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ความยั่งยืน

คณะกรรมการภาคลงพื้นที่ผ่านพ้นไป และตามมาด้วยคณะกรรมการคัดเลือก
ลงพื้นที่กันบ้าง ผมยังจำพื้นที่แรกของการลงพื้นที่ได้ดีคือ บ้านป่ากล้วย อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮอ่ งสอน วันนัน้ ฝนก็ตก การจะเดินไปดูพนื้ ทีท่ ำกิจกรรมของชุมชน ด่านแรกพวกเรา
ต้องข้ามสะพานไม้ไผ่ทที่ ำขึน้ ชัว่ คราว จากนัน้ ก็ตอ้ งเดินข้ามสายน้ำอีกสองสาย ลำพังจะเดิน
ข้ามน้ำคนเดียวก็ลำบาก พวกเราเหล่ากรรมการจึงต้องจับมือต่อกับเด็ก และคนในชุมชนกัน
เป็นแถวยาว แล้วก็คอ่ ยๆ เดินข้ามไปด้วยกัน หากคนใดคนหนึง่ จะลืน่ ล้มลง พลังการจับมือ
จากคนทีเ่ หลือก็ชว่ ยได้ พวกเราก็ขา้ มสายน้ำได้อย่างสบาย เป็นปรัชญาเล็กๆ ในการทำงาน
ให้อมยิม้ โดยไม่รตู้ วั และระหว่างเดินก็ได้เห็นป่าหนาทึบอุดมสมบูรณ์ดแู ล้วชืน่ ใจ
ได้ลงพืน้ ที่ในปีนี้ สังเกตหลายๆ ชุมชนมีลกั ษณะป่า และการดูแลรักษาธรรมชาติทนี่ า่
สนใจมาก ทีป่ า่ ดงต่อ ต.สงเปือย อ.คำเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร เป็นหมูบ่ า้ นล้อมป่า ลงหัวกระได
บ้านก็เจอป่าเลย รักษาป่าเป็นแหล่งอาหารกลางหมูบ่ า้ นไปด้วย และทีบ่ า้ นสว่างและบ้าน
ซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ชุมชนทำงานกับภาครัฐ นายอำเภอและภาคธุรกิจ
เอกชน เป็นการทำงานร่วมกัน ทีผ่ มค่อนข้างสนใจ และเห็นว่าเป็นโยชน์ตอ่ ชุมชนส่วนใหญ่
ทางสถาบันลูกโลกสีเขียวมีแนวคิดจะถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ
และความยัง่ ยืน เพือ่ นำมาเป็นแนวทางให้ชมุ ชนอืน่ ๆ ได้ศกึ ษาและปรับใช้
มีอกี หนึง่ เรือ่ ง ทีท่ างคณะกรรมการให้ความสำคัญ
มาก คือ “ผู้รับไม้ต่อ” คนรุ่นใหม่หรือ
เยาวชนที่ จ ะมาสานอุ ด มการณ์ และ
ทำงานด้านรักษาสิง่ แวดล้อมต่อ สิง่ เหล่านี้
จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยัง่ ยืน
การปลู ก ฝั ง เด็ ก เยาวชน ที่ พ วกเราเฝ้ า
พยายาม และหาวิธีให้พวกเขาซึมซับ ไม่วา่
จะเป็นกลุ่มใน และนอกโรงเรียน ท่านเคย
สงสัยบ้างไหมว่า น้องๆ หนูๆ ตอนเด็กเคย
ทำกิจกรรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พอโตขึ้นจะเป็นอย่างไร จะช่วยอะไรเขาบ้าง
ตอนทีเ่ ขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว กลุม่ เยาวชนบางส่วน
ที่ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว จะมาไขข้อสงสัยใน
หนังสือพิมพ์ลกู โลกสีเขียวฉบับนี้

(นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
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จากเด็กชาย...เป็น

นายปลาบปลื้ม
3 นักคิดรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน สะท้อนถึง
วิ ธี คิ ด และทั ก ษะการทำงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่
สามารถเป็นข้อคิดแก่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ
ทุกๆ ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว จะมีสมาชิกใหม่วัยละอ่อนที่ ได้รับ
รางวัลผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน ถึงวันนี้ก็มากกว่า 60 ผลงาน เป็น
ความหวังที่ทำให้ผู้ใหญ่มากมายรู้สึกปลาบปลื้ม ใจชื้นว่ายังมีลูกหลานที่
ลุกขึ้นมาสานต่องานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งกลุ่มเยาวชนในระบบ
การศึกษาโรงเรียน และที่รวมตัวกันนอกโรงเรียน
ปัญหาของการทำงานกลุม่ เยาวชนทีน่ อกเหนือจากรับมือ คัดกรอง สิ่ง
เร้าต่างๆ ที่แฝงมากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ ก็คือ
การทำงานที่มีความต่อเนื่อง เมื่อช่วงวัยรุ่นผ่านไปสู่วัยทำงาน เด็กๆ ก็
จะแยกย้ า ยกั น ไปสู่ สั ง คมใหม่ ๆ จึ ง มั ก เป็ น คำถามอยู่ เ สมอว่ า กลุ่ ม
เยาวชนจะ “ต่อ” งานให้ “ติด” จนเห็นผลในระยะยาวได้อย่างไร การ
สร้างน้องใหม่ ให้มาแทนที่ การกลับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องรุ่นใหม่
ระบบพี่สอนน้อง ฯลฯ เหล่านี้เป็นวิธี “บริหารจัดการ” งานกลุ่มเยาวชน
ให้เดินหน้าต่อแม้ตัวเองจะหมดวาระ รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบของ
กลุ่มใหม่ให้สอดคล้องกับวัยของสมาชิกที่เติบโตขึ้นในกรณีที่ยังสานต่อ
งานให้กับกลุ่ม
ไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ธี ใ ด สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น หั ว ใจหลั ก ของการทำงานกลุ่ ม
เยาวชนก็ คื อ การได้ ห ลอมเป็ น นั ก คิ ด นั ก พั ฒ นา นั ก กิ จ กรรมที่ มี
จิตสำนึกด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกในวันนี้
และวันข้างหน้า
3 นักคิดรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชนที่นำเสนอต่อไปนี้ อาจช่วย
สะท้อนถึงวิธีคิดและทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็น
ข้อคิดแก่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ
และต่อไปนี้ ความปลาบปลื้มมาสู่ท่านแน่ๆ เมื่อได้สัมผัสเรื่องราว
ของพวกเขา

วิชัย นาพัว

“สิ่งที่ทำ คือ สิ่งดีงาม”
ตำแหน่งขวัญใจของเด็กๆ แห่งบ้าน
ท่ามะไฟหวาน จ.ชัยภูมิ คงหนีไม่พน้
วิชยั นาพัว หรือ “ชัย”
เพราะเขามักหากิจกรรมสนุก ดี มีสาระมาให้น้องๆ
เพลิดเพลินเสมอ อย่างวันที่ได้มีโอกาสไปเยีย่ ม ชัยกำลังทำ
“กล่องย้อนอดีต” เขานำสไลด์ภาพเก่าๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทำงานของ ชมรมเด็กรักนก (“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครัง้ ที่ 7
ปี 2548) มาประกอบกับเลนส์ขยายจากกล้องดูนกที่ไม่ใช้แล้ว
เพื่อประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่ใช้ในการกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ในวัยเด็กของวิชัยมีโอกาส
ใกล้ชดิ กับหลวงพ่อคำเขียน สุวณ
ั โณ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง
ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พระผู้ใหญ่ทมี่ บี ทบาท
ด้านการอนุรกั ษ์ปา่ ภูแลนคา ในฐานะเด็กวัดทีร่ บั ใช้หลวงพ่อ
ชัยซึมซับแนวคิดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากหลวงพ่อ
และต่อมาก็ก้าวมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการ
สนับสนุนจากพระผู้ใหญ่อีกหลายท่าน รวมทั้งพระไพศาล
วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต (ปัจจุบนั ) โดยการรวบรวม
เพือ่ นและเด็กๆ ในหมูบ่ า้ นท่ามะไฟหวานจัดตัง้ “ชมรมเด็ก
รักนก” ราวปี 2533 มีกล้องส่องทางไกลที่ได้จากการบริจาค
เป็นอุปกรณ์ประจำชมรม แล้วค้นคว้าหาความรูเ้ รือ่ งนกจาก
ตำราต่างๆ จนกลายเป็นการศึกษาเรือ่ งนกแบบจริงจัง
“ในสมัยนั้น ความรู้สึกของผมก็คงไม่ต่างจากน้องๆ
ในวันนี้ที่วิ่งเล่นสนุก ถือกล้องฯ ส่องดูโน่นดูนี่ จนเกิดเป็น
ความชอบ แล้วจึงเริ่มค้นคว้าอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะอ่าน
หนังสือ เฝ้าสังเกตพฤติกรรม และ วาดภาพร่างออกมา
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผมรู้สึกผูกพันกับงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม”
หลังเรียนจบ ป. 6 ที่โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ชัยเลือก
เส้นทางชีวติ เอง เขาเลือกไม่เรียนต่อในระบบโรงเรียนเพราะ
เชื่อว่าการเรียนกับธรรมชาติและค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการ
เรียนรูท้ กี่ ว้างขวางกว่า

