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ 

ทุกคนก็มีความหวาดระแวงกัน โชคดีที่

ตนเองยังทำงานใกล้ชิดกับชุมชน และ

ทำงานอยู่บนฐานของความเข้าใจซึ่งกัน  

และกัน อีกอย่างเนื้องานก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับการเมือง เน้นไปเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำมาหากิน

ของชุมชน จึงมีความเสี่ยงน้อย 

“ผมเชือ่เสมอวา่ฐานทรพัยากรธรรมชาติ  

จะเปน็สิง่เชือ่มใหค้นเขา้มามสีมัพนัธไมตรกีนั 

ผูกพันกัน ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนชาวพุทธกับ

ชาวมุสลิมทำนาด้วยกัน นาเป็นตัวทำให้คน

เข้ามาร่วมกิจกรรมกัน พบปะพูดคุย เกิด

ความเปน็เพือ่น เหน็อกเหน็ใจกนั พอนารา้ง 

มีถนนมากขึ้น คนก็ห่างกัน พอคนห่างก็เกิด

ช่องว่างของความไม่เข้าใจกัน พอมีเรื่อง   

ก็เกิดความคิดที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของใคร”   

สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์นุกูลคิดว่าจะ

ต้องสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์ขึ้นมาให้ได้ 

วนัรุง่ขึน้ ผมและทมีงานไปยงั ต.กาลอ 

อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อแวะไปหากลุ่มอนุรักษ์

ป่ากาลอ ไปถึงก็โชคดีได้เจอคุณอาแซ อีบู

หะมะ กับลูกชายตัวน้อยวัยกำลังน่าหยิก 

อาแซเล่าให้ฟังว่า หลังจากชุมชนได้รับ

รางวัลลูกโลกสีเขียว (ประเภทชุมชน ปี 

2542) ชาวบ้านก็ตื่นตัวด้านงานสิ่งแวดล้อม 

แต่พอเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ก็ส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ของคน เกิดความ

หวาดระแวง โดยเฉพาะในด้านสุขภาพจิต 

แม้ภายนอกจะดูเหมือนปกติ แต่ข้างในก็ไม่

สบายใจ 

“ต้องยอมรับตรงๆ ว่า เรื่องกิจกรรม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องหยุดนิ่ง 

ทำสิ่งสำคัญก่อน คือทำชีวิตตัวเองให้อยู่ให้

ได ้แตก่ารหยดุเคลือ่นไหวมนักก็ลายเปน็การ

เปิดช่องว่างให้คนเข้ามาหาผลประโยชน์ใน

ปา่ ไมว่า่จะเปน็การตดัไม ้หรอืหาแรธ่าต ุถา้

สถานการณย์งัเปน็เชน่นี ้ ไมเ่กนิ 10 ป ี คน

แถวนีจ้ะขาดแคลนนำ้” 

แต่ในเมื่อผู้ใหญ่เคลื่อนไหวไม่ได้ คุณ

อาแซและสมาชิกกลุ่มก็ช่วยกันสร้างกลุ่ม

เยาวชน ให้รวมตัวกันโดยใช้การเกษตรเป็น

ตัวนำ เพื่อดึงเยาวชนให้ห่างจากยาเสพติด

ไว้ก่อน พูดถึงกลุ่มเยาวชน น่าเสียดายที่

แวะมาคราวนี้ไม่ได้เจอกับหนุ่มน้อยตาสวย 

“อัตฟาล อาหามะ” ลูกชายของอาสมัน   

อาหามะ แกนนำกลุม่อนรุกัษป์า่กาลอ เจา้ของ  

รางวัลความเรียงเยาวชนในปี 2550 เรื่อง 

“สวนยางที่รก” เป็นการนำเรื่องราวของ  

พ่อที่ทำงานด้านการอนุรักษ์มาเขียนจน  

ชนะใจกรรมการ 

ในสายตาของคนภายนอก แผ่นดินใน 

3 จังหวัดนี้คือสนามรบ เราเห็นบังเกอร์

กระจายอยู่ทั่วเมือง ความกลัวที่เกิดจาก

การอ่านข่าวสารต่างๆ เกาะกุมใจเหมือน

สนมิเกาะเหลก็ แตถ่า้สลดัสนมิเหลา่นัน้ออก 

เราอาจเขา้ถงึสนัตทิีม่อียูจ่รงิ จากเสยีงดอูาร์

ที่แว่วจากเหล่ามัสยิด หรือเข้าถึงความสงบ

เล็กๆ ขณะปั่นจักรยานรอบเมืองปัตตานี 

ผมคิดว่าคนที่นี่ไม่ได้ต้องการความ

เห็นใจ  

แต่ต้องการ “ความเข้าใจ” ต่างหาก 

ข้อมูลจาก
- ประวัติศาสตร์ปัตตานี สมัย
อาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 
หัวเมือง, ครองชัย หัตถา, สำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
- เล่าเรื่องหัวเมืองใต้ จากกรือแซะถึง
ปัตตานี, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, สำนัก
พิมพ์วันเวิลด์, 2547 

นุกูล รัตนดากุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548 ด้วยผลงานที่สืบเนื่องจาก

โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำของทางมหาวิทยาลัย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2535 ด้วยงาน

วิจัยนี้ทำให้อาจารย์ได้ร่วมงานกับแกนนำในชุมชนมุสลิม ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้เข้าใจ

วิถีชีวิตและการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชนมุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใต้ เมื่อมี

ความเข้าใจดีขึ้น อาจารย์นุกูลจึงใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ชาวบ้าน และจุดประกายให้เกิดการตื่นตัวเรื่องงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การ

อนุรักษ์อ่าวปัตตานี การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทบทวนการสร้างเขื่อนสายบุรี 

เป็นต้น 

มุสลิมมีความเชื่อว่า...ปลาไม่หมดจากน้ำ นกไม่หมดจากฟ้า สมัยก่อน   

อาจารยน์กุลู เคยเถยีงวา่...ไมห่มดอยา่งไร เหน็อยูว่า่ทัง้ปลา ทัง้นก มนักำลงัจะหมด 

ปราชญ์มุสลิมบอกแก่อาจารย์ว่า ถ้าเรามีความศรัทธาต่อพระเจ้า เราจะต้อง

อยู่แบบนก อย่าคิดอนาคต ให้อยู่อย่างนก นกหากินและไม่ต้องสะสมส่วนเกินเผื่อ

วันพรุ่งนี้ เพราะพรุ่งนี้ยังคงมีอาหารให้นกทุกตัวได้แบ่งปันกัน 

ปรัชญาแบบ “นก” นี้เอง ที่เปิดมุมมองให้อาจารย์นุกูลเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน 

ปรัชญา“นก”
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นายพล
นักพัฒนา

มือลีเจ๊ะหลง
นักสู้แห่งลุ่มน้ำสายบุรี

ล่องใต้ไปเยี่ยม “เพื่อนลูกโลกสีเขียว” เที่ยวนี้ มี

เพื่อนเพียงคนเดียวที่พวกเราใช้วิธีเยี่ยมด้วยการระลึกถึง 

เพราะไม่มีทางใดที่เราจะพบกันได้อีกแล้ว 

“มือลี เจ๊ะหลง” ชาวสวนผลไม้และเจ้าของร้าน

น้ำชา วัย 40 ปีเศษ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการ

ก่อสร้างเขื่อนสายบุรี จนทำให้เกิดองค์กรชาวบ้านในนาม 

“องค์กรพิทักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี” ที่ไม่เพียงเคลื่อนไหวเรื่อง

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อทำการเกษตรยั่งยืน รื้อฟื้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

เพื่อช่วยเสริมความเข้มแข็งและสร้างกำลังใจ จัดตั้งกลุ่ม  

ออมทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมจากธนาคาร 

29 เมษายน 2540 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกการ

สร้างเขื่อนสายบุรีที่จังหวัดยะลาไว้ก่อน 

ป ี2543 มอืล ีเจะ๊หลง ไดร้บั “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” 

เป็นกำลังใจครั้งแรกของนักสู้คนยากผู้นี้ 

13 มกราคม 2547 รัฐบาลปัดฝุ่นโครงการนี้อีกครั้ง 

ประกาศใช้เงินก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท เรื่องนี้ค้างอยู่

จนกระทั่งผลัดเปลี่ยนรัฐบาล กลายเป็นโปรเจคเพื่อรอฟัง

ความเห็นจากรัฐบาลใหม่ และยังไม่มีข้อสรุป 

ปี 2548 มือลี เจ๊ะหลง ก็ถูกลอบยิงเสียชีวิต 

กว่า 10 ปีแล้ว เขื่อนสายบุรียังไม่ยุติ 

แต่ชีวิตของนักสู้ยากไร้คนหนึ่งจบลงแล้ว 

 

 

ป ี2546 เวท ี“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” มโีอกาสตอ้นรบั  
พันเอก (พิเศษ) พิเชษฐ์ วิสัยจร (ยศในขณะนั้น) ในฐานะ
ผู้ได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ในฐานะ
นายทหารผู้ใช้แนวรบทางปัญญา แสวงหาแนวร่วมจาก
ราษฎรในการปกป้องและเพิ่มพื้นที่ป่า เป็นผู้หนึ่งที่วาง
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
โดยเริ่มจากภาคอีสาน และขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ 
และนำมาสู่การกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถพระราชทาน “ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษา
ชีวิต” ให้กับหมู่บ้านที่จัดการดูแลป่าได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็น
เกียรติและกำลังใจในการทำงานรักษาป่าต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นนายทหารที่ริเริ่มเรื่องการเกษตรพอเพียงเพื่อ  
จดุประสงคล์ดการใชท้รพัยากรปา่ รวมทัง้การแกป้ญัหานำ้เสยีและกลิน่เหมน็จากขยะในชมุชนเมอืงดว้ยจลุนิทรยีอ์เีอม็ 

การล่องใต้ครั้งนี้ “ผู้พันพิเชษฐ์” จึงเป็นหนึ่งใน “เพื่อนเครือข่าย” ที่เราไปเยี่ยมเยียน เพราะวันนี้ ท่านย้ายจาก
ภาคอีสาน ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพลโท ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ดูแลกิจการทหาร
ทางภาคใต้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นช่วงที่สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ยังร้อนระอุต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 

อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ของหลายหน่วยงานระบุว่า ตอนนี้ “ความถี่” ของสถานการณ์ความรุนแรงเริ่มลดลง 
และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น...อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้? 

และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความปั่นป่วน? 
พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร วิเคราะห์ว่า “ปัญหาสำคัญเกิดจากความหวาดระแวง” 
เพื่อลดช่องว่างนี้ กองทัพภาคที่ 4 จึงใช้งานพัฒนามาเป็นเครื่องมือในการทำงาน ใช้หลักทำจริงจังและจริงใจ 
“ความมั่นคงของประเทศที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านอยู่ดีกินดี” ด้วยแนวคิดนี้ ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง หน้าค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จึงก่อเกิดขึ้นในปี 2550 บนเนื้อที่ 80 ไร่ เป็นศูนย์ต้นแบบที่
กองทัพภาคที่ 4 ต้องการถ่ายทอดเรื่องเกษตรกรรมให้ชาวบ้าน 3 จังหวัด-ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กับอีก   
4 อำเภอในจังหวัดสงขลา กิจกรรมในศูนย์ตั้งอยู่บนหลักที่ให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรที่มี  
ประกอบไปดว้ย 8 สถาน ีคอื 1) การขยายปุย๋จลุนิทรยีอ์เีอม็ชนดินำ้ 2) การทำปุย๋ชวีภาพโดยใชจ้ลุนิทรยีอ์เีอม็แบบแหง้  
3) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 4) การเลี้ยงไก่ไข่ 5) การเลี้ยงเป็ดไข่ 6) การทำอาหารเลี้ยงสัตว์เองโดยใช้เศษ
อาหารที่เหลือกิน 7) การผสมเทียมวัวเนื้อและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน 8) การทำฮอร์โมนจากผลไม้
เพื่อบำรุงต้นไม้ ไล่แมลง ถึงวันนี้ มีการขยายผลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบลในลักษณะนี้ไปใน
หลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง 

นอกจากนี้ยังมีโครงการญาลันนันบารู หรือ “ทางสายใหม่” ที่มุ่งหวังให้เยาวชน
พ้นภัยจากยาเสพติด กิจกรรมการโยน “อเีอม็บอล” ในอา่วปตัตานเีพือ่แกป้ญัหานำ้
เนา่เสยี การทำเกา้อีไ้ฟฟา้สถติยเ์พื่อช่วยรักษาโรค โครงการทำแว่นสายตา (ทั้ง
กรณีสายตาสั้นและยาว) โครงการให้ฟันปลอมและการดูแลโรคในช่องปาก และ
โครงการสร้างฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ หรือ “ซินาร์ฮารัปปัน” สายธารแห่ง
ศรัทธา ที่พี่น้องมุสลิมเรียกขาน 

“ทุกวันนี้เวลาทหารลงพื้นที่ ชาวบ้านให้การต้อนรับมากกว่าเดิมเขาไม่หนี
อีกแล้ว ซึ่งต่างจากในอดีต ทั้งหมดมาจากการเน้นงานพัฒนา ปัญหาภาคใต้
ไม่ใช่เรื่องการรบอย่างเดียว แต่หัวใจคือการพัฒนาให้ยั่งยืน เป็นการ
แก้ไขที่ต้นเหตุ”  

บทสนทนาสั้นๆ ระหว่างทีมงานกับท่านแม่ทัพภาคที่ 4 
ยุติลงเมื่อท่านต้องมีภาคกิจลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่าย
วิทยุเครื่องแดง อีกหนึ่งความร่วมมือในการเฝ้าระวังของ
คนในชุมชนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลาเที่ยงคืนพอดี 

แนวหน้าเหนื่อยหนัก...แนวหลังก็ขอเป็นกำลังใจ 

 



��

ดูซง การอยู่ร่วมกัน
ของคนกับป่า

“เป๊าะจิ” หรือ ดือราแม ดาราแม เจ้าของบทความ

รวมเล่มชื่อ “เสียงจากรากหญ้า” ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

ประเภทงานเขียน ในปี 2548 

“เป๊าะจิ” ไม่ใช่นามปากกา แต่เป็นชื่อในภาษาชวาหรือยาวี 

นักอนุรักษ์วัย 68 ปีผู้นี้เป็นชาวบ้านปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ 

จ.นราธิวาส ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายภายนอกเพื่อ

สนับสนุน “กลุ่มพิทักษ์เทือกเขาบูโด” องค์กรชาวบ้านที่เพิ่งตั้งขึ้น

เมื่อปี 2550 เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี 

หนังสือของเป๊าะจิไม่ค่อยมีคนในพื้นที่สนใจ เพราะชาวบ้าน

ส่วนใหญ่อ่านหนังสือไทยไม่ออก แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่  

เข้ามาทำงานกับชุมชน งานเขียนของเป๊าะจิเป็นบทเรียนที่ดีในการ

ทำความเข้าใจชาวบ้านและศาสนาอิสลาม 

“เสียงจากรากหญ้า” รวบรวม

ประสบการณ์ชุมชนและธรรมชาติ

บนพื้นฐานความศรัทธาของศาสนา 

“เป๊าะจิ” เป็นคนที่ช่างคิด ช่าง

สังเกต จึงมีนิทานสนุกแทรกมา

ให้ได้ขบคิด เขาชวนผู้อ่าน

เข้าสู่โลกมุสลิมที่ลึกซึ้งด้วย

ภาษาง่ายๆ โดยเฉพาะ

ศรัทธาที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ 

ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการ

ดำเนินชีวิตของมุสลิม  

ทั้งมวล 

กลุม่เยาวชนรกัษป์า่บาลา โรงเรยีนเทพประทาน (บา้นเจะ๊เดง็) อยูท่ี ่

ต.โละจดู อ.แว้ง จ.นราธิวาส ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชนในปี 2551 

เป็นหนึ่งใน 18 โรงเรียนที่เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส เข้ามาส่งเสริมเรื่อง

การสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชนรอบป่าฮาลา-บาลา โดยนำกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

และสิง่แวดลอ้ม มาสรา้งกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตร

เพื่อการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้าง

จิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆ 

ได้เรียนรู้และรักผืนป่าฮาลา-บาลา 

โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าแห่งนี้เมื่อ  

ปี 2543 จากการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานของศูนย์  

พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ

ที่เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 

เพื่อการอนุรักษ์ร่วมกับโครงการสำรวจและ

รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ 

นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบใน

การดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ผืนป่า 

ขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนอื่นๆ ที่เล็งเห็น

ความสำคัญของผืนป่าบาลา จากการรวม

กลุ่มกันหลายๆ โรงเรียน ทำให้มีแนวคิดที่จะ

ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ดังกล่าว รวมเป็น

เครือข่ายขึ้นเพื่อทำงานเป็นทีม จนก่อเกิด

เป็นเครือข่าย “รักษ์ป่าบาลา” 

 

ต้นกล้าของเรา

อาแซ อีบูหะมะ (อดีต) ประธานกลุ่ม

อนุรักษ์ป่ากาลอ อ.รามัน จ.ยะลา บอกว่าตั้งแต ่ 

มีเหตุการณ์ไม่สงบ ชาวบ้านก็ไม่มีกิจกรรมกับป่า 

เพราะการเกาะกลุ่มกันอาจทำให้เป็นเป้าสายตา  

ของทางการและขบวนการ จึงมีการหารือกันว่า 

“ควรจะสลายกลุ่มก่อน” กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ และ

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในจังหวัดยะลาจึง

ค่อยๆ ปิดฉากลงในปี 2548 หลังเหตุการณ์ยิงถล่ม

มัสยิดกรือเซะเพียงปีเดียว เมื่อไม่มีคนดูแลพื้นที่ป่าบางส่วนก็เสี่ยงต่อการรุกล้ำเข้าไปปลูก

ปาล์มน้ำมัน ด้วยเป็นพืชที่มาแรง 

ถึงจะไม่มีงานกลุ่ม แต่เทือกเขากาลอก็ยังเป็นป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านได้พึ่งพา ลูกเนียง 

สะตอ ที่เคยสร้างรายได้ให้ชุมชนฤดูละหลายแสนบาท ตอนนี้ปล่อยทิ้งให้ออกผลเป็นพวง

ใหญ่ๆ เขียวเต็มป่า ไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บ 

เทือกเขากาลอเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชาวตำบลกาลอ คำว่า “กาลอ” เป็นภาษาชวา 

(ยาวี) แปลว่า ไม้ใช้สอยหรือไม้ตะเคียน แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไป สถานการณ์จะตึงเครียด 

แต่โลกของชาวบ้านแถบป่ากาลอก็รักษาชีวิตพื้นบ้านแบบ “ดูซง” 

ดูซงไม่ใช่แค่ป่า หรือสวนสมรม แต่หมายถึงวิถีชุมชนที่มีทั้งต้นไม้และชีวิต “ดูซง” เป็นคำ

โบราณ เมื่อคนมารวมกัน ปลูกบ้านอยู่ใกล้กัน กินพืชผลอะไรก็เอาเมล็ดมาปลูกไว้ใกล้บ้าน 

แล้วก็ขยับมาแบ่งสันปันที่กัน มีกฎเกณฑ์ดูแลในแบบของตน ดูซงก็คือป่าครอบครัว ต่อมามี

การแลกเปลี่ยนผลผลิต เอาพื้นที่มาต่อกันแล้วดูแลร่วมกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน คิดกฎเกณฑ์

ให้เหมาะกับส่วนรวม ปรับให้ทันสมัยต่อกาลเวลา 

ดูซงเป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นที่กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอใช้ในการอนุรักษ์ป่าดิบชื้นผืนใหญ่  

ในลุ่มน้ำสายบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 28,249 ไร่ ชาวมุสลิมที่นี่ตั้งรกรากมานานกว่า 300 ปี 

พวกเขาเริ่มงานอนุรักษ์มาตั้งแต่ปี 2539 และได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปีแรกของการ  

ก่อตั้งโครงการ คือปี 2542 

เสียงจาก
รากหญ้า

โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อยู่ที่ ต.มาโมง 

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับ

ป่าบาลาที่เป็นต้นน้ำแม่น้ำสายบุรี เข้า

ร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ของศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ใน

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ด้ า น

วิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ 

ร่ วมกับโครงการสำรวจและ

รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าภาคใต้ และเป็นสมาชิกใน

กลุ่มเครือข่ายรักษ์บาลาอีก 18 โรงเรียน การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนั้น เกิดเป็น

แนวคิดที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรท้องถิ่น 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 จึงจัด “โครงการต้นน้ำสายบุรีสดใส 

เทิดไท้ราชินี” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ต้นน้ำสายบุรี 

สายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในแถบนี้ มีการจัดกิจกรรมหลากหลายอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งด้านเกษตรพอเพียง วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และ  

ตั้งเป็น “กลุ่มเยาวชนรักษ์ต้นน้ำสายบุรี” นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังส่งเสริมกิจกรรม  

เน้นการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริง มีอยู่ทั้งในกลุ่มสาระวิชา ชมรม และการบูรณาการใน  

ทุกวิชาเรียน นอกจากนั้นยังมีวิทยากรชาวบ้านในชุมชนมาสอนนักเรียน อย่างการ  

แกะสลักไม้ การเย็บกระโปรง ตะกร้าหวาย ดอกไม้ประดิษฐ์และศิลปะสีละ  

ในเรื่องกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ก็เป็นเรื่องของสันทนาการที่ช่วยให้เด็กรู้จัก

ประวัติของบ้านเกิด มีการระบำร่อนทอง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางศาสนา ศาสนา

พุทธก็มีการแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ ลอยกระทง ครูและนักเรียนที่เป็นทั้งพุทธและ

มุสลิม ก็ช่วยกันประดิษฐ์เทียนพรรษาและกระทง ฯลฯ จากการทำกิจกรรมด้วยกันหลาย

อย่าง จึงก่อเกิด “กลุ่มเยาวชนรักษ์ต้นน้ำสายบุรี” และได้รับรางวัลในปี 2552 



สมุนไพรพื้นบ้าน
โดย บุญยงค์ เกศเทศ 

พ่อบัวลี พรมนิล 

ขมิ้นเครือ 
ต้นสมุนไพรขมิ้นเครือเป็นพรรณไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่เลื้อยพาดพัน

ต้นไม้ใหญ่ ใช้โคนก้านใบที่โค้งงอคล้ายตะขอเกาะเหนี่ยวไปได้ไกล เนื้อไม้

สีเหลือง สรรพคุณ ต้น ใช้ขับผายลมและเรอ รักษาเนื่องจากน้ำดีพิการ 

ใบ ใช้รับประทานเป็นยาขับโลหิตระดูสตรีที่เสียเป็นลิ่มหรือก้อนให้ขับออก 

แก้บิดมดลูก ดอก รักษาอาการบิดมดลูก ราก ใช้ขับลมแก้ลมอัมพฤกษ์ 

บำรุงน้ำเหลือง ฝนหยอดตา แก้กระจกตา ตาแดง ตาแฉะ ตามัว และ  

ตาอักเสบ 

พ่อหมอกับวิถีสืบทอดของหมอยาพื้นบ้าน 
พอ่บวัล ีพรมนลิ บา้นนาอา่ง ตำบลโพธิห์มากแขง้ อำเภอบงึหงษห์ลง จงัหวดัหนองคาย หมอยาพืน้บา้น  

ผูอ้า่นตำรายาจากสมดุขอ่ย และรกัษาเยยีวยาผูเ้จบ็ปว่ยสองฟากฝัง่แมน่ำ้โขงมาอยา่งยาวนาน เลา่ถงึสรรพคณุ

ของส่วนต่างๆ ของพืชที่นำมาเป็นตัวยา 

สมุนไพรที่นำมาใช้เป็นยามาจากหลายส่วน เช่น ราก หัว (เหง้า ลำต้นใต้ดิน) ใบ ลำต้น เปลือก
ของลำต้น เปลือกของราก ดอก ผล เมล็ด เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในแต่ละส่วนของพืชต้นเดียวกัน ก็อาจมีสรรพคุณต่างกันไป ราก จะมีรสแรงกว่าแก่น แก่น 

จะมีรสแรงกว่าเปลือกลำต้น เปลือกลำต้น ก็จะมีรสแรงกว่ากระพี้ กระพี ้ มีรสแรงกว่าใบแก่ ใบแก ่ มีรส

แรงกว่าใบอ่อน ดอกแก่ มีรสแรงกว่าดอกอ่อน ลูกแก ่มีรสแรงกว่าลูกอ่อน ดอกอ่อน มีรสแรงเสมอกับใบ

อ่อน เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หมอยาพื้นบ้านต้องเรียนรู้สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีจากบรรพชน 

ส่วนกลวิธีการเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดนั้น ก็ค่อนข้างมีรายละเอียดและกระบวนการหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะ “ช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพร” หากเก็บในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของตัวยาใน

การรักษาโรคอีกด้วย 

ตามที่หมอยาพื้นบ้านในอดีต ได้ถ่ายทอดกลวิธีการเก็บสมุนไพรสืบต่อกันมา เนิ่นนานหลายช่วงอายุนั้น ก็