“ผมมองว่าการเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้ตอบสนองในสิง่ ทีอ่ ยากรู้ ผมจึงเลือกศึกษาในสิง่ ทีอ่ ยาก
เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ และใช้ประสบการณ์ทไี่ ด้มาแก้ไข
ในจุดบกพร่องของตนเอง”
เมือ่ ชัยอายุ 19 ปี เขาเข้าไปทำงานมูลนิธคิ มุ้ ครองสัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื แห่งประเทศไทยฯ โดยเก็บข้อมูลเกีย่ วกับช้างป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน -ปางสีดา และทำงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน
หลังจากทำงาน 3 ปี ชัยลาออกและกลับบ้านที่ชัยภูมิ
เขารื้อฟื้นงานของชมรมเด็กรักนกอีกครั้ง เขาคิดว่าน่าจะมี
ใครสักคนที่หันมาสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิด
เพราะถ้าคนรุ่นใหม่พากันออกไปทำงานต่างถิ่นกันหมด
คงขาดแรงดีๆ ทีม่ าช่วยพัฒนาหมูบ่ า้ น
ชัยดึงเพือ่ นสมัยก่อตัง้ ชมรมฯ มาสานต่อกิจกรรมอีกครัง้
ใช้กิจกรรมดูนกเป็นตัวดึงเยาวชนในหมู่บ้านให้มาสนใจงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม และงานเพือ่ ส่วนรวมในชุมชน จากจุดเริม่
ต้นในบ้านท่ามะไฟหวานก็ขยายพืน้ ทีอ่ อกไปตามโรงเรียนและ
หมูบ่ า้ นต่างๆ รอบภูแลนคา
ในช่วงแรกทีท่ ำค่ายเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมีเฉพาะเด็กๆ เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อมาจึงปรับรูปแบบให้มพี อ่ แม่และผูอ้ าวุโสเข้าร่วม
ด้วย เพื่อให้ผู้ ใหญ่ ได้เห็นพัฒนาการและการกล้าคิดกล้า
แสดงออกของลูกหลาน อีกทั้งเด็กๆ เองจะได้เห็นคุณค่า
ความรูข้ องคนรุน่ ก่อนๆ ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมของชมรมฯ จัดขึ้นตามกำลังที่มี ช่วงไหนที่มี
งบประมาณก็ทำ ถ้าไม่มีก็พักไว้ก่อน ขอบริจาคข้าวสาร
อาหารแห้งจากชาวบ้านเพื่อดำเนินกิจกรรม สมทบกับเงิน
ส่ ว นตั ว ที่ ไ ด้ จ ากการขายผลงานศิ ล ปะ เช่ น เข็ ม กลั ด
โปสการ์ดรูปนก เป็นต้น เป็นทีร่ กู้ นั ว่าทีช่ มรมฯ เป็นจุดรวม

พลของเด็กๆ มีกล้องให้สอ่ งดูนก มีหนังสือให้อา่ น มีกระดาษ
และสีให้วาดรูป มีที่ให้นอน น้องๆ ในชมรมทีต่ วั โตหน่อยก็
ผันตัวเองมาเป็นพีเ่ ลีย้ งดูแลน้องและวิง่ งานกิจกรรม
แน่นอน ในการทำงานที่ค่อนไปทางขาดแคลนก็ย่อมมี
ความท้อแท้ แต่หลังจากการร่วมเดินธรรมยาตราทีห่ ลวงพ่อ
คำเขียน และพระไพศาล วิสาโล จัดขึ้นในปี 2543 เขาได้
สัมผัสกับการพัฒนาจิตใจ ทั้งยังจำที่หลวงพ่อคำเขียนเคย
สอนว่า งานดีหรือไม่ดี สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เป็นเรื่องของ
ปัจจัยภายนอกทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ ก็ยากทีจ่ ะควบคุม ไม่ใช่สงิ่ ที่
จะต้องมานั่งเครียดหรือกังวล หากต้องรู้จักแก้ ไขปัญหา
เข้าใจตัวเอง รูท้ นั ตัวเอง เมือ่ รูส้ กึ ท้อต้องตัดออกไปเพราะไม่
เกิดประโยชน์ ชัยเรียกสิง่ เหล่านีว้ า่ การวางใจกับการทำงาน
คือ ถ้าวางใจไม่เป็นก็จะทุกข์ เสียโอกาส เพราะทำบุญแล้วยัง
ทุกข์ แนวคิดนีช้ ยั นำมาถ่ายทอดสูน่ อ้ งๆ ในชมรมเสมอ
เวลาเริ่มต้นทำงาน เขาจึงเลือกทำสิ่งเล็กๆ เท่าที่ทำได้
ก่อน เรื่องอบรม สัมมนา หากไปมุ่งว่าจะหาเงินที่ ไหนมา
ทำงาน อาจทำให้หลงประเด็นเพราะต้องเอนตามกระแสของ
แหล่งทุน สุดท้ายก็จะไม่สนุกและอาจไม่ตรงประเด็น
“หากเริม่ จากฐานของเราเอง เช่น หากสนใจงานค่าย แต่
ไม่มีเงิน ก็ลองมองหาจากสิ่งใกล้ตัวก่อน ลองถามวัดว่ามี
สถานทีไ่ หม แล้วข้าวล่ะ ขอบริจาคจากชาวบ้านได้ไหม ทำใน
สิ่งที่ทำได้ก่อน พอทำแล้วก็จะรู้สึกสนุก คิดหาทางออกไป
เรือ่ ยๆ จะช่วยพัฒนาตนเองไปในตัว”
ชัยบอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นงานบุญ ไม่ก่อเกิดรายได้
ถ้าทำแล้วไม่สบายใจ เครียด ท้อ ก็แสดงว่างานนัน้ ไม่สำเร็จ
เป็นการสูญเปล่า งานที่ทำจะต้องเบิกบานใจ เมื่อลงมือ
ปฏิบตั แิ ล้วเป็นงานทีก่ อ่ เกิดสิง่ ทีด่ งี าม

ลูกโลกสีเขียว ๐๓

วิฑูรย์ คุ้มหอม

“สร้างกระบวนการ
ความเป็นนักคิด”

ระหว่ า งนั่ ง รถไปเยี่ ย มเยี ย นให้ ก ำลั ง ใจผลงานที่ ส่ ง
เข้ามา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” พี่แฟ๊บ หรือ บุบผาทิพย์
แช่มนิล ที่ปรึกษากลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง มักจะเล่า
เรือ่ งความฮาปนความน่ารักในทางชืน่ ชมของน้องๆ ในกลุม่
เรื่องที่พี่แฟ๊บมักจะพูดถึงบ่อยๆ และได้รับเสียงชื่นชมจาก
ผู้ร่วมเดินทางเสมอก็คือเรื่องของ วิฑูรย์ คุ้มหอม หรือตั้ม
ประธานกลุ่มรักษ์เขาชะเมาที่เวลานี้อายุ 31 ปี รับราชการ
ครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในบรรดากลุม่ เยาวชนทีส่ นใจเรือ่ งการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม “กลุ่มรักษ์เขาชะเมา” ของเมืองแกลง
จ.ระยอง มักเป็นที่รู้จักกัน โดยมีพี่แฟ๊บเป็นหัวเรือใหญ่
คอยขับเคลื่อนกิจกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มแรกก่อตั้งกลุ่มฯ และ
เป็นที่ปรึกษาจนทุกวันนี้ ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง มี
เด็กชายคนหนึ่งที่แวะเวียนเข้าทำกิจกรรมอยู่ด้วยเสมอ
เป็นหนุ่มน้อยที่ฉายแววนักอนุรักษ์ที่จะสานต่อเจตนารมณ์
ของกลุ่มในอนาคต
ตั้มเข้ามาคลุกคลีกับเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อตอน
เรียนอยู่ชั้น ม.2 (โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง
จ.ระยอง) จากการชวนของเพื่อนให้มาเข้าค่ายเรื่องการ
อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาชะเมา-เขาวง
จ.ระยอง เวลานั้ น ตั้ ม ไม่ ไ ด้ คิ ด อะไรมากไปกว่ า ความ
สนุกสนาน เหมือนเด็กทั่วๆ ไปที่ชอบทำกิจกรรมเดินป่า
ดูนก หาสิ่งแปลกใหม่ ให้ตัวเองนอกเหนือการนั่งจดนั่ง
เขียนในห้องเรียน
กลุ่มรักษ์เขาชะเมาก่อตั้งขึ้นในปี 2537 (รางวัลลูกโลก
สีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547) จากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีจิต
อาสารักสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย ตั้มก็เป็นเด็ก
คนหนึ่งในรุ่นแรกๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม จากกิจกรรมเดิน
ป่า เก็บขยะ ก็ขยับมาสู่กิจกรรมด้านวัฒนธรรม เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต ของคนใน
ชุมชนเพื่ออนุรักษ์ ไว้ ไม่ ให้จางหายไป เมื่อกลุ่มรักษ์เขา
ชะเมาเติบโตขึ้นจนได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพื่อการ
ลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: SIF) ทำให้
กลุ่มมีแบบแผนในการทำงานมากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่รับ
ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการกลุ่ ม เพื่ อ
กำหนดหน้าที่และเป้าหมายกิจกรรม นี่ก็เป็นเริ่มต้นอีกจุด
หนึ่งของตั้มเมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มรักษ์เขา
ชะเมาคนแรกในปีเดียวกันกับที่ก่อตั้ง
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“ครั้งแรกมีสมาชิกเป็นเด็กๆ และ
เยาวชนในชุมชนจำนวน 10 คน หลังจาก
กิจกรรมเดินเที่ยวป่าดูนกแล้ว เราก็ทำกิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้ เก็บขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว ลบรอยขีด
เขียนในถ้ำเขาวง” ตั้มเล่าประสบการณ์ในยุคเริ่มแรกเมื่อ
มาร่วมกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ในตอนนั้นเขายังไม่รู้จักคำว่า
แรงบันดาลใจ ไม่รู้ว่างานอนุรักษ์คืออะไร เขาเพียงชม
ชอบบรรยากาศการเดินป่ากับเพื่อนๆ ความสนุกสนาน
ของบรรยากาศค่ายที่สนุกกว่าห้องเรียน พี่ๆ ที่มาให้ความ
รู้ ก็ เ ป็ น กั น เอง และสร้ า งกระบวนการคิ ด ให้ รู้ จั ก การ
แสดงออก ตั้มรู้แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ปล่อยใจให้เป็น
อิสระ เคลื่อนไหวตามจังหวะของธรรมชาติรอบตัว
“ทุกอย่างมันลงตัวพอดีระหว่างความสนุกสนานกับ
การได้เข้าป่าเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ แล้วต่อมาเราก็ได้เรียน
รู้เรื่องบ้านเกิด เรื่องในอดีตของบ้านเกิดจากผู้ ใหญ่ใน
หมู่บ้าน”
สมาชิกกลุ่มรักษ์เขาชะเมาเป็นคนที่เกิดที่นี่ พวกเขา
จึงร่วมงานกันเสมือนพี่น้อง ไม่ได้อยู่ด้วยระบบแบบแผน
เหมือนกลุ่มเยาวชนที่เกิดในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนกัน
ในกลุ่มทำให้เกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมกลมเกลียว
เมื่อพูดถึงงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา
ต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกๆ ตั้มเคยมีโอกาสร่วมกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มยายกับตา ที่จังหวัดเพชรบุรี และเห็นว่าคนที่
นั่นสามารถใช้กิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้น
บ้านไว้ได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมาสืบสานอนุรักษ์
วั ฒ นธรรมในบ้ า นเกิ ด ของตนที่ ก ำลั ง จะถู ก ลื ม ค่ า ย
วัฒนธรรมค่ายแรกของกลุ่มรักษ์เขาชะเมาจึงเกิดขึ้นคือ
“ค่ายวัฒนธรรม ตอน เรื่องเก่าที่บ้านเกิด” มีกิจกรรม
หลัก คือสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำขนมจีน
และด้วยเหตุผลที่ชื่นชอบการออกค่ายวัฒนธรรมเช่น
เดียวกับที่เคยทำกิจกรรมค่ายกับกลุ่มยายกับตา ทำให้ตั้ม
หลงใหลในวัฒนธรรม สังคม ประเพณีของคนเมืองเพชร
ในขณะที่ เ รี ย นต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง เขาก็ มี
โอกาสกลับไปทำงานวิจัยที่นั่นอีกครั้ง จนสุดท้ายตัดสินใจ
ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
หลังจากจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ
ปี 2545 ตั้ ม เข้ า ทำงานกั บ กลุ่ ม ยายกั บ ตาในโครงการ
เยาวชนส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นานร่วม
2 ปี ต่ อ จากนั้ น ก็ เ รี ย นต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ค ณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามานุษยวิทยา
ช่วงเวลาที่ศึกษาด้านมานุษ ยวิทยาอยู่นั้น หนังเรื่อง
“แร็บบิท วูลเฟนซ์” (Rabbit Wolfence) ที่เกี่ยวกับคน
ผิวขาวที่เข้าไปพัฒนาชาวพื้นเมืองในออสเตรเลียก่อเกิด