เพื่อจะให้ได้ตัวยาที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาเยียวยา เป็นต้นว่า  

หากเก็บตัวยา ประเภทราก หัว หรือเหง้า ซึ่งเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดิน ต้องเก็บในช่วงเวลาที่พืชชนิดนั้น  

เจริญเติบโตเต็มที่จนใบดอกร่วงหมด คือต้องเก็บในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน เพราะว่าในช่วงนี้รากและ

หัวมีการสะสมปริมาณของตัวยาไว้ค่อนข้างสูง เช่น รากกระย่อม ใช้ลดความดันโลหิต เหง้าขิง เป็นยาขับลม 

ไพล เป็นยาถูนวดแก้เคล็ดขัดยอก เป็นต้น 

ถ้าจะเก็บ ประเภทใบ ต้องเก็บในช่วงเวลาที่ใบมีการสั่งสมตัวยาไว้สมบูรณ์ที่สุด เป็นช่วงเวลาที่พืชเจริญ

เติบโตเต็มที่ ใบของพืชแต่ละชนิดนั้น หมอยาพื้นบ้านอาจระบุช่วงเวลาการเก็บไว้ชัดเจน เช่น เก็บใบอ่อน หรือ

ใบแก่ ต้องเก็บในระยะช่วงดอกตูมเริ่มบาน หรือช่วงที่ดอกบาน พืชบางชนิด ก็บ่งชี้ชัดเจนลงไปเลยว่า ต้อง

เก็บอย่างไร ในช่วงเวลาไหน เช่น ใบชา ใช้แก้ท้องเสีย ใบหญ้าหนวดแมว ที่ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ทางเดิน

ปัสสาวะอักเสบ แก้นิ่ว จะเก็บยอดอ่อนที่มีใบเพียง 2 - 4 คู่ เป็นต้น หรือวิธีการเก็บต้องใช้วิธีเด็ดเท่านั้น เช่น 

กะเพรา ฟ้าทลายโจร เป็นต้น 

สำหรับ ประเภทเปลือกลำต้นและเปลือกราก ก็เก็บในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เป็นต้นว่า เก็บเปลือกลำต้น 

ต้องเก็บระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อกับฤดูฝน เพราะเป็นระยะเวลาที่ตัวยากำลังออกฤทธิ์ อีกทั้งลอกได้ง่ายกว่าช่วง

อื่นๆ  

อนึ่ง การลอกเปลือกต้นนั้น ไม่ควรลอกเปลือกออกรอบทั้งต้น เพราะกระทบกระเทือนต่อการส่งลำเลียง

อาหารของต้นพืช อาจทำให้ตายได้ ทางที่ดีควรลอกออกจากส่วนกิ่ง หรือแขนงย่อย ควรใช้วิธีลอกในลักษณะ

ครึ่งวงกลม ส่วน เปลือกราก ต้องเก็บในช่วงต้นฤดูฝนเหมาะสมที่สุด 

ประเภทผลและเมล็ด โดยทั่วไปแล้ว ต้องเก็บเมื่อผลแก่เต็มที่แล้วเท่านั้น เช่น มะแว้งต้น มะแว้งเครือ 

ดีปลี เมล็ดฟักทอง เมล็ดชุมเห็ดไทย เมล็ดแมงลัก แต่พืชสมุนไพรบางอย่างควรเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สุกดี 

หรือเก็บในช่วงที่กำลังเป็นผลอ่อน เช่น ฝรั่งต้องเก็บเฉพาะผลอ่อนเท่านั้นจึงจะมีฤทธิ์แก้ท้องร่วงได้ชะงัด 

เป็นต้น 

ราก และ แก่น ต้องเก็บในช่วงฤดูร้อน ใบ ดอก ลูก ต้องเก็บฤดูฝน ส่วนเปลือก กระพี ้และเนื้อไม้ เก็บ

เฉพาะฤดูหนาว เป็นต้น 

“บัวลี พรมนิล” 

ยาต้มกินแก้อายุวัฒนะ 

ต้นตูมกา ลำต้นต้มกินเป็นยาอายุวัฒนะ แต่ถ้าเอาปากกัด

แล้วไปโป๊ะแผลที่งูกัดจะแก้พิษงู 
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แวดวงลูกโลกสีเขียว
��

รักพี่เสียดายน้อง

อยา่งภาคใต้...อาการรักพี่เสียดายน้องเริ่มตั้งแต่

ชีพจรลงเท้าที่ชุมพร ไปชุมพรไม่แวะคารวะ “กำนันเคว็ด” 

แห่งตำบลวังตะกอ ถือว่าบาปมาก นัดเจอกันที่โครงการ  

พระราชดำริหนองใหญ่ เลยจากวังตะกอขึ้นมาไม่มาก แต่  

ยังอยู่ในอำเภอเมือง ที่นี่กำนันเคว็ดมาทำโครงการต่อยอด

จาก “โมเดลวังตะกอ” พวกเราฉกกำนันร่างโย่งขึ้นรถไปดู

ชุมชนเกาะพิทักษ์ เป็นผลงานที่พี่ เกียรติศักดิ์ ลีสง่า 

(กรรมการภาค-ชุมพร) ช่วยสรรหาเข้ามาในปีนี้ จุดเด่นก็

คือ ชาวบ้านช่วยกันรักษาทรัพยากรทะเลให้สะอาดด้วยการ

ใช้ “อีเอ็มบอล” ก็อีเอ็มที่ปั้นเป็นลูกๆ (บอล) นี่แหละ   

แต่อันที่ประทับใจกรรมการสุดๆ เห็นจะเป็นท่านการัณย์   

ศุภกิจวิเลขการ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ลงพื้นที่มา

ให้กำลังใจชุมชน จนกรรมการแอบแซวว่าประเดี๋ยวให้  

รางวัลบุคคลซะร๊อก 

ที่วัดสุทธาวาส ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เรา

ไปนมัสการพระครูเกษมธรรมรังสี ศิษย์ท่านพุทธทาส   

ท่านพระครูอายุ 76 ปี บวชมา 54 พรรษาแล้ว ปลูกต้นไม้

มากว่า 50 ปี กรรมการพากันยกมือสาธุในความอุตสาหะ

ของท่าน 

แล้วที่ประทับใจกรรมการสุดๆ คือ “ลุงวิน จินดานิล” 

อยู่ที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัย 62 ปี แม้ผลงานของ  

ลุงยังต้องการการบ่มเพาะอีก แต่กรรมการยกตำแหน่ง 

“นักสู้แห่งสิชล” ให้เลย เพราะเป็นปากเป็นเสียงในทุกเรื่อง

ที่ชาวบ้านเสียผลประโยชน์ 

ส่งเสียงฮือฮาน่าดู เมื่อฟังผู้ใหญ่เฉลิม กาญจนพิทักษ์ 

เล่าเรื่อง “ศาลหมู่บ้าน” กับการขึ้นชื่อ “ป้ายแดง” ของ

ชมุชนบา้นวงัลงุ ต.ทอนหงส ์อ.พรหมครี ีจ.นครศรธีรรมราช 

ล่องใต้
มาตรการพื้นบ้านที่อาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเชิงนิติศาสตร์ 

ชมุชนไหนสนใจทีม่าพลกิไปอา่นรายละเอยีดเตม็ๆ ในหนา้ 11 

พอลงพื้นที่ชุมชนท่าดินแดง จ.พังงา นายหัวพงศา   

ชูแนม “แหล่ง” ดังฟังชัดว่าเรื่องป่าที่นี่กลายเป็นเรื่องเล็ก  

ไปเลย เมื่อเจอเรื่องนายทุนขุดทรายแบบไม่ต้องมีสัมปทาน 

แน่นอน...ชาวบ้านไม่รู้เรื่อง อย่างนี้ต้องชงเรื่องให้นายก

รัฐมนตรีได้ยิน...ด่วน! 

ตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อนายแบม-ทรงพล ชื่นอารมณ์ 

(กรรมการภาค-สุราษฎร์ธานี ) กับป้าจอย ฮั้นเย็ก 

(กรรมการภาค-ตรัง) ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด

เมือง) อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างทางเจอด่านตรวจทหาร

หลายด่าน แล้วก็ไปวิ่งถนนสายที่เพิ่งเปิดใหม่ รถสวนมาไม่

กี่คัน ที่เห็นนะรถทหารเยอะกว่ารถชาวบ้าน ก็มันหวัง

เหวิดน่ะ ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ พอเจอกับคณะครูและ

นักเรียนบอกเล่ากิจกรรมเรื่องธนาคารขยะกับหลักสูตร 

“มือสีขาว สร้างโลกสีเขียว” ใน 8 สาระกลุ่มวิชาและ

หลักสูตรท้องถิ่นก็ชื่นใจแล้ว 

คุณสมนึก พรรณศักดิ์ (กรรมการภาค-พัทลุง) ทำท่า

โล่งอกที่ปีนี้ “ลุงวิฑูร หนูเสน” อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ผู้ทำ  

สวนยางให้เป็นป่ายาง ผ่านเข้ารอบ! ลุ้นมาหลายยกแล้วว่า

เมื่อไหร่ถึงคิวของจังหวัดพัทลุงบ้างหนอ 

กราบขอบพระคุณป้ายุพิน ตัณฑวณิช (กรรมการ

ภาค-พังงา) ที่ฝากสะตอให้พวกเราหอบกลับบ้านกัน  

ถ้วนหน้า ป้าเป็นกังวลเรื่องกลิ่นสำหรับคนต้องเดินทางไกล

อย่างกะพี่ตุ้มนั่น 

โถ....ป้าขา ของอร่อยเยี่ยงนี้ แค่เรื่องกลิ่นหนูไม่ยั่น

ดอกค่า 

ถึงช่วงนี้ของปีทีไร มักจะได้ยินเสียงถอนหายใจ

เฮือกๆ จากคณะกรรมการภาค-ทุกภาค เพราะเป็น

ช่วงที่เกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง 

หยิบเรื่องราวการลงพื้นที่ตลอด 2 เดือน ของ

คณะกรรมการภาคต่างๆ และคณะกรรมการคัดเลือก 

มาฝากกัน แม้จะเป็นแค่ “น้ำจิ้ม” แต่ก็พอได้เห็นอาการ 

“รักไปหมดเลย” เมื่อเวลาที่คณะกรรมการจะต้องลง

มติพาผลงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

ตัดสิน 

สำหรับผลงานที่ยังไม่ได้คว้าดาวปีนี้...มิต้องท้อ...ปี

หน้า เราจะลงไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจอีกจ๊ะ 

คณะกรรมการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ใน
สวนลุงวิฑูร หนูแสน จ.พัทลุง 

พื้นที่ที่ลุงวิน จินดานิล จ.นครศรีธรรมราช 
ได้คืนมาจากนายทุนแล้วนำมาปลูกป่าชายเลน 

คณะกรรมการร่วมนั่งเรือกับอดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดชุมพรในการลงเยี่ยม
พื้นที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร 
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ตะลุยแดนอีสาน...เด้อค่า

ไมเ่รียกว่าลุย ก็ไม่รู้จะเอิ้นว่าอีหยัง เพราะปีนี้คณะ

กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องลงพื้นที่ไปดูผลงาน

ที่เข้ารอบถึง 43 ผลงาน สตาร์ทพื้นที่แรกที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นการไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างชุมชนสีเขียวของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย และการตั้งชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัย จากนั้นก็นมัสการพระญาณดิลก (พระ

อาจารย์แดง) ผู้เป็นขวัญกำลังใจของชุมชนและเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ ในการดูแลป่ากันชนรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

พระรูปนี้มีบารมีถึงขนาดอาจารย์บุญยงค์ เกศเทศ ผู้ไม่

ค่อยจะค้อมหัวให้ใคร ลงก้มกราบด้วยความศรัทธา 

ระหว่างทาง พวกเรามีโอกาสได้สัมผัสบุคคลต่างๆ ที่มี

ครรลองชีวิตตามหลักความพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 

นายแก่นคำกล้า พิลาน้อย จากยโสธร ผู้รวบรวมพันธุ์ข้าว

ร้อยกว่าสายพันธุ์ นายบุปผา สารรัต จ.ร้อยเอ็ด ชาวนาที่

เปลี่ยนคันนาให้เป็นป่าครอบครัว พ่อภิมุข คำบุศย์ จาก

ร้อยเอ็ดเช่นกัน เป็นพ่อใหญ่ที่สร้างพื้นที่ป่าเพื่อมอบอากาศ

ที่ดีให้แก่ชุมชน 

ครั้นว่าถึงชุมชน ปีนี้ก็มีที่น่าสนใจ อย่างเช่น ชุมชน

บ้านน้อมเกล้า จ.ยโสธร เด่นในเรื่องวิถีชีวิตที่ยังพึ่งพิงป่า 

แล้วยังมีการแบ่งปันให้แก่หญิงหม้ายได้เข้าไปใช้ประโยชน์

กอ่น ประเดน็สรา้งความประทบัใจใหแ้ก ่แมป่ระมวล เจรญิยิง่ 

หญิงแกร่งของคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ปนีี้ลูกโลกสีเขียวอายุครบโหล แต่อายุกรรมการภาค

เหนือก็หลายโหลจนนับไม่ไหว เลยต้องทะนุถนอมร่างกาย

กันหน่อย คณะทำงานจึงหลีกเลี่ยงถนนลื่นตอนหน้าฝนมา

ลงพื้นที่ช่วงหน้าร้อน ยึดคติ “หน้ามืดเพราะเจอแดด ดีกว่า

กรี๊ดปรอทแตกเพราะเกือบตกเขา” นะคะพี่ๆ...แค่ที่แรกก็

ร้องโอ๊กกันแล้ว ไม่ใช่ตื่นเต้นแต่ป่าเต็งรังยามนี้ร้อนได้ใจ

สุดๆ พี่อ้วน-นิคม พุทธา (กรรมการภาค-เชียงใหม่) ถึงกับ

คว้าร่มเดินเข้าป่าฉับๆ  

แต่ป่าดอยช้าง ผลงานของ “พ่อขาว ปอเย” ที่ 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ก็เย็นชื่นใจ จนทำให้พี่อ้วน  

ทิ้งร่มทันใด เอ๊ะ...หรือกลัวจะเสียฟอร์ม งานนี้ถ้าไม่ได้  

พี่ ไพโรจน์ พรจงมั่น (กรรมการภาค-

แม่ฮ่องสอน) และพ่อหลวงปรีชา ศิริ 

(กรรมการภาค-เชยีงราย) เปน็ลา่มกติมิศกัดิ์ 

คงได้ส่งภาษามือ เพราะแต่ละผลงาน  

ไม่ว่าจะเป็น “พ่ออิส่า พนาเกรียงไกร” 

ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

เด็กๆ เก่อญอโพบ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว 

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หรือชุมชนบ้านแสน

ใหม่ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ล้วน

ภาษาไทยไม่แข็งแรง พอๆ กับเราที่ภาษาปกาเกอญอก็

อ่อนแอ...ปีหน้าคงต้องเตรียมดิคชั่นนารีกันตั้งแต่เนิ่นๆ 

เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านน้ำโจ้ จ.ลำปาง ขณะที่พี่อ้วน-

นิคม ส่งน้ำเสียงเว้าวอน “ขอให้เมตตากับอึ่งบ้าง” แต่  

พ่ออนันต์ ดวงแก้วเรือน (กรรมการภาค-เชียงใหม่)   

ยิม้หวานบอก “อึง่ไขอ่รอ่ยมาก พอ่ชอบ” ตวัใครตวัมนันะคะ

งานนี้ 

ต่างหดหู่กันโดยมิได้นัดหมาย เมื่อสองข้างทาง

ระหวา่งไปบา้นสะหวา้ใต ้ อ.บอ่เกลอื จ.นา่น เปน็เขาหวัโลน้

และรอ่งรอยดนิถลม่ นีค่งเปน็ขอ้ดอีกีอยา่งของการเดนิทาง  

ในหน้าร้อน แต่พอเข้าเขต อ.บ่อเกลือ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป 

ความอุดมสมบูรณ์ของป่ายังมีให้ชื่นใจ ทั้งวิถีชีวิตของผู้คน

แอ่วเมืองเหนือ

จนยกนิ้วให้คะแนนเต็มๆ ส่วนที่ป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์ 

นัน่กเ็ดน่ตรงเรือ่งความเพยีรทีท่ำงานอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลงาน

เข้าประกวดเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ครั้งนี้ คณะกรรมการเห็น

พัฒนาการและความตั้งใจ ถึงชื่อป่าจะดุดันแต่คนดูแลนั้น  

ดีเหลือหลาย 

ด้านกลุ่มเยาวชน อันนี้ต้องยกให้พ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว 

ที่หลายปีมานี้ขลุกกับเด็กๆ มาตลอด ทั้งพาเดินป่า ทั้งเป็น

ครูภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ไปเยี่ยมผลงานไหนก็เฝ้าให้

กำลังใจ ให้คำแนะนำในการทำงานแบบสู้ไม่ถอย อย่างกับ 

หนูน้อยแห่งกลุ่มเยาวชนตำบลพิมาน จ.นครพนม ที่ตอบ

คำถามเรื่องความเป็นมาของชื่อตำบลได้อย่างฉาดฉาน   

รวมทั้งการทำงานกลุ่มเยาวชนในรูปสภาเยาวชนตำบล

พิมาน เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการ 

อันที่จริงผลงานมีมากมาย แต่เนื้อที่เขียนต้องแบ่งให้

ภาคอื่นๆ บ้าง 

วิถีพอเพียง...แบ่งปันล่ะค่า 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ และน้องทากที่มีมากมาย อึ้ย! 

หลังจบทริป พี่สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา (กรรมการภาค-

เชียงใหม่) ส่งเสียงมาตามสาย “เขียวแล้ว เขียวแล้ว  

ที่เราเห็นโล้นๆ นะเขียวแล้ว ข้าวโพดขึ้นแล้วน้องเอ้ย”

ขนาดหน้าร้อน...ทากยังชุมเพียงนี้เนาะ 

พี่อ้วน นิคม พุทธา กล่าวลาแกนนำเครือข่ายลุ่มน้ำ
แม่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พร้อมถือผัก
กูดติดมือกลับ 

จิตใจคณะกรรมการต่างหดหู่ 
เมื่อเห็นภาพดินสไลด์ระหว่างทาง 
มุ่งหน้าไป อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  ป่าชุมชนบ้านน้ำโจ้ จ.ลำปาง 

กลุ่มเยาวชนเก่อญอโพ บ้านแม่ขะปู 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ช่วยกันอธิบาย
แผนที่ทรัพยากรของหมู่บ้าน 

แม้ไม่ต้องมีอาคารคณะกรรมการ และชาวบ้านก็คุยกันได้
โดยที่ไม่ร้อนแดด ผลพลอยได้จากการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ

บ้านของพ่อทองสุข มุราษี จ.อุบลราชธานี 

ชุมชนบ้านพลวง จ.สุรินทร์  
ทำพิธีบวงสรวงปราสาทบ้านพลวงท่ามกลางสายฝน 

สองพี่น้องในสมาชิกกลุ่มเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์
ต้นน้ำมูล จ.นครราชสีมา ขับกล่อมเพลงที่แม่ตนได้
แต่งขึ้น ให้คณะกรรมการได้ฟังกัน 

คณะกรรมการนั่งฟังพระญาณดิลก วัดมกุฎคีรีวัน 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เล่าการทำงานเกี่ยวกับ
งานอนุรักษ์ อย่างใจจดใจจ่อ 

กรรมการที่ว่าแน่ ยังแพ้ต้นตะเคียน 
(ความหญ่ายยย) 



ปีนี้ คุณสุรพล ดวงแข และคุณสันติวิภา พานิชกุล 

กรรมการคัดเลือก ก็มาลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการภาคเป็น

คณะใหญ่ที่ครึกครื้นและคึกคัก เรียกเสียงหัวเราะกันระเบิด

เถิดเทิง โดยเฉพาะกรรมการภาคที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่าง

พี่นิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง ทริปไหนขาดพี่เป็นงานกร่อย อย่าง  

นั่งคุยกันดีๆ พี่เขาก็เปรยขึ้นมาว่า...ถึงผมจะไม่เต็ม แต่เงินก็

ซื้อผมไม่ได้...หลายคนฟังแล้วทำหน้ามึน พี่เขาเลยเฉลย

ว่า...ก็ผมหัวล้านไง ถึงผมไม่เต็ม แต่เงินก็ซื้อผมไม่ได้ ถ้าซื้อ

ได้ “ผม”เต็มหัวไปแล้ว...เอ๊า!!! ฮากันแทบน้ำตาเล็ด 

เท่านั้นยังไม่พอ ตอนลงเยี่ยมพื้นที่กลุ่มเยาวชนอนุบาล

คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด น้องๆ เยาวชนจำลองวิธี

การรับซื้อขยะจากเพื่อนๆ ช่างภาพประจำทริปชำเลืองไปเห็น

ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถุงนมใช้แล้ว เช่น หมวก เสื้อกันฝน 

เสื้อคอกระเช้า กระเป๋า ฯลฯ เผลอแว๊บเดียว พี่นิรุธเจ้าเก่า

ไปควา้เอามาใส ่ไดฮ้ากนัอกีโบก...อนันีข้อใหช้มภาพประกอบ 

จบจากเรื่องฮา...มาฟังเรื่องการจัดการแมลงของ 

”คำนึง ชนะสิทธิ์” แห่งบ้านชำปลาไหล ต.สองพี่น้อง 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เจ้าของผลงานบอกว่า เคล็ดลับการ

ตะวันออกที่ครึกครื้น&คึกคัก

เลียบฝั่งตะวันตก

แวดวงลูกโลกสีเขียว
1010

เหมือนวงดนตรีลูกทุ่งที่เดินสายโชว์ตัว แต่

เปลี่ยนจากจับไมค์มาจับสาก เพราะพื้นที่ไหนมีเมนูส้มตำ   

พี่วิษา ช่างประดิษฐ์ (กรรมการภาค-ราชบุรี) และน้อง

ต้อม-นุจนาถ จันทร์สม (กรรมการภาค-อุทัยธานี) จะ  

ต้องรี่เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งชิมทั้งตำกันเป็นที่สนุกสนาน   

ยกตัวอย่างที่ชุมชนบ้านเขาน้อย จ.พิษณุโลก ระหว่างที่  

พี่อ๊อต-สุธิดา แสงเพชร (กรรมการภาค-เพชรบุรี) และ  

พ่อถนอม ช่วยงาน (กรรมการภาค-นครสวรรค์) พยักหน้า

หงึกหงักฟังเรื่องการทำงานของชาวบ้าน คุณพี่และคุณน้อง

ทั้งสองก็ตำโป้กป้ากอยู่ท้ายรถกระบะ เอาเป็นว่าเบื่องาน

พัฒนาเมื่อไหร่ คิดจะทิ้งไมค์มาเอาดีทางสากรีบแจ้งนะ

ค้า...จิไปอุดหนุนอ่ะ 

เกือบถูกหวยกันทั้งคณะตอนไปเยี่ยมชุมชนบ้าน

สวนพลู-พุต่อ จ.อุทัยธานี เพราะต้นตะเคียนที่ปากทางเข้า

มีคนเลื่อมใสเอาชุดไทย พร้อมดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย 

เปลี่ยนบรรยากาศป่าธรรมชาติเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันที 

“พี่อ๊อตรักเด็ก” ยังใช้ได้กับทุกทริป หน้าตาเปี่ยมสุขเหลือ

หลาย ยามได้ฟังเจ้าตัวเล็กๆ วัยประถม โรงเรียนวัดหนอง

ลำเจียก ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.อยุธยา เจื้อยแจ้วเรื่องการ

ปลูกต้นไม้บริเวณรั้วโรงเรียนว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้ หนูทำ

อย่างโน้นอย่างนี้ จะผิดวิธีไปมั่งป้าอ๊อตก็ให้อภัย แถวบ้าน

เรียกลำเอียงนะพี่...อิ อิ 

เคยเห็นแต่คณะกรรมการป่าวัยหนุ่มกะสูงวัย แต่ป่า

ชุมชนบ้านพุเตย จ.กาญจนบุรี มีกรรมการวัยละอ่อนมา

เสริมทัพ แม้เรื่องป่าจะต้องสู้กันอีกหลายยก แต่เรื่อง  

ความใสชนะขาดเลยจ้า 

ที่จำได้สุดสุดของการเดินทางทริปนี้ เห็นจะเป็น “จุด

ชมวิว” แห่งหนึ่งก่อนถึงเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ แม้อากาศยัง