คำถามในใจของเขาว่าโดยแท้จริงแล้วการพัฒนาคืออะไร
การศึ ก ษาด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยาทำให้ เ ขาตระหนั ก ว่ า การ
พัฒนาคือการเรียนรู้ชีวิต และการเข้าใจโลก อยู่กับโลกได้
ปรับตัวได้ ไม่ไหลไปอย่างไร้ทิศทาง
หลังจากจบปริญญาโท ตั้มก็สอบเข้าเป็นอาจารย์ที่
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เพชรบุ รี สอนวิ ช า
สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ทำให้เขาได้คลุกคลีกับ
เด็กๆ ได้รู้จักหมู่บ้านของเด็กๆ ภูมิปัญญาและเรื่องราว
ต่างๆ ประสบการณ์งานกลุ่มเยาวชนในวัยเด็กทำให้เขา
ปรับการสอน โดยพาเด็กๆ ในชั้นเรียนเข้าถึงท้องถิ่นของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเรื่อง เคียวมีบางจาน
“มี เ ด็ ก ที่ อ ยู่ บ้ า นบางจาน เราก็ จ ะให้ เ ด็ ก พาไปดู ว่ า
บางจานที่เป็นบ้านของพวกเขาวัฒนธรรมแบบไหน ให้เขา
ไปหาข้อมูล เพื่อสะท้อนกลับมาว่าเด็กมีความรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตัวเองมากแค่ไหน ไม่ใช่ปล่อยให้เขาอยู่แต่
หน้าคอมพิวเตอร์ บางทีเราก็จะพาเขาไปเรียนรู้พิธีกรรม
ต่างๆ นอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้รากเหง้า
ของตนเอง” 	
การทำงานด้านสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น ช่วยปลูก
ฝังให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนรุ่นเก่า อาจจะ
เป็ น งานยาก เมื่ อ สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ค่ อ ยตรงกั บ การพั ฒ นา
กระแสหลักของสังคม แต่ตั้มก็ประยุกต์ใช้และสอดแทรก
ให้เด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ โดยการตั้งคำถาม
แล้วให้เด็กนักเรียนออกไปหาคำตอบ ใช้หลักวิทยาศาสตร์
บวกกับความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่น ตั้ง
คำถามว่ า ดอกบั ว เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการตื่ น ในทาง
วิทยาศาสตร์ทำไมดอกบัวถึงไม่เปียกน้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้
เด็กเกิดกระบวนการคิด และเกิดการหาคำตอบทั้งด้าน
ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป
จากที่ ไ ด้ นั่ ง พู ด คุ ย กั บ ตั้ ม มองเห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารคิ ด
แนวทางต่างๆ ได้จากคำพูดของเขา นั่นคงเป็นเพราะการ
บ่มเพาะจากได้ออกค่ายอนุรักษ์ในวัยเด็ก ได้คิด ได้มอง
ได้ สั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี ช าวบ้ า นในชุ ม ชน จนเห็ น ข้ อ แตกต่ า งที่
สัมผัสได้ในการสอนที่เขามักจะให้เด็กในชั้นได้หัดที่จะเป็น
ผู้คิด มากกว่าจะเป็นผู้ตามหรือนักท่องจำ
“ส่วนใหญ่ เรามักจะยัดเยียดเนื้อหาให้เด็กท่องจำ
ไม่ได้ปล่อยให้เขาคิด ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่คิดเป็น รู้จัก
สังคมในชุมชนของตนเอง รู้จักวัฒนธรรมพื้นบ้านของเขา
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสอนให้เขารู้จักตัวเอง ไม่ใช่เอา
สูตรสำเร็จมาใช้ในชีวิต”

นพชิต เมืองแก้ว
“สร้างมิตรภาพ
ที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเกิด”
นพชิต เมืองแก้ว หรือที่คนในแวดวงลูกโลกสีเขียว
เรียกว่า “นายหนัง” เพราะยังจำภาพเขากับการเชิดหนัง
ตะลุงได้ดี
นายหนังนพเป็นคนบ้านคลองไม้แดงเหนือ-เคี่ยมงาม
ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง มีนิสัยเป็นคนกล้าคิดกล้า
แสดงออก และมักทำให้เพื่อนรอบข้างมีเสียงหัวเราะ และ
มีพรสวรรค์ ในการเชิดหนังตะลุง ครั้งหนึ่งทางสถาบัน
ลูกโลกสีเขียวได้จัดงานเวทีเครือข่ายสัญจร “ลูกโลกสี
เขียวภาคใต้หนึ่งเดียว” ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดตรัง เมื่อปี
2553 นพก็ไปเชิดหนังตะลุงให้ชม เขาเก็บเหตุการณ์การ
ทำกิจกรรมในครั้งนั้นไปเป็นเนื้อเรื่องในการเชิด ทำให้ทุก
คนทึ่งและชื่นชมในพรสวรรค์ของนพ
ตอนนี้นพอายุ 21 ปี ถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็ใกล้จบระดับ
อุดมศึกษา แต่นพเลือกเรียนแค่ชั้น ม. 3 และก้าวสู่เส้น
ทางสายอนุรักษ์ หันมาทำงานให้กับบ้านเกิดอย่างเต็มตัว
ประกอบอาชีพกรีดยางช่วยพ่อแม่สง่ น้องสาวเรียน
“ตอนแรกว่าจะออกมาตั้งแต่ ม.1 แล้ว ตอนนั้นออก
มาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อมาทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่ในชุมชน แล้ว
ก็เข้าไปใหม่เนือ่ งจากมีคนขอร้องให้มาเรียน เลยเรียนให้จบ
ม.3 จากนั้นก็ทำงานให้ชุมชนบ้านเกิด และครอบครัว”
เส้นทางของนพในวัยเด็กห่างไกลจากการเล่นเกมส์และ
คอมพิวเตอร์
วันนี้ของนพสร้างสรรค์จากวันวาน ตั้งแต่ครั้งเรียนอยู่
ป.4-ป.5 ครัง้ นัน้ เขาตามพ่อแม่ไปทำกิจกรรมเรือ่ งเกีย่ วกับ
การอนุ รั ก ษ์ ใ นหมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากหมู่ บ้ า นเชื่ อ มงามอยู่
ใจกลางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม วันหนึ่งชาวบ้านโดน
ไล่ที่ คนในชุมชนจึงรวมตัวกันคัดค้านการไล่ที่และก่อเกิด
เป็นกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านคลองไม้แดงเหนือ-เชื่อมงาม
ในวันนั้นนพเพียงแต่รู้สึกสนุกที่ได้ร่วมตามผู้ใหญ่ แต่สิ่งที่
แฝงมากับความสนุกในวัยนั้นกลับซึมซับมาโดยไม่รู้ตัว
นั่ น คื อ ความรั ก และความหวงแหนในการปกปั ก รั ก ษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบ้านตัวเอง ปกป้องสิทธิชุมชน
สิทธิของคนอยู่กับป่า นพบอกว่าคนอยู่กับป่า ใช่ว่าจะ
ทำลายป่าเสมอไป
การได้ ต ามพ่ อ แม่ ไ ปทำกิ จ กรรมอยู่ บ่ อ ยๆ เมื่ อ เข้ า
เรียนต่อในระดับมัธยมที่ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา นพ
จึงเข้ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ในกลุ่มเยาวชน
รักษ์คลองสิเหร่ (รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548)
นพเป็นรุ่นที่สอง
ช่วงทีน่ พตัดสินใจไม่เรียนต่อ ก็มเี สียงจากผู้ใหญ่บางคน
ต่อต้าน และถามมาว่า “มึงไม่เรียนแล้วจะทำอะไรกิน
ตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรมากก็ตอบไปแค่กรีดยางอยู่บ้าน
นึกไปว่าการเรียนต่อแล้วไม่กลับมาชุมชนกับการไม่เรียน
ต่อแล้วช่วยงานชุมชน อย่างไหนถึงจะดี จึงตัดสินใจเลือก