เย็นชื้นชื่นใจ แต่วิวตรงหน้าแสดงให้เห็นว่าป่าไม้แถบนี้แทบ

ไม่เหลือแล้ว 

สักวันคงเป็น “จุดปลงอนิจจัง” น่ะเนี่ย 

จัดการแมลงคือ รู้จักเวลาการตัดหญ้าในสวน ถ้าผลไม้กำลัง

แตกยอดอ่อน ไม่ควรจะตัดหญ้า เพราะจะเป็นการทำลาย

อาหารของแมลง ตัดปุ๊ปเจ้าแมลงก็จะขึ้นไปกินยอดอ่อนของ

ผลไม้ ส่วนพวกหนอนหรือเพลี้ยแป้งจะใช้เวลาเดินขึ้นไป

วางไข่บนผลช้า เพลี้ยต้องอาศัยมดดำนำขึ้นไป ทางแก้ก็คือ 

นำขุยหรือเศษต้นมะพร้าวมากองไว้ใต้ต้น เพื่อให้เป็นที่อยู่

ของมดง่าม มดง่ามก็จะกินมดดำและหนอน แต่ถ้ามดง่าม

เยอะเกิน ก็จะเก็บผลไม้ลำบาก ต้องหาชานอ้อยมากองไว้

ตรงที่อยู่ของมดง่าม มดง่ามก็จะกินแต่ชานอ้อย ไม่ขึ้นไปบน

ต้น ส่วนมดแดงที่เป็นอุปสรรคในการเก็บผลไม้ ก็แก้ปัญหา

โดยเอาปลาหรือก้างปลามาเสียบไว้ในรังของมดแดง มันก็

จะแย่งกันดึงปลา เราก็เก็บผลไม้ได้สบาย 

พอมาถึงพื้นที่ของ “วีระพันธ์ จันทรนิภา” แห่งบ้าน

หมอนนาง ต.ทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ท่านนี้มีความรู้

เรื่องจุลินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ปีที่แล้ว สาธิตการ

แทงเหล็กลึกลงดินเป็นเมตรเพื่อพิสูจน์ว่าดินนุ่มมันซุยจริง ปี

นี้ไปเยี่ยมอีกรอบ ก็ได้ความรู้เรื่องการปลูกพืชดักแมลงและ

เชื้อโรค ท่านพัฒนาพื้นที่โดยหยิบความรู้ด้านวิชาการมาใช้ 

เช่น การปรับปรุงบำรุงดินโดยเน้นการปลูกพืช 3 อย่างให้ทั่ว

พื้นที่ ได้แก่ พืชตระกูลถั่ ว-เพิ่มไนโตรเจน งา-เพิ่ม

ฟอสฟอรัส และข้าว/ข้าวโพด-เพิ่มโพแทสเซียม ในพื้นที่ 24 

ไร่ มีการปลูกพืช 3 ชั้น ชั้นแรก (รอบนอก) ปลูก “พืชผู้

ผลิต” เป็นแนวป้องกันแมลง กันเชื้อโรคที่มากับลม พืชกลุ่ม

นี้เป็นพืชตระกูลถั่วกับตาล ชั้นที่สองปลูก “พืชพี่เลี้ยง” เพื่อ

ป้องกันแมลงกับเชื้อรา พืชที่ปลูกเป็นพวกมะรุม กะเม็ง 

โทงเทง แล้วชั้นในสุด ปลูกพืชใช้ประโยชน์และไม้ใช้สอย 

ได้แก่ พืชผักกินได้ ไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ยางนา ตะเคียน ปีบ 

พะยอม มะกล่ำตาช้าง เป็นเกษตรเลียนแบบธรรมชาติ จึง

ทำให้ดินชุ่มชื้นเสมอ 

ภาคกลาง-ตะวันออก ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผลงานทั้ง 16 

แห่ง บางผลงานปีนี้อาจจะยังไม่ได้เป็น “เดอะสตาร์” ก็ไม่

เป็นไร อย่าหมดกำลังใจ เพราะทำดี...ย่อมได้แก่ตน 

เด็กๆ โรงเรียนวัดหนอง
ลำเจียกโชว์วิธีการตีต้น
หงอนไก่ให้ป้าอ๊อต 

ป่าไหนมีสัตว์ใหญ่ๆ อย่าง
เสือ ช้างไม่กลัว...แต่ถ้ามี
ทากขอบายนะเจ้าค่ะ 

อ้าม...อ้ำ!!!...อ.สันติวิภา
ป้อนสับปะรดพี่แฟ็ป 

พรีเซ็นเตอร์ผลิตภันฑ์จากวัสดุ
เหลือใช้คนใหม่ของโรงเรียน
อนุบาลคลองใหญ่ จ.ตราด 

รถตู้เข้าพื้นที่ไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนมานั่งกินลม
ชมวิวท้ายกระบะ 4WD แบบนี้แล 
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กติกาหมู่บ้าน

ศาลชุมชน
ประชาธิปไตยเต็มใบ ทีบ่้านวังลุง

ตามประสานานๆ เจอกันที ผู้ใหญ่ก็

เล่าเรื่องราวของชุมชนให้ฟังหลายเรื่อง ทั้ง

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ์ของชุมชนในพื้นที่หลังได้รับ

รางวัล แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเราเห็นว่า  

น่าสนใจเป็นพิเศษ คือเรื่อง “ศาลหมู่บ้าน” 

หรือ “ศาลชุมชน” เลยขอนำมาเล่าต่อเพื่อ

เป็นข้อคิดให้กับชุมชนอื่นๆ 

ผู้ใหญ่เฉลิมเล่าว่า ศาลหมู่บ้านหรือ

ศาลชุมชน เป็นคณะทำงานคณะหนึ่งที่

ทำงานในลักษณะป้องกัน ป้องปรามและ

ตัดสินกรณีพิพาทเบื้องต้นทุกกรณีที่เกิดขึ้น

ในหมู่บ้าน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ จนถึงเรื่อง

ใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทในงาน

ต่างๆ ขับรถเฉี่ยวชนกัน หรือมีการจัดให้

เล่นการพนันในหมู่บ้าน ยาเสพติด เป็นต้น 

กระบวนการจะเริ่มจากการไกล่เกลี่ย ให้

โอกาสในการปรับตัว เนื่องจากเป็นคนบ้าน

เดียวกัน ไม่อยากให้เกิดความหมางใจ   

ถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็นำขึ้นสู่ศาลหมู่บ้าน ซึ่ง

จะมีการตัดสิน ถือเป็นกระบวนการสุดท้าย 

บทลงโทษนั้นมีตั้งแต่ทำทัณฑ์บนเป็น

หนังสือสัญญา ปรับตามกติกาของหมู่บ้าน

ศาลชุมชนประกอบด้วย “คณะศาล

หมู่บ้าน” มีจำนวน 22 คน ประกอบด้วย 

ประธานศาลหมู่บ้าน รองประธานศาล

หมู่บ้าน อัยการหมู่บ้าน ทนายหมู่บ้าน และ

คณะกรรมการศาลหมู่บ้าน หรือ คณะ

ลูกขุน 18 คน รายชื่อของคณะศาลจะทำ

เป็นทำเนียบติดไว้บริเวณที่ทำการของศาล

ของหมู่บ้านอย่างเปิดเผย 

“ผมเรียนจบแค่ ป.4 แต่ชอบอ่าน

หนังสือแนวต่างๆ แล้วก็เป็นคนชอบคิด 

ชอบทดลอง ก็เลยนำเรื่องราวต่างๆ ที่อ่าน

มาประยุกต์ใช้ สิ่งหนึ่งที่พบก็คือ ชุมชนกับ

การเมือง เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้” ผู้ใหญ่

เฉลิมบอก 

ศาลชุมชนจึงเป็นเรื่องของการเมือง 

เป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย

ทางตรงจากประสบการณ์จริ ง ที่ มา  

ของคณะศาล 22 คน ก็ เป็นบทเรียน

ประชาธิปไตย เพราะมาจากการ “สรรหา” 

ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านที่ชุมชนให้การ

ยอมรับ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และ

กลุ่มอื่นๆ หลังจากสรรหามาได้แล้ว ก็นำมา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการพิพากษาในการ

เปิดศาลนัดเดียว เนื่องจากเกรงว่าจะไม่

ยุติธรรม จึงต้องมีการสืบค้นข้อมูล ข้อเท็จ

จริงเป็นขั้นตอนไป จากนั้นก็จะมีเปิดศาล

ไต่สวนเป็นระยะๆ จนกว่าข้อเท็จจริงจะ

ครบถ้วน ศาลจึงพิจารณาตัดสิน และการ

ตัดสินทุกคดีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายยอมรับอย่าง

ไม่มีปัญหา” ผู้ใหญ่เฉลิมกล่าว 

ในการพิจารณาคดี บางทีต้องใช้เวลา

และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เรื่องนี้ผู้ใหญ่เฉลิม

บอกว่า เรื่องนี้ คนในหมู่บ้านเข้าใจดี ดังนั้น

ในการตัดสินความแต่ละครั้ง คู่กรณีหรือ

คนอื่นๆ ที่ต้องการเห็นความยุติธรรมก็จะ

บริจาค บางทีผู้ชนะคดีก็บริจาคให้คณะศาล 

เงินบริจาคแต่ละครั้งคณะศาลจะนำไป

สมทบทุนให้ศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้าน ต่อ

เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น คณะศาลจึงจะ  

ขอเบิกใช้ตามจริง 

เรื่องขึ้นชื่อ “ป้ายแดง” ก็เป็นประเด็น

น่าคิด เพราะนัยหนึ่ งมันก็ เหมือนการ 

“ประจาน” อย่างนี้ชาวบ้านคิดอย่างไร? 

“ถ้าญาติพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็

ไม่เป็นไร เขารับได้ แต่ถ้าญาติพี่น้องอยู่

ส่วนกฎกติกาที่ใช้พิจารณาก็เป็นแค่มติ

ที่ประชุม ไม่ได้กำหนดเป็นข้อๆ ที่ชัดเจน 

เพราะการกำหนดขึ้นมาตายตัว แม้จะง่าย

ต่อการพิจารณา แต่กลับเป็นข้อเสียให้พวก 

“หัวหมอ” หาช่องทางพลิกพลิ้ว แต่การยึด

หลักความดี ความเหมาะสม มาเป็นข้อ

พิจารณาจะช่วยให้ชุมชนตระหนักเรื่อง

จริยธรรมมากกว่า  

“กตกิาของเราจงึเขยีนไวก้วา้งๆ เหมอืน 

รัฐธรรมนูญ ไม่ลงลึกปลีกย่อย ปล่อยให้

เปน็ดลุยพนิจิของคณะศาลหมูบ่า้นพจิารณา” 

ศาลชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งในการลุก

ขึ้นมาจัดการปัญหาแบบพึ่งตัวเอง แต่

การนำความสำเร็จของพื้นที่หนึ่งไปใช้ในอีก

พื้นที่หนึ่ง ควรพิจารณาบริบทของพื้นที่นั้น

ก่อน แล้วยังต้องดูความพร้อมของผู้คนใน

ชุมชนอีกด้วย 

ฉวยไปใช้แบบไม่ดูตาม้าตาเรือ 
จะกลายเป็นศาลเตี้ยอย่างเขาว่า 

เมื่อประมาณบ่ายเศษๆ ของวันที่ 

28 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการภาค 

ภาคใต้ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้เดินทาง

เขา้ไปที ่ “ชมรมอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 

บา้นวงัลงุ” หมูท่ี ่1 ต.ทอนหงส ์อ.พรหมครี ี

จ.นครศรีธรรมราช องค์กรภาคประชาชนที่

ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เมื่อปี 2547 

เราได้พบกับผู้ใหญ่เฉลิม กาญจนพิทักษ์ 

เจ้าของพื้นที่ 

ในกรณลีกัทรพัย ์ จะนำชือ่เสยีง

เรียงนามมาขึ้น “ป้ายแดง” 

ตรงสี่แยกกลางหมู่บ้าน ส่วน

การพ้นโทษ คือการเอาชื่อออก

จากป้ายแดง ขึ้นอยู่กับการ

ทำความดีไถ่โทษ โดยคณะ

ศาลหมู่บ้ านจะคอยติดตาม

พฤติกรรม 

ผู้ใหญ่เฉลิม บอกอีกว่าแนวคิดศาล

ชมุชน เกดิจากขอ้ตกลงรว่มกนัของชาวบา้น

ที่ พยายามหาแนวทางการอยู่ ร่ วมกัน   

โดยวางกรอบกติกาเพื่อแก้ปัญหากันเอง 

โดยเริ่มจากสร้างกลไกในรูปของคณะ

กรรมการหมู่บ้าน ต่อมา ก็พัฒนาเป็นศาล

ชุมชน จนถึงตอนนี้ ก็ประมาณ 6 ปี ที่

กลไกดังกล่าว “เวิร์ค” ในหมู่บ้านนี้ 

ให้คนทั้งชุมชนลงคะแนนเลือกอีกทีหนึ่ง 

ศาลหมู่บ้านมีการทำงานเชิงรุก ไม่

ต้องรอให้เกิดคดีความหรือข้อพิพาทก่อน 

แล้วให้คู่กรณีมาแจ้งความ แต่คณะศาลจะ

ทำงานแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เมื่อมีเหตุ

เกิดขึ้น เพราะคณะศาล 22 คน กระจาย

อยู่ทั่วในหมู่บ้าน ก็จะไปถึงจุดที่เกิดเหตุ

ทันที และประสานงานกับคณะศาลคน

อื่นๆ โดยอาศัยอาสาสมัคร “ม้าเร็ว” ใน

หมู่บ้านเป็นผู้ช่วย 

“ถ้าคณะศาลคนใดคนหนึ่งประสบ

เหตุแล้วไกล่เกลี่ยไม่ได้ ก็จะนำเรื่องขึ้น

คณะศาลได้ทันที หรือถ้ามีผู้เสียหายมา

แจ้งต่อศาลโดยตรง ผู้ที่ประทับรับฟ้องจะ

ต้องเป็นประธานศาลหมู่บ้านเท่านั้น หลัง

จากประทับรับฟ้องแล้ว ศาลจะนัด

ไต่สวน สืบพยาน ก่อนพิพากษา 

คนละหมู่บ้าน เขาก็รับไม่ได้ เพราะเหมือน

กับไปประจานนามสกุลของเขา คณะศาล

ก็ต้องอดทนจากการต่อว่ าจากบุคคล

ภายนอก แต่เราก็ยังยึดถือกติกาของเรา 

เคยมีครั้งหนึ่ง ญาติของผู้ที่ถูกลงโทษขึ้น

ป้ายแดงเขาเป็นนายตำรวจใหญ่ ก็เข้ามา

ตอ่วา่ศาลหมูบ่า้นวา่ทำแบบนีเ้ปน็ ‘ศาลเตีย้’ 

ผิดกฎหมาย ทำให้วงศ์สกุลคนที่ถูกขึ้นป้าย

เสื่อมเสีย เขาจะฟ้องร้องดำเนินคดีคณะ

ศาล เราก็ชี้แจงว่า นี่คือข้อตกลงของ

หมู่บ้านเรา สุดท้ายเขาก็เข้าใจ” ผู้ใหญ่

เฉลิมบอกว่า บางครั้งก็อยากจะยกเลิก

เหมือนกัน เพราะเกรงจะถูกมองไปในทาง

ไม่ดี 

“แต่เลิกไม่ได้ เพราะเวลานี้ชาวบ้าน

ทุกครัวเรือนเชื่อมั่น ให้ความ

ร่วมมือ คอยสอดส่องดูแล 

เหมือนเป็นคณะศาลคนหนึ่ง

แล้ว” นักสู้ ป.4 กล่าว  

โดย ชัยณรงค์ คงเกื้อ 



บันทึกจากดอยนาง
โดย นิคม พุทธา 

เรารู้สึกอย่างไรที่จะต้องไปในที่ที่ไม่เคยไป กับคนที่
ไม่รู้จักกันมาก่อน ในพื้นที่ป่าบนดอยสูง ต้องเดินเท้า  
ขึ้นเขา แบกเป้ที่หนักอึ้งบรรจุเสบียงอาหาร ของใช้ที่
จำเป็นบางอย่าง ยิ่งทราบข่าวมาว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น  
เส้นทางลำเลียงของบางอย่างที่ต้องซุกซ่อน 

“สัมผัสแห่งการตื่นรู้”
ณ ดอยนาง 

เขาหินปูน แท้ที่จริงเป็นภูเขาที่สูงตระหง่านขึ้นมาบนหน้าผา  

เราเดินทะลุโพรงถ้ำที่ไม่ลึกนักไปจนสุดขอบหน้าผา ความกลัวความสูงที่เคว้งคว้างบน

เบื้องหน้าผากับความงามของผืนป่า ดงดอย และหมู่เมฆ เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน 

เมื่อตัดสินใจว่าจะพักแรม ณ ที่แห่งนี้ จึงเริ่มสำรวจและพบว่า ในถ้ำนี้เป็นที่หลับนอน

ของเลียงผา สัตว์ป่าที่หายาก และตรงโขดหินถัดไป มีดอกเทียนนกแก้ว เบ่งบานหยอกล้อ

กับสายลมอย่างคุ้นเคย ผืนป่าและดงดอยแห่งนี้ช่างงดงามยิ่งนัก  

รอยเลื่อนของเปลือกโลกบนเขาหินปูนที่มีมาตั้งแต่อดีตอันไกลพ้น ยังคงพบเห็น

พืชพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มดึกดำบรรพ์ ทั้งต้นปง และต้นค้อดอย และดงเสี้ยวป่า แม้นยัง  

ไม่ออกดอก  

พลบค่ำ ขอบฟ้าที่ไกลลิบลับยังมองเห็นกลุ่มสีส้มเข้มและเจือจาง ส่องเป็นทาง  

เป็นสีเหลือง มีขอบฟ้าขาวขุ่นของกลุ่มเมฆฝน ในห้วงยามที่เป็นรอยต่อของกาลเวลาจากค่ำ  

สู่มืด เป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วหนอ 

เสียงหวีดหวิวของสายลมกับเสียงพรึ่บพั่บของค้างคาวที่โบยบินออกหากินตรงหน้าถ้ำ 

พวกเราบางคน ยังคงนั่งนิ่งบนโขดหินมองสู่เบื้องล่าง กับลมหายใจลึกๆ และผ่อนคลาย แต่

ในใจกลับตื่นรู้ ครุ่นคิดคำนึง ชีวิตเรานี้ช่างเล็กเหลือเกิน เวลาก็เพียงเศษเสี้ยวของผืนป่า 

ขุนเขา และดงดอย  

อืม...เวลาและพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ มากมาย 

ยามค่ำคืน ผืนป่าเงียบสงัด นานๆ จะได้ยินเสียงนกป่าร้องก้องมาแต่ไกล สลับกับเสียง

ตัวบ่างร้องยามดึกสงัด เพ็ญเดือนสิบสอง...การนับเดือนของภาคเหนือ ดวงจันทร์สุกสกาว 

สวยอร่ามงามตา ท้องฟ้าสดใส ไร้หมู่ดาว แสงจันทร์จึงพร่างพราวยิ่งนัก ทั้งกายและใจ

สัมผัสได้กับความสุขที่ลึกล้ำ ความสงัดอันวิเวก ความสุขอื่นใด ยิ่งกว่าความสงบไม่มี 

 

วันที่ 2  
ยามเช้า แสงแดดอ่อนสาดส่องผืนป่าอย่างงามตา จากหน้าผามองสู่เบื้องล่าง กลุ่มเมฆ

หมอกเริ่มจางหาย ใต้เงาไม้มีแสงแดดส่องทักทายกับกลุ่มมอสบนโขดหินอย่างนิ่มนวล 

บนเส้นทางเดินอันเก่าแก่ ร่างกายเราเปียกโชกด้วยหยาดฝนและน้ำค้างบนใบหญ้า 

เรายังคงแหวกมุด ซอกซอนไปในผืนป่าใหญ่บนดอยสูง เส้นทางเดินดูวกวนไปตามโขดหิน 

มีร่องรอยของเจ้าของบ้าน สัตว์ป่า ทั้ง เก้ง เลียงผา หมูป่า และหมีควาย โขดหินสองข้าง

ชีวิตเราจะพานพบกับอะไรบ้างใน 2-3 วันข้างหน้านี้ 

 

วันที่ 1 
สิ้นสุดทางรถยนต์ 4 WD จะเข้าถึงท้ายหมู่บ้าน เราจึงเริ่มต้นเดินทาง คนนำทางชี้ใหดู้

บนยอดเขาที่จะไป ภูเขาสูงทมึนเสียดฟ้า เคลียคลอเมฆหมอกขาวปกคลุม ไปกันเถอะ...  

เดินไปเรื่อยๆ ค่ำที่ไหน ก็หาที่นอน  

บนเสน้ทางเดนิเทา้อนัเกา่แกจ่ากหมูบ่า้นขึน้สูย่อดดอย เราแหวกมดุเขา้ไปในโพรงหญา้ 

ไต่ตามความสูง สายฝนเริ่มโปรยปราย ลื่นไถลเป็นบางครั้ง ลมหายใจถี่ขึ้น พร้อมกับ  

เป้ที่เหนี่ยวรั้งบนสองบ่า เดินไต่ บางครั้งก็ปีนป่ายขึ้นไปนานจนเมื่อยเหนื่อยล้าจึงหยุดพักบน

โขดหิน หันกลับมามองเบื้องล่างเห็นหมู่บ้านลิบลับกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยไร่ข้าวโพด   

ในขณะไร่ข้าว ไร่ถั่ว ลดน้อยถอยลง อนาคตของคน ของป่า บนดอยจะเป็นอย่างไร?  

พ้นสายตาเป็นดงดอยภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน แสงแดดยังคงสาดส่อง ในขณะที่ฝน

โปรยปราย เวลาเดียวกันกลุ่มเมฆเคลื่อนกระจายไปอย่างเชื่องช้า สายลมเย็นปะทะกับ

เหงื่อหยดบนใบหน้า ดอกเทียนน้อยสีชมพูแวะมาทักทายรู้สึกสบายยิ่งนัก  

มองไปข้างหน้ายังเป็นหน้าผาที่สูงชัน แหงนคอตั้งบ่า หันกลับมามองข้างหลัง เห็น

ขุนเขาสีน้ำเงินลิบลับสุดสายตาทางทิศตะวันตก ผืนป่าอันกว้างใหญ่เป็นป่าต้นน้ำของ

เจ้าพระยาตอนบน ทั้งลุ่มน้ำแม่ปิง ลุ่มน้ำแม่แตง พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำสาละวิน รอย

ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า  

บนเส้นทางเดินเท้าอันเก่าแก่จนเป็นร่องลึก พวกเรายังคงเดินทางกันต่อไป ปีนป่ายให้

ถึงสันเขาก่อนมืด สูงขึ้นไป ต้นก่อ ต้นสน เริ่มห่มหนาว มีทั้งไลเค่น มอส เฟิร์น ปกคลุมอยู่

ตามกิ่งก้านและลำต้น กล้วยไม้ป่าตระกูลเอื้อง แม้ยังไม่ออกดอก แต่ลำต้นที่อวบหนา  

สีเขียวสดใสก็ทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โขดหินชุ่มฉ่ำด้วยมอสเขียวขจี ยิ่งสดใส

เมื่อยามแดดส่อง ดอกเทียนน้อย และดอกสีเหลืองของพืชตระกูลขิง ข่า และพืชหัว   

ชนิดต่างๆ ยังคงมีให้เห็น ทั้งสีขาว ม่วงบางๆ อย่างสวยงาม  

เพื่อนที่เดินทางใช้เครื่องจีพีเอสจับวัดระดับความสูงว่าเราเริ่มต้นเดินตั้งแต่หมู่บ้าน

ประมาณ 1,000 เมตร จนกระทั่งขณะนี้ ราว 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ความยาก

ลำบากของการปีนป่าย แต่ความสุขก็เกิดขึ้นจากการที่ได้นั่งมองดูขุนเขาอันกว้างใหญ่ สุดหู 

สุดตา บ่ายคล้อยยามค่ำเริ่มมาเยือน เราเสาะหาที่หลับนอน โชคดีที่คนนำทางไปพบโขดถ้ำ
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นิคม พุทธา ผู้อำนวยการโครงการจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน และ 

คณะกรรมการภาค ภาคเหนือ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

บทความนี้เป็นบางส่วนบันทึกของคนเดินทางในป่า ยามปลายฝน ต้น

หนาว ที่ดอยนาง ผู้เขียนไม่ประสงค์เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งที่

พบเห็นระหว่างทาง ซึ่งอาจจะล่อแหลม และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากคน

ภายนอก 

1313

ทางยังคงประดับประดาด้วยเทียนนกแก้วนับร้อยนับพัน บนคาคบไม้ที่ห่มหนาว เห็น

กล้วยไม้ป่าออกดอกหลายชนิด ที่ไม่รู้จักยังมีอีกมาก และบางคนถึงกับสารภาพว่า   

นี่เป็นการเห็น “ฟ้ามุ่ย” ในป่าธรรมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิต  

ฟ้ามุ่ย สาวเจ้าช่างงดงามยิ่งนัก.. 