รับจ้างกรีดยางอยู่ที่บ้าน ให้น้องสาวเรียน เพราะใจจริง
ตัวเองอยากทำงานที่ชุมชนมากกว่า ไม่อยากไปไกลบ้าน
และคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่ทำงานในเรื่องงานอนุรักษ์ คอย
ประสานงานกับชุมชนต่างๆ และพาน้องนอกชุมชนและใน
ชุมชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน”
จากนั้นนพก็รวมกลุ่มกับเพื่อนน้องๆ ในชุมชนก่อตั้ง
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำคลองไม้แดงเหนือ ต่อมาในปี
2550 เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำตกเนินนกยูง
เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อเพราะต้องการประชาสัมพันธ์น้ำตก
หินปูนไปด้วย ลักษณะน้ำตกจะคล้ายๆ นกยูงลำแพน
มีหินปูนเกาะเป็นชั้นๆ เหมือนหางนกยูง
“ตอนแรกปรึกษาผู้ ใหญ่ และเสนอว่าจะจัดตั้งกลุ่ม
เยาวชน มีประมาณ 30 คน มีตั้งแต่ 5 ขวบจนถึงวัยรุ่น
เราไม่จำกัดอายุ บางทีมาวิ่งเล่น ตามดูเราทำกิจกรรม แต่
เขาจะได้การปลูกฝังไปเองโดยไม่รู้ตัว เราใช้วิธีทำค่าย ทำ
กิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์ ปิดเทอม วันสำคัญ โดยสำรวจป่า
สำรวจคลอง ทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา หลังจากนั้น ก็ปลูก
ฝังเรื่องวิถีชีวิต และศิลปประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ และ
เล่นดนตรีเพื่อชีวิตชักจูงน้องๆ มาทำกิจกรรม”
เรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันนั้น พวกเขาอาศัยช่วยกัน
คิดแล้วนำไปเสนอผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา หน้าแล้งพวก
เขาก็พากันไปสำรวจป่า ทำฝาย พอหน้าฝนก็ฟื้นฟูวิถีชีวิต
การทำนา ทำโครงการถนนกินได้ โดยการปลูกพืชผัก
สวนครั ว และสำรวจสมุ น ไพร ช่ ว งปิ ด เทอมทำค่ า ย
ปลูกจิตสำนึกกลุ่มเยาวชน ปลายปีก็พาน้องๆ ไปศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้นพกับเพื่อนๆ น้องๆ
ตกลงกับกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านรอบๆ อีก 7 กลุ่ม จัดค่าย
หมุนเวียน 3 เดือน/ครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เสมือนไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาการทำงานและให้กำลังใจกัน
การเข้ า ค่ า ยจะอาศั ย การช่ ว ยระดมทุ น ขอข้ า วสาร
อาหารแห้งจากชาวบ้านโดยที่ไม่ขอปัจจัยเป็นตัวเงิน และ
ให้น้องๆ ที่มาเข้าค่ายนำอาหารมาร่วม อาทิ ข้าว ปลา
กระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผักพื้นบ้าน ฯลฯ ส่วนค่าเดิน
ทางก็เขียนโครงการไปขอหน่วยงานต่างๆ หรือแกนนำ
ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองน้องที่ร่วมกิจกรรม ส่วนเรื่อง
การระดมเงินทุนนพใช้วิธี ไปการเชิดหนังตะลุงตามสถานี
รถไฟ และถนนคนเดินในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยสื่อ
ถึงเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือนำประเด็นร้อนมาเป็นเนื้อหาในการเชิดหนังตะลุง
ล่าสุดก็สื่อเรื่องแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น ตลาดนัดเครือ

ข่ายเยาวชน วิถีชีวิตพะยูน
และการอนุรักษ์ป่า นพถนัด
การด้นสด แค่ร่างโครงขึ้นมา
หน้ากระดาษหนึ่ง นอกจากเชิด
หนังตะลุงแล้ว เขาก็ยังเล่นดนตรีเพื่อ
ชีวิต จินตลีลา และมโนราห์อีกด้วย
การจับงานอนุรักษ์และชุมชนมาพักใหญ่ ทำให้นพเห็น
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนว่าผู้ ใหญ่ ให้ความสำคัญกับ
การรั ก ษาทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น จากเมื่อ
ก่อนเคยทิ้งขยะลงคลอง ไม่สนใจโรงงานเรื่องบำบัดน้ำ
ก่อนทิ้ง และมีการบุกรุกป่า เมื่อเกิดการขับเคลื่อนกลุ่ม
เกิดการปลูกฝัง ก็เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
และปั ญ หาก็ ไ ด้ รั บ การมองเพื่ อ แก้ ไ ข ชุ ม ชนเริ่ ม วาง
กฎระเบียบเพื่อการใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกัน กฎการใช้
ป่าริมคลอง นอกจากนั้นความคิดของผู้ใหญ่ที่ดูถูกนพว่า
เรียนน้อยก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อเห็นว่าเป็นคนทำงานจริง
มีประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวม จากที่เคยเห็นต่างก็เริ่ม
เข้ามาให้คำปรึกษา และนำมาสู่การร่วมงานในที่สุด
สมัยเด็ก นพมักคิดเสมอว่าสิ่งที่เขาทำอยู่จะได้อะไร
ขึ้นมา วันนี้เขาได้คำตอบแล้วว่านอกจากการพัฒนาบ้าน
เกิด เขายังได้เห็นรอยยิ้มของผู้ใหญ่ที่วางใจว่ามีลูกหลาน
ที่รักบ้านเกิด ถือเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่สำหรับนพ

ลูกโลกสีเขียว ๐๕

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน
โดย ธาดา ปรีชาชาติ

บางกะเจ้า

ปอดของคนกรุง
ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ เกิดจาก
พระราชดำริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์
ให้อนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่
– 1 –
พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่กว่า 9,000 ไร่ ประกอบไปด้วยระบบ
นิเวศน้ำจืดและน้ำกร่อย ก่อให้เกิดสังคมพืชที่หลากหลาย
ทั้ง จิกน้ำ ลำพู ตีนเป็ดทะเล ซึ่งขึ้นอยู่ ในพื้นที่น้ำกร่อย
ส่วนพืชในพื้นที่น้ำจืดก็มี ตะเคียน ยางนา หว้า ขึ้นอยู่ตาม
เทื อ กสวนของชาวบ้ า น นอกจากนี้ ยั ง มี พื ช สมุ น ไพรอี ก
มากมาย พื้นที่ซึ่งมีการทับถมของตะกอนดินกันมานานนับ
ร้ อ ยปี ทำให้ พื้ น ที่ แ ห่ งนี้มีความอุ ดมสมบูรณ์ กลายเป็น
แหล่งอาหารของนกนานาชนิด ซึ่งบางชนิดก็ ไม่สามารถ
พบเห็นได้ง่ายนัก
นี่คือพื้นที่สีเขียวที่เรียกขานกันในหลากหลายชื่อ เช่น
บางกะเจ้า หรือพื้นที่กระเพาะหมู ที่สำคัญ สถานที่แห่งนี้
อยู่ ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ห่างเพียงแม่น้ำเจ้าพระยาคั่น
กลาง และพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูกอนุรักษ์ ให้เป็นปอดของคน
กรุงเทพฯ
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หากมองจากแผนที่ประเทศไทยมุมสูง บริเวณปากน้ำ
เจ้าพระยา จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวไปมา มองดู
คล้ายรูปกระเพาะอาหาร เป็นจุดสังเกตพิเศษที่ทำให้ผู้คน
สามารถจดจำพื้นที่แห่งนี้ ได้เป็นอย่างดี จึงถูกเรียกกันว่า
พื้นที่กระเพาะหมู ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 6 ตำบล ในเขต
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

๐๖

ลูกโลกสีเขียว

ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ เกิดจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงมี พ ระราช
ประสงค์ให้อนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ และยังคงรักษาสภาพ
เช่นนี้เอาไว้
คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520
ให้อนุรักษ์ ไว้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อประโยชน์ด้านการส่ง
เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนในเขตชุ ม ชนเมื อ ง
กรมป่าไม้ จึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์
นครเขื่อนขันธ์ บนเนื้อที่ 1,276 ไร่
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เส้นทางเดินเล็กๆ ผ่านสวนอันร่มครึ้มของชาวบ้าน
ในเขตตำบลทรงคะนอง ไม่ ไกลนักก็มาถึงสวนป่าเกด
น้อมเกล้า ซึ่งเป็นสวนป่าชุมชน สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
พื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของโครงการ
สวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เปรมปรี ย์ ไตรรั ต น์ ประธานป่ า ชุ ม ชนเมื อ งสวน
ป่าเกดน้อมเกล้า เล่าที่มาของป่าชุมชนแห่งนี้ ให้ฟังว่า
เมื่อ 20 ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ ได้รับการอนุรักษ์ โดยหน่วย
งานราชการเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว ห้ามไม่ให้ชาวบ้านรุกล้ำ
ต่อมาปรากฏว่าพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสวนรกร้าง จึงมีการ
ฟื้ น ฟู ป่ า ขึ้ น มาใหม่ โ ดยดึ ง ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การอนุรักษ์ และยังเป็นพื้นที่รวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
อีกด้วย
การฟื้นฟูป่าแห่งนี้เน้นปรับปรุงเรื่องน้ำเสียตามท้อง
ร่อง และรื้อป่าที่รกทึบให้โล่งโปร่ง โดยคงสภาพท้องร่อง
แบบเดิมไว้แต่ปลูกกล้าไม้แทรกเข้าไป ส่วนมากเป็นต้นไม้ใหญ่
และมีพืชที่เป็นแหล่งอาหาร เช่น ต้นตีนเป็ด ตะเคียน
ทอง ยางนา ลูกหว้า มะหวด ชำมะเรียง สะเดา ขี้เหล็ก
ยอ เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนป่าแห่งนีส้ ว่ นใหญ่เป็นการ
ฝึกอบรมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษ์ การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
เช่ น การจั ด ทำเส้ น ทางจั ก รยานในสวน การส่ ง เสริ ม
อาชีพหัตถกรรมจากผลต้นจิกน้ำ การเพาะชำกล้าไม้ ใน
ท้องถิ่น
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ระยะเวลา 30 ปี ที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้า ให้
เป็นพื้นที่สีเขียว ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่กระเพาะหมู
ทำให้ นิตยสาร Time ฉบับ The Best of Asia 2006
ยกย่องให้พระประแดงเป็น The Best Urban Oasis หรือ
โอเอซิสของอากาศบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดติดอันดับในเอเชีย
วันนี้ พื้นที่สีเขียวของ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ จึงเป็นแหล่งผลิตโอโซนอันบริสุทธิ์ให้กับ
คนกรุงเทพฯ โดยที่หลายคนอาจมองข้าม หรือไม่ ได้
นึกถึงความสำคัญ
แต่สิ่งที่หลายคนมองข้าม กลับอยู่ ในสายพระเนตร
อันยาวไกลของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ และเกิดเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 4,000
โครงการ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดระยะเวลาครองราชย์ ก ว่ า
60 ปี
*รายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 20.20 น.ทางสถานี โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี

ภูมิปัญญาถิ่น
โดย บุญยงค์ เกศเทศ

เสริมสร้าง เชื่อมทางเยาวชน
คนตลาดเกรียบ
ชุมชนตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสร้างสุขให้
กับชุมชนโดยการนำวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประเภทลิเกโขนสด
และดนตรีพื้นบ้านมาฟื้นฟู เรียนรู้ และสืบทอดเชื่อมโยง
โดยมี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และปราชญ์ พื้ น บ้ า น ซึ่ ง เป็ น
ผู้ชำนาญการในอดีต มาเป็นผู้เบิกทางอบรมสั่งสอนทั้ง
เยาวชนในโรงเรียน และเยาวชนที่ด้อยโอกาสการเรียนต่อ
ในชั้นสูง จนเยาวชนจำนวนนับร้อยสามารถนำความรู้ ใน
เชิงศิลปะการแสดงเฉพาะด้าน ไปแสดงในงานประเพณี
ของชุมชน หรืองานมงคลต่างๆ ที่มีผู้จ้างวานไปแสดง ทั้ง
ในตำบลตลาดเกรี ย บ และชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งได้ อ ย่ า ง
น่าชื่นชม สามารถสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาได้เป็นก
อบเป็นกำอีกด้วย
ลุงแหร่ม และ ป้าถนอม ปล้องไม้ ผูเ้ ป็นปราชญ์พนื้ บ้าน
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสำนึกและจิตวิญญาณเปีย่ มล้น
ต่างช่วยกันฝึกปรือ ท่าเต้น ท่ารำ ตลอดจนวงปี่พาทย์ให้
เยาวชนมาร่วม 20 ปี มีศิษย์ จำนวนหลายร้อยคน
แต่เดิมนั้น ลุงแหร่ม และป้าถนอม จะรับสอนรุ่นละ
ราว 20–25 คนเท่านั้น นอกจากนี้ลุงแหร่มและป้าถนอม
ยั ง เป็ น ครู พิ เ ศษสอนที่ โ รงเรี ย นอุ ด มศี ล วิ ท ยา ซึ่ ง เป็ น
โรงเรียนระดับมัธยม มีนักเรียน 350 คน และโรงเรียน
วัดตลาด โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนอีกราว
500 คน สำหรับโรงเรียนอุดมศีลวิทยา
ลุ ง แหร่ ม จะสอนอยู่ 2 วั น วั น ละ 3 ชั่ ว โมง ส่ ว น
โรงเรียนวัดตลาดนัน้ สอนให้วนั ละ 3 ชัว่ โมง ลุงแหร่มได้รบั
ค่าถ่ายทอดวิชา ค่าเหนือ่ ย ปีละราว 15,000–20,000 บาท
แต่ครั้นเมื่อ ป้าถนอม อำลาโลก หนีจากไป ทิ้งให้
ลุงแหร่ม กับลูกสาว “น้องกุ้ง” ดำเนินการต่อ
ลุงแหร่มเปรยให้ฟังว่า
“…ลูกศิษ ย์ผมที่จบแล้ว มักจะไปเรียนต่อที่โรงเรียน
นาฏศิลป์ จังหวัดอ่างทอง ไม่ต้องสอบเข้าเพราะครูบา
อาจารย์ ที่ นั่ น เขาเชื่ อ ฝี มื อ ผม เขารู้ จั ก ผมดี ว่ า เคยเป็ น
นักแสดงโขนมาก่อน…”
นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้ความชำนาญในศิลปะ
การแสดงรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังมีรายได้ระหว่างเรียน
อีกด้วย คณะลิเกโขนสด และวงปี่พาทย์ของนักเรียนมักมี
งานแสดงอยู่เป็นประจำ อีกทั้งเยาวชนที่เรียนสำเร็จไป
แล้วมีจำนวนมากหลายรุ่น
แม้ว่าป้าถนอมผู้เป็นภรรยาจะอำลาโลกไปแล้วก็ตาม
ลุงแหร่มก็ ไม่เคยท้อถอย หรือหมดกำลังใจ ยังคงพร่ำ
สอนเด็กตัวเล็กๆ ให้ ได้รับวิชาความรู้ ในศิลปะการแสดง
ลิ เ กโขนสดอยู่ จ นทุ ก วั น นี้ โชคดีที่ลุงแหร่มยังมีลูกสาว
“น้องกุ้ง” หรือ ศิริลักษณ์ วัย 22 ปี ได้ช่วยฝึกปรือท่ารำ
แทนป้าถนอมอีกแรงหนึ่ง ลุงแหร่ม เล่าถึงขั้นตอนของ
การจะเข้าเรียนศิลปะการแสดงว่า
“...ก่อนจะเรียน ต้องมีการไหว้ครู ยกครู ครอบครู
ก่ อ น เพราะถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง สำคั ญ ในพิ ธี ก รรรมครอบครู
มีหัวหมู เป็ด ไก่ บายศรีปากชาม เหล้า 1 ขวด และเงิน
อีก 6 บาท…”

ทั้งเล่าถึงกระบวนการเรียนการสอนว่า
“การสอนตัวยักษ์ พระลักษมณ์ พระราม จะสอนยาก
เพราะมีความเป็นระเบียบ และสง่างาม แต่สอนลิงนั้น
ง่ายหน่อย ถูกกับนิสัยของเด็กๆ ที่ชอบซุกซนอยู่แล้ว…”
ลุงแหร่ม เล่าย้อนอดีตถึงบทบาทและประสบการณ์
ของตนเองที่ยังจดจำเมื่อครั้งรุ่นหนุ่มได้อย่างขึ้นใจเหมือน
เหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งจะผ่านพ้นไป
“… ครัง้ นัน้ มีครูทองเจือ เป็นผูถ้ า่ ยทอดประสิทธิป์ ระสาท
วิชาโขนสดให้ ครูทองเจือ อยู่คลองด่าน สมุทรปราการ
ผมเคยเป็นทหาร ปตอ. (กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้) เมื่อ
เรี ย นจบก็ ไ ด้ เ ล่ น อยู่ กั บ คณะโขนสดสั ง วาลย์ เจริ ญ ยิ่ ง
คณะสำอางค์ เฟือ่ งฟู บุญชู ชลประทีป บุญรอด สากลไทย
ตอนนั้นผมได้ค่าตัวเพียง 60–70 บาทต่อครั้ง ตระเวน
แสดงไปเรื่ อ ยๆ ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และชานเมื อ งหลวง
นั ก แสดงรุ่ น เดี ย วกั น จากบ้ า นตลาดเกรี ย บมี อ ยู่ 3 คน
ตอนนี้เหลืออยู่เพียง 2 คนเท่านั้น คือผมกับแม่สมทรง
ส่วนป้าถนอม หนีจากไปก่อน…”
การเริม่ ต้นเป็นครูสอนเด็กๆ ให้เต้นให้รำนัน้ “น้องกุง้ ”
ลูกสาวคนเล็กของลุงแหร่มเล่าให้ฟังว่า
“ตั้งแต่แม่เสียชีวิต หนูก็ได้ช่วยพ่อสอนเด็ก ในท่ารำ
ต่ า งๆ รำเบิ ก โรง รำหน้ า ศพ แต่ โ ขนนั้ น หนู ไ ม่ ถ นั ด
เนื่องจากไม่ได้สนใจเรียนกับพ่อเท่าใดนัก อีกประการหนึ่ง
หนูชอบช่วยในการแต่งตัวมากกว่า ดูเด็กๆ ก็ชอบแต่งตัว
สวยๆ ชุดแปลกๆ…”
สำหรับในด้านค่าใช้จ่ายนั้น ลุงแหร่มเล่าว่า ค่อนข้าง
สูงเพราะมีรายละเอียดมาก
“…ค่าตัวของนักเรียนที่แสดงในแต่ละครั้ง จะได้รับ
คนละ 200–300 บาทต่องาน ถ้างานใดรับต่ำกว่า 20,000
บาท ก็จะไม่คุ้มค่าเหนื่อย เพราะจะต้องจ่ายค่าวงระนาด
ซึ่งเป็นวงของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ตลาดเกรียบเช่นกัน
ยังค่าเวที ค่าเช่าชุด รวมทั้งหัวโขน มีอยู่ 3 ชุด คือ เป็น
ของพ่อชุดหนึ่ง ของโรงเรียน และของอบต. …”
ชุมชนตำบลตลาดเกรียบ มี 8 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน
ไม่มชี อื่ ผิดเพีย้ นเป็นอย่างอืน่ คงใช้หมูท่ ี่ 1 ถึงหมูท่ ี่ 8 เหตุที่
ใช้ชอื่ ว่า “ตลาดเกรียบ” นัน้ ปูบ่ ญ
ุ รอด และ ย่าเข็มทอง
ภาคนะถา ปัจจุบันวัย 72 และ 63 ปีตามลำดับ รวมไปถึง
ผู้เฒ่าอีกหลายรายเล่าถึงประวัติความเป็นมาตรงกันว่า

“…เมื่อครั้งที่พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงนั้นมี
เรื อ สำเภาแล่ น มาค้ า ขายจำนวนมาก ในบริ เ วณแม่ น้ ำ
เจ้ า พระยา ซึ่ ง แนบชิ ด ติ ด กั บ ชุ ม ชนบ้ า นตลาดเกรี ย บ
แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้ มีบริเวณคุ้งน้ำกว้าง ทั้งยังเป็น
ตลาดน้ำ และเป็นท่าเรือไปในขณะเดียวกัน เรือทั้งหลาย
นิยมมากลับลำกันที่นี่ เรือของชาวอยุธยาตลอดจนเรือ
จากพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ ม ากลั บ ลำเรื อ บริ เ วณที่ นี่ จึ ง เรี ย กว่ า
“ตลาดกลับ” ต่อมาคำ “กลับ” เพี้ยนไปเป็น “เกรียบ…”
แต่บางกระแสเล่าว่าคำ “ตลาดเกรียบ” มาจากคำ
“ตลาดกรวด” ชุมชนในละแวกนี้เป็นชุมชน พื้นถิ่นดั้งเดิม
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตำบลบางปะแดง วัดยม บ้านแป้ง
บ้ า นลุ น บ้ า นพลั บ ขนอนหลวง บ้ า นโพธิ์ ตลอดจน
บ้านเลนล่าง
เห็นได้ว่าชุมชนตำบลตลาดเกรียบยังมีปราชญ์ท้องถิ่น
โดยเฉพาะ ลุงแหร่ม สามารถใช้ประสบการณ์ และความ
สำนึกในชั้นเชิงของศิลปะการแสดงที่ตนเองมีความผูกพัน
มาตลอดชีวิต ด้วยจิตวิญญาณลุ่มลึก สามารถถ่ายทอดสู่
เยาวชนคนรุ่นหลังได้อย่างประณีต จนเด็กๆ ได้รับบท
เรียนพิเศษที่จะนำไปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตพร้อมๆ
กับการเรียนรู้วิชาสามัญ ขณะเดียวกันก็ยังมีรายได้เป็น
ทุนการศึกษาอีกด้วย ชุมชนอื่นที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ ก็น่าที่จะหยิบยกมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
เช่ น ชุ ม ชนตำบลตลาดเกรี ย บบ้ า งก็ นั บ ว่ า น่ า ยกย่ อ ง
ไม่น้อยทีเดียว
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แวดวง