บนสันดอยสูงกว่า 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล กับสภาพป่าเบญจพรรณในที่สูง

และป่าดิบเขา แทบจะไม่มีร่องรอยของผู้คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว มีบ้างเพียงร่องรอย

ของชาวบ้านที่ขึ้นมาเก็บหาของป่า พื้นที่ป่าบนดอยนางไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงตั้งตระหง่าน   

บางแห่งกลับพบว่าเป็นหลุมลึกในหุบเขา ที่มีกล้วยป่าขึ้นอย่างหนาแน่น หมู่มวลทากแวะมา

ทักทายและสนุกสนานกับการดูดเลือดผู้มาใหม่ที่มาเยือน  

บนเขาหินปูนนั้นจะไม่พบธารน้ำไหลที่มีลักษณะคล้ายลำห้วย แต่สายฝนที่ตกมา มีทั้ง

เรือนยอดของต้นไม้ คาคบไม้ ลำต้น ที่ห่อหุ้มด้วยมอส เฟิร์น ไปจนถึงพุ่มไม้ใบหญ้าที่

ปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นแผ่นดิน และบนพื้นดินนั้นเล่ากลับเต็มไปด้วยกิ่งไม้ ใบไม้ 

มากมายมหาศาล ทำหน้าที่กักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่ามาอย่างยาวนาน 

ใบไม้ใบหนึ่งช่างมีคุณค่าเสียเหลือเกิน ทั้งทำหน้าที่ในการรองรับการกระแทกของ  

เม็ดฝน ก่อนที่จะทำให้ดินนั้นพังทลาย เป็นอาหารให้กับหมู่มด ปลวก ที่ทำหน้าที่ย่อยสลาย

ในขั้นต้น ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของหมู่เชื้อจุลินทรีย์ สร้างอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตในผืนดิน 

ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปหล่อเลี้ยงพืช และพืชนานาชนิดก็ไปหล่อเลี้ยงสัตว์ป่า นี่คือความ

มหัศจรรย์ของใบไม้เพียงใบเดียว แล้วถ้าในผืนป่าอันกว้างใหญ่ และในปีหนึ่งๆ สามารถให้

กำลังผลิตใบไม้จนนับไม่ถ้วน แล้วเล่า ไฉนเลยเราจะมองข้ามคุณค่าของใบไม้เพียงหนึ่งใบ 

แม้ต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระหง่าน ผลิดอกออกผล เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ต่างๆ เป็น

ทั้งผู้ให้ และผู้รับในเวลาเดียวกัน ชีวิตคนเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ ความยิ่งใหญ่นั้น

ดำรงอยู่ได้ เพราะมีสิ่งเล็กสิ่งน้อย คอยค้ำหนุนเจือจุน เดินไปก็คิดไป ธรรมชาตินี้  

ช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน อีกทั้งความสัมพันธ์ก็ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง บางครั้งก็ยากเกินกว่า  

ที่มนุษย์หยาบๆ จะเข้าถึงได้  

สตัวเ์ลก็ สตัวน์อ้ย ไมว่า่จะเปน็แมลง ผเีสือ้ หมูม่วลมด ปลวก ไปจนถงึนกปา่นานาชนดิ 

และสัตว์ขนาดใหญ่ พวกลิง ชะนี และเก้ง กวาง หมูป่า ต่างพึ่งพาอาศัยกันและมีความ

สัมพันธ์อย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งดังกล่าวนี้ 

ธรรมชาติได้สอนให้เรารู้ว่า เวลาที่ดีที่สุด ก็คือเวลาที่มีอยู่ขณะนี้ ในปัจจุบันนี้ 

บคุคลทีส่ำคญัทีส่ดุ กค็อืบคุคลทีอ่ยูต่อ่หนา้เรา อยูใ่กลเ้รา มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัเรา 

สิ่งที่ดีที่สุด ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้ด้วยเช่นกัน 

เวลานี้ เรากำลังเดินอยู่ในป่า สิ่งที่เราทำคือ การศึกษาธรรมชาติ บุคคลที่สำคัญที่สุด

คือทุกคนในกลุ่มของพวกเรา 

การระลกึ การตืน่รู ้การมสีต ิทำใหเ้รารูเ้ทา่ทนัอารมณข์องตนเองอยูเ่สมอ 

ธรรมชาตินั้นดำรงอยู่ แม้นชีวิตเราจะล้มหายตายจากไปแล้ว ก้อนหินก้อนดินที่เรา

เหยียบย่ำ ยังคงมีอยู่ต่อไป ธรรมชาติสอนให้เราไม่ยึดติด สอนให้เราปล่อยวาง สอนให้เรา

เคารพนอบน้อม ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล 

แม้นว่าจะมีสติเฝ้าเตือนตัวเองอยู่เสมอ แต่ใจเราก็เผลอไปคิดนู้นคิดนี่ อย่างเช่น บน

เส้นทางเดินเมื่อวานนี้ ภาพตัวหนอนไม้ไผ่ (รถด่วน) ซึ่งรอวันเติบโตเป็นผีเสื้อในดงป่าไผ่ 

ตะเกียกตะกาย ดิ้นรนกระเสือกกระสน เมื่อคนนำทางใช้มีด ผ่าลำหน่อไม้ไผ่ ที่พึ่งขึ้นใน  

ต้นฝน  

เราอาจจะมองว่า ชีวิตเราช่างลำบากนักหนา แต่ถ้าเทียบกับชีวิตหนอนไม้ไผ่ในขณะนี้ 

มันต้องกลายเป็นอาหารอันโอชะของคนนำทาง ทำอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่โดยเปลี่ยนการ

เบียดเบียนมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ในหุบเขาของดงกล้วยป่า 

เราเดินผ่านป่ากล้วย ลำต้นของกล้วยใหญ่ขนาดคนโอบสูงกว่า 10 เมตร นี่คือความ

มหัศจรรย์ของกล้วยป่าขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า เราพบร่องรอยของ

ไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา มาหยุดที่ขอบดงกล้วย จนใครบางคนในกลุ่มพูดขึ้น

ว่า...กล้วยป่า คือสิ่งที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าอย่างมีชีวิต ผิดกับฝายแม้วที่ใช้  

งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ถ้าไม่นับรวมการทุจริตคอรัปชั่นด้วยแล้ว ตอนนี้ก็เห็นว่า  

ฝายแม้วดังกล่าวนั้นไม่สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าได้เลย 

ทำไมเราไม่เรียนรู้จากธรรมชาติ แล้วนำไปปรับใช้ 

ตอนที่เราเดินลงมาจากดงกล้วยป่า เราคิดว่าเป็นหลุมลึกแล้ว แต่พอเดินไปอีกสัก

ระยะหนึ่ง เรากลับพบหลุมที่มีขนาดใหญ่และลึกมากกว่า สิ่งนี้ก็ได้บ่งบอกกับพวกเราได้  

เชน่กนัวา่ ในชวีติจรงิ เราอาจจะไดพ้บเจอกบัในสิง่ทีเ่ราไมค่าดคดิ หรอืไดม้โีอกาสเตรยีมตวั  

ที่จะเผชิญกับสิ่งที่ปรากฏในข้างหน้า 

เรายังคงเดินสำรวจพืชพันธุ์ไม้ และร่องรอยของสัตว์ป่า มีการถ่ายภาพ และเขียน

บันทึก สิ่งที่พบระหว่างทางก็คือ ร่องรอยของการปลูกพืชหายาก ดอกไม้เมืองหนาวที่

กฎหมายบอกว่าผิด และร่องรอยของการเลี้ยงวัวในป่า ประหนึ่งว่ามีการสัมปทานพื้นที่  

เพื่อเลี้ยงวัวจำนวนมาก มีใครบางคนตั้งข้อสังเกตว่า นี่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ใช่หรือ?  

  

วันที่ 3  

บนเส้นทางอันเก่าแก่ ทางเดินในผืนป่า ที่ผ่านทาบทางบนขุนเขามาเนิ่นนานหลายชั่ว

อายุคน 

เราตัดสินใจที่จะกลับพร้อมกัน (ตอนแรกมีบางคนคิดว่าจะอยู่ต่ออีกสักคืนสองคืน) 

ด้วยความอ่อนล้า น้ำและเสบียงอาหารที่ร่อยหรอ เราตัดสินใจเดินไต่ระดับลงจากพื้นที่

ความสูงประมาณ 1,800 เมตร ลงมาจนถึงเขตหมู่บ้านตีนดอยฝั่งตะวันออกในระดับต่ำ

ประมาณ 500 เมตร  

เราพบทางเดินของวัวย่ำไปบนเส้นทางอันเก่าแก่จนเป็นร่องลึกและวกวน จนพวกเรา

หลงทางวัว การเดินที่ไต่ระดับลง สภาพป่าและพืชพันธุ์ไม้สองข้างทางก็เปลี่ยนไป จาก

ป่าดิบเขาเป็นป่าเบญจพรรณในที่สูง ป่าไม้ก่อ ป่าไม้ซาง และลงมาถึงป่าเต็งรัง ไม้เหียง 

ไม้ตึง ป่าละเมาะ และไร่ข้าวโพด  

เพราะเหตุใดความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่ว่าจะเริ่มนับจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน หรือ

ข้างบนลงสู่ข้างล่าง จึงเป็นตัวกำหนดหรือชี้วัดการก่อเกิดชนิดพืชพันธุ์ และการก่อเกิดชนิด

พันธุ์ไม้เหล่านี้ก็สัมพันธ์กับสรรพสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ ผู้คน 

แล้วชีวิตของเราที่เรียกว่า “ผู้คน” นี่เล่า อะไรเป็นตัวกำหนดทิศทางของคุณค่า หรือ  

คณุงามความด ี
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เก็บมาฝาก

คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์วิฑูรวิช ช่างภาพ และผู้บริหาร Sweetheart Studio ส่งต่อประสบการณ์
ครั้งหนึ่งมาให้ทีมงานรางวัลลูกโลกสีเขียว อ่านแล้ว เก็บเอาไว้ดูคนเดียวไม่ไหว...อยากบอกต่อครับ 

คำพ่อสอน

ที่ผมไม่เคยเจองานแต่งงาน

เรื่องมีอยู่ว่า คุณเกรียงศักดิ์ซึ่ง

ถ่ายภาพงานแต่งมา 15 ปีแล้ว เพิ่งจะเคย

เหน็การแตง่งานทีแ่ปลก๊แปลกแตส่รา้งสรรค์

สุดๆ ก็คราวนี้แหละ งานแต่งงานทั่วไปอาจ

จะจัดแบบสัมผัสธรรมชาติ เช่น จัดในสวน 

ริมน้ำ ปาร์ตี้ริมทะเล ฯลฯ แต่งานแต่งงาน

ของ “คุณแพมกับคุณปิยะ” กลับเป็นงาน

แต่งงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ คู่บ่าวสาว

เชิญเพื่อนฝูงให้หอบลูกจูงหลานมาร่วมทำ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  

ทั้งคู่ เขียนเชิญเพื่อนมางานแต่งใน

เว็บไซต์ว่า 

“ความคิดเริ่มต้นมาจากความต้องการ

จะเห็นงานแต่งงานที่สนุกสนาน และก็เป็น

ประโยชน์ด้วย เราสองคนเลย คิดว่าอยาก

จะชวนทุกท่านสลัดสูท ถอดชุดราตรี 

เปลี่ยนมาใส่เสื้อยืด กางเกงขาสั้น และร่วม

ลุยโคลนปลูกต้นไม้ด้วยกัน ในโอกาสมงคล

แห่งการเริ่มต้นนี้ ขอเชิญชวนกันมาช่วย

ชุมชนชาวคลองโคนขยายพื้นที่ป่าชายเลนที่

มีอยู่ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ 

และเพิ่มเติมชีวิตชีวาให้ระบบนิเวศวิทยาใน

เขตริมทะเลสมุทรสงครามอย่างยั่งยืน ใน

งานแต่งงานที่เลอะ (โคลน) ที่สุดที่คุณจะ

เคยเจอ”  

ว้าว! และ ว้าว...อีกที 

คุณเกรียงศักดิ์บรรยายบรรยากาศใน

งานว่า...เพื่อนๆ มาร่วมงานกว่า 200 คน

ทุกคนตั้งใจมาร่วมงานแต่งและทำกิจกรรม

ปลูกป่า มีการเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเพื่อ

พร้อมลุยโคลนกันอย่างเต็มที่  

เมื่อทุกคนเดินทางมาพร้อมกันที่ศูนย์

อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ก็ฟังบรรยายสรุป

สถานการณ์การลดลงของผืนป่าชายเลน

จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ จากนั้นก็เริ่มทยอย

ลงเรือด้วยความสนุกสนาน บางคนไม่เคย

ลงเรือหางยาวแบบนี้เลย บรรยากาศจึงเต็ม

ไปด้วยเสียงหัวเราะ จุดแรกที่แวะคือ ไปให้

อาหารลิงแสมที่อาศัยอยู่ ในป่าชายเลน 

พอได้ยินเสียงเรือ ฝูงลิงก็วิ่งออกมารอรับ

อาหาร จากนั้นเรือก็ไปรวมพลกันที่กระเตง

กลางทะเล 

ภาพการปลูกป่าเป็นภาพบรรยากาศที่

สนุกสนาน เพราะการปลูกป่าชายเลนจะ

ต้องลุยลงไปในเลน บางคนลงไปถึงครึ่งตัว

บางคนถ้าไม่ลุยลงไป ก็ใช้วิธีนอนบน  

ไม้กระดานไถลโคลนไป เสียงหัวเราะ เสียง  

วี๊ดว้ายมีความต่อเนื่องไม่ขาดสาย เพราะ  

ทกุคนลว้นไมเ่คยมาสมัผสักบัการทำกจิกรรม  

แบบนี ้ แตท่กุคนกม็คีวามสขุ ความอิม่เอมใจ

ที่ได้ทำประโยชน์ร่วมกัน 

หลังจากปลูกป่าชายเลนเสร็จเรียบร้อย 

ก็กลับมาที่ศูนย์ฯ เมื่อคู่บ่าว-สาวแต่งตัว  

สวยหล่อกันแล้ว ก็เริ่มพิธีแต่งงานแบบง่ายๆ 

มีเพื่อนๆ ร่วมอวยพร มีการตัดเค้กที่ทำด้วย

ขนมชั้น ฝีมือของชาวบ้านที่นำมามอบให้

เป็นของขวัญกับเจ้าบ่าว-เจ้าสาว 

“สิ่งที่ผมรู้สึกได้จากงานวันนี้คือความ

รู้สึกที่ดี ที่ทุกคนได้มาร่วมในงานแต่งงาน

ของคณุแพม และคณุปยิะ ไดท้ำกจิกรรมทีด่ี 

และมีประโยชน์ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกที่ดี

ของการรักธรรมชาติ ให้อยู่ในใจของทุกคน

ตลอดไป” คุณเกรียงศักดิ์ ทิ้งทายในอีเมล์ 

ส่วนผม คนที่นำมาเล่าต่อก็รู้สึกเหมือน

คุณเกรียงศักดิ์แหละครับ 

ทำไง เจ้ าสาวผมจะเห็นดีด้วยหนอ.. .   

เรื่องนี้คุณเกรียงศักดิ์ไม่ยักกะแนะนำ 

ขอบคุณ คุณเกรียงศักดิ์่ วงศ์วิฑูรวิช  
ที่นำเรื่องราวดีๆ มาแบ่งปัน และขอบคุณ 
คู่บ่าวสาวที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่โลกใบนี้ 
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คัดจากหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท 

และพระราชดำรัสเกี่ยวกับ “ความสุขในการดำเนินชีวิต” จัดทำ

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2549 

ศัตรทูี่อยู่ข้างใน

...คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่หาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุด 

ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา จะป้อนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เมื่อป้อนเท่าไรๆ ไม่พอแล้ว ก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ 

ความไม่พอนี้ ไม่สามารถจะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้ ฉะนั้น ถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะ

ต้องประหยัดมัธยัสถ์ จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ และป้องกันวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ 

คือความทุจริต ฉะนั้น การที่จะณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้น ก็อยู่ที่ตัวเอง ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น 

เมื่ออยู่ที่ตนเอง ไม่อยู่ที่คนอื่น การณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอก จะไปชักชวนคนโน้น ชักชวนคนนี้ ให้ทำ

โน่นทำนี่ ที่จริงตัวเองต้องทำเอง จะใช้คำว่า “ณรงค์” ก็ต้องณรงค์กับตัวเอง ต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอ

เหมาะ ถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะ มันจะเกิดทุจริตในใจได้... 

 พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
 ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร 
 ณ สนามบินดอนเมือง, วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2527 



สมัครสมาชิก

สมาชิกที่แนะนำ (กรอกข้อมูลเท่าที่มี) 
ชื่อ-สกุล....................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................. 
.................................................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
โทร................................................... แฟกซ์................................................. 
E-mail......................................................................................................... 

ข้อมูลผู้แนะนำ 
ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ................ปี 
ที่อยู่............................................................................................................. 
.................................................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
โทร................................................... แฟกซ์................................................. 
E-mail......................................................................................................... 

ได้รับ ถุงผ้า จากกองบรรณาธิการ 

สมัครสมาชิก 
หนังสือพิมพ์รางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วรับของที่ระลึก 

รู้เขา รู้เรา
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โดย น้องผักหวาน (เจ้าเก่า) 

หมายเหตุ : พูดโดยชาวไทยเชื้อสายมลายู ในปัตตานี นราธิวาส 
 ยะลา และบางอำเภอของสงขลา (ไม่รวมสตูล) นะจ๊ะ 

อาหารสมอง

คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นไทรไว้ประจำ

บ้านจะทำให้เกิดความร่มเย็น เพราะคนโบราณได้กล่าว

ว่า ร่มโพธิ์ ร่มไทร ช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง

เพราะ บางคนเชื่อว่า ต้นไทร เป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมี

เทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้มี

ความอยู่เย็นเป็นสุข 

ต้นไทรที่พบในป่าก็เช่นเดียวกัน จึงไม่มีคนกล้าตัด

ตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาหรือ  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตย์อยู่เพื่อปกป้องคุมครองผืนป่านั้น 

ส่วนการที่ต้นไทรได้ชื่อว่า “นักบุญแห่งผืนป่า นักฆ่า

โดย แฝกสยาม 

นักบุญแห่งผืนป่า  
นักฆ่าแห่งพงไพร 

ไทร เป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อยมีรากอากาศ  
ผลมีสีเหลือง พบได้ทั่วไปตามป่า 

แห่งพงไพร” เนื่องจากช่วงที่ไทรออกผลจนเป็นสีแดง

ระเรื่อเต็มต้นเป็นที่น่าดึงดูดใจให้สัตว์ป่าจำพวก นก 

กระรอก กระแต อีเห็น ฯลฯ ไปกินผลของไทรจึงได้ชื่อ

ว่าเป็น “นักบุญแห่งผืนป่า” ที่ช่วยเผื่อแผ่ลูกให้กับ

สัตว์ป่าได้กิน สัตว์เหล่านี้เมื่อกินลูกไทรเข้าไปส่วนเมล็ด

จะไม่ย่อยสลาย เมื่อนก กระรอก ฯลฯ ไปอยู่จุดอื่นๆ ก็

จะขี้เอาเมล็ดไทรออกมา เมล็ดเหล่านั้นเมื่ออยู่ในสภาพ

ที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นกล้าไม้ขึ้นมา ส่วนที่ตกลงดินก็

จะเป็นกล้าไม้เพื่อรอการเติบโต แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่

เมื่อสัตว์เหล่านั้นไปอยู่บนต้นไม้ชนิดอื่นแล้วขี้ค้างไว้บน

ต้นไม้ เมล็ดของลูกไทรก็จะงอกมาเป็นลักษณะคล้าย

กาฝากบนต้นไม้นั้น เมื่อนานหลายปีต้นไทรมีขนาด  

โตขึ้นรากของไทรก็จะดูดน้ำดูดอาหารและเบียดหุ้ม  

จนทำให้ต้นไม้เดิมตายไป นั่นเองที่ทำให้ไทรได้ชื่อว่า

เป็น “นักฆ่าแห่งพงไพร” 

๑	 ซาตู	 ๑๑	 ซือบือละ	
๒	 ดูวอ	 ๑๒	 ดูวอบือละ	
๓	 ตีฆอ	 ๑๓	 ตีฆอบือละ	
๔	 ปะ	 ๑๔	 ปะบือละฮ	
๕	 ลีมอ	 ๑๕	 ลีมอบือละฮ	
๖	 แน	 ๑๖	 แนบือละฮ	
๗	 ตู	โญะ	 ๑๗	 ตู	โญะบือละฮ	
๘	 ลาแป	 ๑๘	 ลาแปบือละฮ	
๙	 ซือมีแล	 ๑๙	 ซือมีแลบือละฮ	
๑๐	 ซือปูโละ	 ๒๐	 ดูวอปูโละฮ	

การนับเลข	๑	–	๒๐	
ในภาษายาว	ีหรือ	มลายูปาตาน	ี ง่ายๆ ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก...เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ ในแบบฟอร์มด้านล่าง 

พร้อมแนะนำ “สมาชิกใหม่” 1 คน หรือ 1 แห่ง ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ 

สถาบันลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) 

ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ชำระค่าบริการแล้ว 

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2549 

ปณ.สำนักงานใหญ่ ปตท. 

คณะทำงานสถาบันลูกโลกสีเขียว 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 02-537-2146, 02-537-1831  โทรสาร 02-537-2184 
e-mail : greenglobe@pttplc.com  www.pttplc.com 

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้ 

 จ่าหน้าไม่ชัดเจน 

 ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า 

 ไม่ยอมรับ 

 ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า 

 ไม่มารับภายในกำหนด 

 เลิกกิจการ 

 ย้าย ไม่่ทราบที่อยู่ใหม่ 

 อื่นๆ 

ลงชื่อ ...................................... 

ของตีพิมพ์ 
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เรื่องน่ารู้
โดย กลุ่มรักษ์เขาชะเมา 

สำรวจคุณภาพน้ำ
ด้วยสัตว์เล็กน้ำจืด

และจะสรุปผลกันอย่างไร? 
เราลองมาดูกันซิว่า เราพบสัตว์เล็กน้ำจืดทั้งหมดกี่ประเภท ยิ่งพบหลายประเภท  

ก็แสดงว่า ลำน้ำบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่พบเลย หึ! หึ! เป็นสัญญาณอันตราย

ที่พวกเราต้องมาช่วยกันดูแลลำน้ำกันแล้ว 

สัตว์น้ำบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำ ที่ไหนมีสัตว์อยู่
หลายชนิด ที่นั่นนับว่าเป็นลำน้ำที่ดี ถ้าเราอยากรู้ว่าลำน้ำบ้านเรามี
คุณภาพเป็นอย่างไร เราลองมาเป็นนักสำรวจสายน้ำกันดีกว่า อย่างแรก
ลองมาหาอุปกรณ์กันก่อน เราหาได้ง่ายๆ ใกล้ตัวดังนี้ 

อุปกรณ์ 
- สวิงหรือกระชอนจับสัตว์น้ำ 

- ถาดลึกขนาดใหญ่หรือกะละมังสีขาว 

- ถ้วยน้ำจิ้มพลาสติก 10 ใบ 

- ช้อนพลาสติก 

- แว่นขยาย 

- คู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด 

- สมุดบันทึก 

- พู่กันขนาดเล็ก 

 

เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาลุยกันเลย(ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะ) 

1. ตักน้ำจากลำน้ำใส่ถาด 
วางไว้ในที่ร่ม 

2.วางกระชอนขวางกระแสน้ำ ใช้เท้า

คุ้ยพื้นน้ำให้ฟุ้งขึ้นมาหน้ากระชอน 2-3 

ครั้ง เพื่อให้สัตว์ที่ซ้อนตัวอยู่ไหลเข้ามา

ในกระชอน และนำมาเทลงในถาด 

พบมากกว่า 20 ประเภท : สัตว์น้ำหลากหลายมาก 

พบ 11 - 20 ประเภท : สัตว์น้ำหลากหลาย 

พบ 5 - 10 ประเภท : สัตว์น้ำหลากหลายพอใช้ 

พบ 1 - 4 ประเภท : สัตว์น้ำไม่หลากหลาย 

ไม่พบเลย : ลำน้ำร้าง 

ขอบคุณคู่มือ 

“นักสืบสายน้ำ” 

โดย 

มูลนิธิโลกสีเขียว 

3. ถ้ามีก้อนหินตามท้องน้ำ  

เก็บก้อนหินมาแกว่งเบาๆ ในถาด 

เพื่อให้สัตว์ที่เกาะอยู่ตามก้อนหิน

หลุดลงในถาด ถ้าไม่หลุดให้ใช้ 

พู่กันค่อยๆ เขี่ยสัตว์ลงถาด 

7. เมื่อแยกชนิดสัตว์เสร็จแล้ว  

นำสัตว์ และก้อนหินไปคืนลำน้ำ  

ด้วยความระมัดระวังด้วย 

4. ลองตักสัตว์จากส่วนอื่นของลำน้ำที่มีความ

แตกต่างกัน เช่น ดงพืชริมน้ำ แอ่งน้ำ แอ่งน้ำไหล  

5. สังเกต และบันทึกประเภทสัตว์น้ำด้วย 

การสังเกตสัตว์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในถาด ใช้ช้อน

พลาสติกตักสัตว์ขึ้นมาใส่ถ้วยน้ำจิ้มซึ่งใส่น้ำไว้

แล้ว แยกชนิดใส่ถ้วยแต่ละใบ 

6.ใช้แว่นขยายส่องดูรายละเอียด 
โดยใช้คู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด  

บันทึกชื่อ สัญลักษณ์ ตัวบ่งชี้วัด 