“รางวัล

ลูกโลกสีเขียว”
โดย หนุ่ ม เชี ย งราก

สั น ติ วิ ภ า พานิ ช กุ ล นำข้ า วหอมมะลิ ป ลอด
สารไปแจกเพื่ อ นพ้ อ งน้ อ งพี่ พร้ อ มกั บ อธิ บ าย
ด้ ว ยความภู มิ ใ จว่ า เป็ น ข้ า วที่ ป ลู ก เองกั บ มื อ

๐๘

ลูกโลกสีเขียว

สงสัยงานนี้ อุ้ม สิริยากร เจ้าของรายการ “ฉันจะเป็นชาวนา” ทางไทยพีบีเอสท่าจะ
ได้แนวร่วมตัวแม่เพิ่มขึ้นอีกคนแล้ว • ชาวบ้านบ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง ใช้การพัฒนาแบบผสมผสาน ทั้งเรื่องการออม การลดสารเคมี สมุนไพร
หมอเมือง กลุ่มอาชีพเสริม งานวิจัย งานประชาคม ควบคู่ไปกับการดูแลป่าชุมชน 2,500
ไร่ จนสามารถพึ่งตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือ ทินกร สิทธิวงศ์ พบว่าคน
บ้านเชียงรายลุ่มมีผู้ร่วมใช้นามสกุล “สิทธิวงศ์” อยู่หลายคน เอ... งานจะเข้าไหมเนี่ย
• ฝนตกแบบจัดเต็ม แถมยังต้องลุยน้ำข้ามห้วยอันไหลเชี่ยว เพื่อจะไปดูลำน้ำซึ่งเป็น
พื้นที่อนุรักษ์ปลาของชาวบ้านบ้านป่ากล้วย ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทุกคนพากันเป็นห่วง อุดม วิเศษสาธร เพราะเป็น “สว.” ที่สุดในทีม แต่
เอาเข้าจริงสามารถเดินไปได้แบบชิวชิว จนน้องนุ่งลูกหลานเอ่ยปากชมเปาะ ที่ ไหนได้

ลุงอุดมกลับตอบว่า “ที่จริงผมเหนื่อยแทบจะขาดใจอยู่แล้ว แต่ทำเป็นใจแข็งไปงั้น
แหละ” อ้าว... ชาวบ้านบ้านป่ากล้วยทำเขตอนุรักษ์ปลา เพื่อให้ปลาขยายพันธุ์ ห้ามใคร
เข้าไปจับเด็ดขาด แต่ปลาที่อยู่นอกเขต สามารถจับได้ ชาวบ้านเปรียบปลาเหล่านั้น
เหมือนคนหัวดื้อ ชอบออกนอกเขตไปหาเรื่องใส่ตัว จึงสมควรถูกจับกิน • ชาวบ้าน
บ้านสลก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พากันผลักดันนายทุนผู้บุกรุกป่าเพื่อ
ทำไม้ออกไปจากพื้นที่ จนเขาที่หัวโล้นเกือบทั้งลูกกลับฟื้นตัว นำความอุดมสมบูรณ์ และ
ได้น้ำใสไหลเย็นกลับคืนมาใช้ทำไร่ทำนาได้ตลอดปีเหมือนเดิม ที่สำคัญคือน้ำในห้วยใส
กิ๊ก จน เตือนใจ ดีเทศน์ ต้องลงไปแหวกว่ายเลยทีเดียว • บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้คน “มือถึง” คือ หนูเวียง นวลพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นแกนนำในการทำป่าชุมชน จนกลายเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน ที่ว่าเป็นคน “มือ
ถึง” เนื่องจากในอดีตเคยเป็นคนทำไม้ที่ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่จับได้ไล่ทัน เลยรู้ว่าหากจะ
ดูแลรักษาป่าให้ได้ ต้องทำอย่างไร • พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ แห่งวัดพระธาตุแม่
เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำพระพุทธรูปนับร้อย
องค์ไปประดิษฐานไว้ในป่าบนยอดดอย เพื่อให้คนตัดไม้เกรงใจองค์พระ กระทั่งสามารถ
รักษาและฟื้นฟูป่าขึ้นมาได้ เจอกุโศลบายแบบนี้ โกมล แพรกทอง ยอมรับว่าพลิกตำรา
ป่าไม้แทบไม่ทัน • ระหว่างนั่งรถอีต๊อกเข้าไปดูป่าของ บ้านงอมมด ตำบลท่าแฝก
อำเภอท่ า ปลา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ต้ อ งผ่ า นลำห้ ว ยหลายห้ ว ย ซึ่ งไหลลงแม่ น้ ำ น่ า น
บุญยงค์ เกศเทศ ถามชาวบ้านไปทีละห้วยว่า ห้วยนั้นชื่ออะไร ห้วยนี้ชื่ออะไร จนมา
สะดุดเอาชื่อของห้วยห้วยหนึ่งซึ่งชาวบ้านกระอักกระอ่วนใจยิ่งนักที่จะเอ่ยชื่อ แต่พอ
กระซิบชื่อออกมาเบาๆ ทำเอาคนฟังหูผึ่งถึงกับต้องขอให้ชาวบ้านพาไปไปดู “ที่มา” ของ
ชื่อลำห้วย... ใครอยากรู้ว่าห้วยนี้ชื่ออะไร ไปถามเจ้าตัวเอาเอง เพราะเขียนไว้ในที่นี้ไม่ได้
เจงๆ • หลังจากเดินสันติภาพไปปัตตานี และเดินธรรมยาตราจากแม่ปิงถึงปากน้ำ
เจ้าพระยา นิคม พุทธา กำลังผุดโปรเจกต์ใหม่คือ เดินธรรมยาตรารอบเขาใหญ่ กะจะ
ใช้เวลา ๒ เดือน เพื่อรณรงค์ให้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนสนใจรักษาป่ามรดกโลก
ผืนนี้ นิคมบอกว่า ชักติดใจการเดิน เพราะนอกจากได้ “ส่งสาร” ให้โลกรู้แล้ว ยังได้

ศึกษาตัวเองระหว่างเดินด้วย • ใครๆ พากันสงสัยว่า ทำไม ภาณุพงศ์ นามวงศ์ ถึงมี
ข้อมูล “อินไซด์” ของชาวบ้านเยอะแยะมากมาย เจ้าตัวยิ้มกว้างก่อนจะเผยว่า เวลาคุย
กับชาวบ้าน ต้องล้อมวงคุยแบบไม่เป็นทางการ และถ้าจะให้ดีต้องคุยในวงเหล้าด้วย...
แบบนี้ต้องเรียกว่า “การดื่มสุรา ทำให้ความสามารถในการล้วงลูกเพิ่มขึ้น” • มีคนถาม
ถนอม ช่วยงาน ว่า ระหว่างประกันราคาข้าว กับรับจำนำข้าว นโยบายอันไหนดีกว่ากัน
เจ้าตัวตอบว่า “ไม่ค่อยแน่ ใจ แต่ที่แน่ๆ คือ เปิดโรงสีข้าวชุมชนแบบผมดีกว่า ไม่มี
ขาดทุน”
ยัง...เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ ติดตามต่อในฉบับหน้าครับ...
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ค่ายเยาวชน

รางวัลลูกโลกสีเขียว
ภาคอีสาน ครั้งที่ 1

หลั ง จากพี่ ๆ น้ อ งๆ เยาวชนเครื อ ข่ า ยรางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว
    ภาคอี ส าน ทำงานด้ า นอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
   และสิ่ ง แวดล้ อ มกั น มานาน
ก็ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันสักที ใน
งานค่ายเยาวชนรางวัลลูกโลกสีเขียวภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม
2554 ณ วัดป่าบ้านสงเปือยเหนือ ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
มีกลุ่มเยาวชนเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน จำนวน 21 กลุ่ม 300 กว่าคน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อถึงเวลานัดหมายอาจารย์ และพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มพาน้องๆ ฝ่าสายฝนเดินตบเท้า
ลงทะเบียนรับของที่ระลึกเสร็จ ทางทีมพี่เลี้ยงจากชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชการ
จ.เชียงราย รับอาสาพาน้องๆ ทำความรู้จักกัน ทั้งร้อง ทั้งเล่น เต้นกันเหนื่อยเลยที
เดียว โดยมีพิธีกรคนเก่งอย่าง ครูจันทร์ โต๊ะสิงห์ และน้องเล็ก จากกลุ่มเยาวชน
ตำบลดงมอน รับหน้าที่บนเวที กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงาน พระมหาสนิท
มหาปญโญ กล่าวเปิดงาน ดร.โกมล แพรกทอง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ต่อ
ด้วยการเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษ ย์กับป่า โดยคุณวิสูตร อยู่คง นำ
น้องๆ และพี่เลี้ยง เล่าประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ตนเอง
พอตกค่ำ บรรดาพ่อๆ แม่ๆ เจ้าของบ้านใจดีต่างมารอรับลูกๆ ไปทานข้าว
ทานปลา และที่หลับที่นอน
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมฐานแม้ว่าฝนจะตกบ้างแต่ก็ ไม่ ใช่
ปัญหา น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนอีสานจากปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้
เรื่องป่าและภูมินิเวศชุมชนจากเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า รู้จักการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
และอากาศ จากพี่แฟ็บ บุบผาทิพย์ แช่มนิล และกลุ่มรักษ์เขาชะเมา เรียนรู้
เรื่องการทำสื่อจากพี่ธาดา ปรีชาชาติ โปรดิวเซอร์รายการ “ปราชญ์เดินดิน”
เสร็จจากกิจกรรมในช่วงกลางวัน พอฟ้าเริ่มมืด ลานเวทีแสดงวัฒนธรรม
ของคนอีสานทั้ง 4 เผ่า (ผู้ไท เขมร ลาว และกูย) ก็ได้เริ่มขึ้น การแสดงแต่ละ
ชุดสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสานที่มีความแตกต่าง แต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือน
กันคือวิถีชีวิตที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ทางทีมพี่เลี้ยงชมรมดอกหญ้าฯ ยังได้นำ
วัฒนธรรมชาวเหนือ “กลองสะบัดชัย” มาแลกเปลี่ยน กับพี่น้องชาวอีสานอีกด้วย
กิจกรรมในวันสุดท้ายเริ่มต้นด้วยน้องๆ กลุ่มสร้างสรรค์สื่อ สวมบทของการเป็นนัก
ข่าวรุ่นเยาว์ นำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ จนต้องปรบมือให้ดังๆ หลังจากนั้น
เยาวชนและพี่ เ ลี้ ย งยั ง ได้ ว างแนวทางการทำงานเพื่ อ สานต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ก่อน รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ประธาน
คณะกรรมการภาค ภาคอีสาน ให้โอวาส กำลังใจ และข้อคิดดีๆ กับน้องๆ เพื่อสานต่อ
งานอนุรักษ์ต่อไป
สุดท้ายก่อนอำลากันไปยังมีการฟ้อนซวยมือ และพิธีบายศรีสู่ขวัญของคนผู้ไท ผูก
ข้อต่อแขนพี่ๆ น้องๆ ในค่ายกันอย่างอบอุ่น และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ให้
เยาวชนเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสานได้รวมตัวกันอีกครั้ง
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จากใจ สิบเอก นิติกร โพธิ์ศรี กลุ่มขอนขาม จ.ขอนแก่น
ในช่วงชีวิตที่ผ่านมามากกว่า 5 ปีที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายต่างๆ ใน
เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่ายที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดก็คือ ค่ายเยาวชน
รางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ที่จังอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ผมได้รับความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ได้รู้จักกับเพื่อนๆ ที่มาจากจังหวัดต่างๆ แลกเปลี่ยนภาษาท้องถิ่น
วัฒนธรรม และแนวทางการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากเพือ่ นๆ ทีม่ าเข้าค่ายในครัง้ นี้
ผมได้เห็นถึงพลังแห่งการอนุรักษ์ เจอกับกลุ่มคนจากสถานที่ต่างๆ ที่มีจิตใจปกป้อง
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาติไว้โดยที่ไม่ได้หวัง และเรียกร้องอะไรจากใครเพราะ
สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำด้วยใจรัก และพร้อมที่จะเสียสละ
หลังจากที่ผมผ่านค่ายนี้ ทำให้ผมรู้ว่า อุดมการณ์ กินได้ จริงอยู่ที่มันอาจไม่อิ่มท้อง
แต่มันอิ่มที่ใจครับ

เครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา
โดย คณะกรรมการภาค ภาคเหนื อ

พระสงฆ์ จ ะช่ ว ยงานด้ า นการดู แ ลรั ก ษาธรรมชาติ
ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด? เป็ น คำถามในเวที สั ม มนา :
ศาสนาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาสั ง คม
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นปี 2553 ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิด
จากแนวคิดของพี่อ้วน นิคม พุทธา และสถาบันลูกโลกสีเขียวที่อยากเห็นการรวมตัวของ
พระนั ก อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด และร่ ว มกั น ทำงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานนี้แม้จะมีพระมาร่วมสัมมนากว่า 20 รูป แต่ก็ยัง
มีอีกหลายรูปที่ ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกล และกิจ
ของสงฆ์ที่มีอยู่มากมาย ดังนั้นแม้คำถามจะมีคำตอบแต่ “เครือข่ายศาสนาเพื่อการ
อนุรักษ์” ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับการสานต่อ
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ปีต่อมาจึงเกิดเวทีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ครั้งที่ 1 ขึ้น
เมื่อเดือนมกราคม ที่วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน เป็นเวทีเล็กๆ โดยพระอาจารย์สมคิด จาร
ณธมฺโม รับเป็นเจ้าภาพ ใช้วิธีนิมนต์พระที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาเข้าร่วมจะได้สะดวกใน
การเดินทาง ได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์นันทคุณ พี่สำรวย ผัดผล จากกลุ่มฮัก
เมืองน่าน และพี่แดง เตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียวมา
ร่วมเล่าประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันให้พระรุ่นใหม่ๆ ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
การทำงาน มีพี่อ๊อต สุธิดา แสงเพชร รับเป็นวิทยากรกระบวนการในการถอดบทเรียน
ทำให้รู้ทั้งวิถีชุมชน ระบบเครือข่าย องค์กรพระสงฆ์ บทบาทผู้นำพระสงฆ์นักพัฒนาและ
ความคาดหวังต่อ “เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา” หลายรูปที่มาในเวทีครั้งแรกต่างท้อแท้
จากการทำงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ทว่ากำลังใจก็เกิดขึ้นอีกครั้งจากเวทีนี้ ต่างได้พบ
สิ่งดีๆ มากมายที่สามารถนำไปเป็นอาวุธทางปัญญาและเกิดแผนพัฒนาร่วมกัน
หนึ่ ง เดื อ นต่ อ มาพระยงยุทธ ธีป โก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้น จังหวัดแพร่ และพี่ตี๋
สมโรจน์ สำราญชลารัตน์ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีครั้งที่ 2 หลักการคือ “เครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนา จะมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบของชุมชน มีการทำงานเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ” ครั้งนี้มีพระที่เป็นทั้งสมาชิกเก่าและใหม่มาร่วมกันร่างแผนงาน
เกิดเป็นโครงการและกิจกรรมที่จะเป็นแนวทางให้แต่ละรูปไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง
สามเดือนต่อมาจึงมาพบกันอีกครั้งที่วัดสบลืน จังหวัดลำปาง พระครูสถาพรปริยัติ
(พระมหาบุญมี) เจ้าอาวาสให้การรับรองและได้รับการอนุเคราะห์เต๊นท์ที่พักจากอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน มีพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปางเข้ามาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

รวมทั้งประสบการณ์ตรงของหนานชาญแห่งบ้านสามขา และพี่สุมัย หมายหมั้น เป็นหัว
เรี่ยวหัวแรงสำคัญ พระกว่า 30 รูปมาจากจังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร
และเชียงใหม่ มีการถอดบทเรียนเชิงประเด็น ร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคละจังหวัด
ทำให้รู้ถึงสภาพปัญหาของแต่ละที่และนำเสนอบนเวที
พอจบกระบวนการ จึงมีมติร่วมกันว่าจะจัดเวทีเครือข่ายพระสงฆ์ ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันที่
15-16 ธันวาคม 2554 ที่จังหวัดสุโขทัย เพราะมีมติใหม่ให้คิดร่วมกันว่า หากการทำงาน
ของพระที่สุโขทัย ไม่มีป่า มีแต่นาล้อมรอบ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะเดินไปในทิศทางใด
แม้การจัดเวทีฯ ที่ผ่านมา พระหลายรูปอาจไม่ได้มาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพราะติด
ภารกิจ แต่ทุกครั้งจะมีพระรูปใหม่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยเสมอ แรกๆ อาจยังไม่เข้าใจ
วัตถุประสงฆ์ของเวทีนี้แต่เมื่อได้พูดคุยก็จะรู้ว่าทุกรูปมุ่งที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกัน คือ
การอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

หมายเหตุ : ประเทศไทยมีพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมที่ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 1 – 12 ระหว่างปี พ.ศ.2542 – 2553 จำนวน 23 รูป
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ภัยพิบัติ
โดย วันเพ็ญ เพชรคง

กรณีศึกษา

ป้องกัน และ รับมือ

ภัยพิบัติ

ภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ มี ห ลากหลายทั้ ง น้ ำ ท่ ว ม พายุ
ดิ น โคลนถล่ ม สึ น ามิ เกิ ด พายุ แ ละอุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่
สร้ า งความเสี ย หายอย่ า งมาก ทั้ ง บ้ า นเรื อ น ที่ ท ำกิ น
สวนยางพารา

ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้มีหลากหลายทั้งน้ำท่วม พายุ
ดินโคลนถล่ม สึนามิ ไม่ว่าจะเป็นเมือปีพ.ศ.2547 เกิด
สินามิในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
สตูล ปลายปี 2553 เกิดพายุและอุทกภัยครั้งใหญ่ ใน
พื้นที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งบ้านเรือน
ที่ทำกิน สวนยางพารา ต่อมาปลายเดือนมีนาคม 2554
เกิ ด ปรากฏการณ์ ฝ นตกติ ด ต่ อ กั น หลายวั น ตั้ ง แต่
ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2554
หลายพื้นที่น้ำท่วม และบางพื้นที่ดินโคล่นถล่มบ้านเรือน
และที่ทำกิน ทางคุณยุพิน ตัณฑวณิช คณะกรรมการ
ลู ก โลกสี เ ขี ย วภาคใต้ และเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ลู ก โลก
สีเขียวประสานงานพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและ
ให้กำลังใจกับเครือข่ายลูกโลกสีเขียวที่ประสบภัยในครั้ง
นั้น เช่น บ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ บ้านบาง
ประ ต.เคียนซา อ.เคียนซา กลุ่มอนุรักษ์ปูเปี้ยว อ.ไชยาอ.ท่ า ฉาง จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี บ้ า นวั ง ลุ ง ต.ทอนหงส์
อ.พรหมคี รี จ.นครศรี ธ รรมราช พบว่ า ทุ ก พื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้
เตรียมตัวในการรับมือภัยพิบัติ แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่มี
กลุ่มอนุรักษ์ที่ดูแลป่ามาก่อน จึงมีความเข้มแข็งในการ
ช่วยเหลือในชุมชนอย่างทันท่วงที ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2554 จึงจัดเวทีเครือข่ายลูกโลก
สีเขียวภาคใต้ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร
และธรรมชาติ บ้ า นวั ง ลุ ง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคี รี
จ.นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ นำปั ญ หาดั ง กล่ า ว มาแลก
เปลี่ยนความรู้เรื่องภูมิปัญญาที่ใช้ในการเตือนภัยก่อนจะ
เกิดฝนตก พบว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลาย เช่น
ฝักโกงกางลอยในทะเล น้ำมีสีขุ่นผิดปกติ ปลาโลมาหนี
เข้ามาในคลอง ถ้าจะเกิดน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก หิ่งห้อย
จะบินต่ำๆ ตะขาบหรือมดจะหนีขึ้นสูง ปูก้ามดาบจะหนี
ลงรูและปิดปากรู ไส้เดือนคลานออกมาบนพื้นดินเป็น
จำนวนมาก หอยโข่งไปวางไข่บนที่สูง ท้องฟ้ามืดครึ้ม
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ตลอดเวลา เสียงน้ำในลำธารและน้ำตกดังผิดปกติ ปลา
ในลำคลองโผล่ขึ้นเหนือน้ำเป็นจำนวนมาก หมอกลงจัด
ผิดปกติกว่าทุกวัน ตอนกลางคืนมีแมลงออกมาเล่นไฟ
เป็นจำนวนมาก สุนัขหอนตลอดเวลา กิ้งก่าลงจากต้นไม้
มาอยู่ตามที่โล่งแจ้งจำนวนมาก ปูแสมขึ้นไปอยู่บนต้นไม้
สูงกว่าปกติ งูเหลือมขึ้นบ้าน นกกาน้ำเล็กบินต่ำเรียงเป็น
แถว ปลากระบอกเพิ่มมากขึ้น และหอยกันขึ้นไปอยู่บน
ต้นไม้
สำหรับชุมชนที่เคยเกิดสึนามิ หรือลม คลื่นที่รุนแรง
มาก่อนอย่างตัวแทนจากจังหวัดตรัง บอกเล่าว่า การ
อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเสริม และเตรียมพื้นที่สำหรับ
หลบภัยเป็นสิ่งที่ทุกชุมชนที่อยู่ติดทะเลควรจะดำเนินการ
เพราะป่าชายเลนสามารถป้องกันคลื่นสึนามิได้ และเมื่อ
เกิดคลื่นสึนามิควรจะมีที่หลบภัยที่ปลอดภัยด้วย
หลังจากเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวผ่านพ้นไป ทาง
คณะกรรมการภาค ภาคใต้ โดยมีคุณยุพิน เป็นหัวเรือ
ใหญ่ ใ นการจั ด งานเวที เตรี ย มตั ว ล่ ว งหน้ า ก่ อ น 21
ธันวาคม 2555 “รัก ผูกพัน แบ่งปัน น้ำ ดิน ป่า
อากาศ (ธาตุ 4)” ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี
เพื่อเตรียมข้อมูลการจัดเวทีดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลกรณีศึกษาการรับมือภัยพิบัติของชุมชนต่างๆ 4
ชุมชน คือ บ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนปี 2543 และรางวัล
สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน) ผลกระทบจาก
ดินโคนถล่ม บ้านโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา พายุ
และน้ำท่วม กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปู
เปี้ยว อ.ไชยา- อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (รางวัลลูกโลกสี
เขียวประเภทชุมชนปี 2552) บ้านบางประ อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี (รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนปี
2553) ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
หลายชุ ม ชนมี ก ารเตรี ย มตั ว รั บ ภั ย พิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ อย่างกรณีบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา ชุมชนที่อยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา เป็น
ชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลมพัดกระหน่ำเมื่อปลาย
ปี 2553 แต่ปกติของบ้านโคกเมืองน้ำจะท่วมในเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน ของทุกปี ชุมชนจึงมีการเตรียม
ตัวในการรับมือภัยพิบัติของชุมชนตนเอง ด้วยการสร้าง
กองทุนสวัสดิการสำหรับชุมชน เริ่มเตือนชาวบ้านเรื่องน้ำ
หลากที่จะเกิดขึ้น นำข้อมูลปริมาณน้ำท่วมของปีที่ผ่านมา
รับฟังข้อมูลการพยากรณ์อากาศและนำข้อมูลประชาสัมพันธ์
ในหมู่ บ้ า นด้ ว ยเครื่ อ งกระจายข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ชาวบ้านทุกคนเตรียม อาหาร แก๊ส การย้ายของไว้ในที่
ปลอดภัย ในส่วนของชุมชนมีการเตรียมอาหารสำหรับ
เลี้ยงชาวบ้าน เริ่มสำรวจปริมาณน้ำในคลองภูมี (บริเวณ
หมู่บ้าน) โดยสังเกตจากคลองของหมู่บ้านที่อยู่เหนือก่อน
ถึงหมู่บ้าน ถ้าน้ำบ่าในหมู่บ้านทางเหนือชุมชน อีก 2 ช.ม
น้ำจะถึงบ้านโคกเมือง จึงเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้าน
เตรียมขนของ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง และประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ชายที่แข็งแรง อาสาสมัครพิทักษ์ดินแดน (อส.) ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน รวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์อำนวยการ
ครั้งละ ประมาณ 20 คน แบ่งโซน และเจ้าหน้าที่ประจำ
โซน เพื่อดูแล เฝ้าระวัง และให้เบอร์โทรศัพท์ของแกนนำ

กับชาวบ้าน เมื่อใครเดือดร้อนยกของหนักๆ ไม่ไหว เช่น
ตูเ้ ย็น ตู้เสื้อผ้า ให้โทรศัพท์มาที่กองอำนวยการ
ส่วนชาวบ้านที่มีเรือจะเตรียมเรือเอาไว้ ที่ริมศาลา
เอนกประสงค์ เป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง เพื่อขนย้ายชาวบ้าน
ที่อาศัยในบ้านไม่ได้มาอยู่ที่ศาลาเอนกประสงค์
จากเหตุการณ์ลมพัดกระหน่ำ ทำให้เกิดความเสียหาย
แก่บ้านเรือน สวนยางพาราล้ม ต้นไม้ล้มใส่บ้านเรือนและ
ขวางทางถนน ส่งผลต่อคนทั้งชุมชนทันที คือ ไฟฟ้าดับ
น้ ำ ประปาไม่ ไ หล สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ ไ ม่ มี (ตั้ ง แต่
นครศรีธรรมราชถึงปัตตานี)
หลังเกิดเหตุออกสำรวจเส้นทางที่เสียหาย เพื่อเตรียม
การซ่อมแซม ให้แต่ละครอบครัวสำรวจความเสียหาย
ของตนเอง แต่สิ่งที่ชุมชนที่รับมือภัยพิบัติน้ำท่วมมาทุกปี
พบคือ ชุมชนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงไม่มีอุปกรณ์
เช่น เลื่อยยนต์ เครื่องปั่นไฟ หรือวิทยุสื่อสาร
หลังจากนั้นไม่นานหนักทางทีมคุณยุพิน ได้ลงพื้นที่ไป
เยี่ ย มเยื อ นชาวบ้ า นหน้ า ถ้ ำ ท่ า อุ แ ท อ.กาญจนดิ ษ ฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวปี 2543 ที่ได้รับ
ผลกระทบดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เมื่อปลายเดือน
มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2554 พบว่าพลังน้ำสามารถ
ทำลายสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง สูญหาย ดิน
หิน ทราย ต้นไม้บนภูเขาสูงทั้งเล็กใหญ่ พังทลาย ระเน
ระนาด ร่วงหล่นล้มทับบ้านเรือน ถนนหนทางเต็มไปด้วย
ก้อนหิน ข้าวของในบ้านนอกบ้านสูญหายภายในพริบตา
ต้นยางพาราที่เป็นรายได้หลักของชาวบ้าน ใบกิ่งก้าน
สาขาไหม้ เ กรี ย มร่ ว งหล่ น ยื น ต้ น กำลั ง จะตาย ความ
สะดวกสบายตามอัตภาพของผู้คนที่เหลืออยู่ขาดหายไป
ในพริบตา พบความร่วงโรยบนใบหน้า อ่อนล้าของชาวบ้าน
ถ้าดูจากข้อมูลก็จะพบว่า ในรอบ 60 ปี ฝนตกที่บ้าน
หน้ า ถ้ ำ ของเดื อ นมี นาคมเคยสู ง ประมาณ 200-300

มิลลิเมตร แต่ในเดือนมีนาคม 2554 ที่ผ่านมา มีฝนตก
ประมาณ 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้
น้ำหลากมาท่วมและมี โคลนถล่มสร้างความเสียหายทั้ง
บ้านเรือน ที่ทำกิน ถนน สะพาน พื้นที่ป่า และคนใน
ชุมชนที่ยังมีความกลัวเมื่อเกิดฝนตก เนื่องจากต้องหนี
ตายอย่างทุลักทุเล ด้วยไม่เคยเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ทำให้ขาดอุปกรณ์ เช่น เชือกในการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ทั้งความรู้ ในการช่วยเหลือคน แต่ชุมชนนี้สามารถ
ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤติ ม าได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน
ด้วยการตั้งกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในการช่วย
เหลือชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่มีร่างกายแข็งแรง และจิตใจ
ที่เข้มแข็ง ว่ายน้ำเก่ง รู้จักบริเวณที่น้ำตื้นของแต่ละคลอง
มีทั้งหมด 27 คน ได้ช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง 5 โซนบ้าน
โดยการแบ่งทีมช่วยเหลือตามโซนบ้าน พยายามนำคนมา
รวมกลุ่มกันแล้วหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัย เช่น วัด บ้านที่
อยู่ที่สูง บ้านที่ห่างจากคลอง ภูเขา แล้วหนีออกมาจาก
หมู่บ้านด้วยการเดินข้ามภูเขาออกสู่อีกคุ้มบ้าน ทางชาว
บ้านก็รวมตัวกันจัดทำครัวกลาง แล้วช่วยฟื้นฟูสะพาน
ถนนในชุมชน บ้านที่พังเสียหาย โดยการลงแขกช่วยกัน
ซึ่งใช้เวลาในการฟื้นฟูเกือบ 1 ปี
ทางผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว ดร.ส่งเกียรติ
ทานสั ม ฤทธิ์ ให้ ค วามสนใจกั บ พื้ น ที่ บ้ า นหน้ า ถ้ ำ โดย

ลงพื้นที่ ไปพูดคุยกับชาวบ้าน และไปดูสภาพพื้นที่ที่เกิด
ดินถล่ม
และเนื่องจากบ้านหน้าถ้ำเป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบกับ
ภั ย พิ บั ติ แต่ ชุ ม ชนไม่ ย อมจำนนต่ อ ปั ญ หา ช่ ว ยเหลื อ
ตนเองก่อนเป็นอันดับแรก และมีความสนใจศึกษางาน
วิจัย เพื่อหาทางป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์อีกครั้ง ทาง
คุณยุพิน กับสถาบันลูกโลกสีเขียว จึงใช้พื้นที่บ้านหน้าถ้ำ
มาเป็นกรณีศึกษา ด้านต่างๆ ดังนี้
1. การป้ อ งกั น ดิ น ถล่ ม ด้ ว ยหลั ก วิ ศ วกรรมผสม
ผสานกับพฤกษศาสตร์
2. การใช้เครื่องมือวัดแรงดันของน้ำในดินในการ
ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม
ผสมผสานกับพฤกษศาสตร์
3. การวิจัยการฟื้นตัวของระบบนิเวศโดยธรรมชาติ
เปรียบเทียบกับการฟื้นตัวโดยเทคนิคของคุณสมบูรณ์
ทองด้วง
4. การใช้คอมพิวเตอร์ simulation โดยใช้โปรแกรม
Run-off ประเมินผลกระทบทางน้ำไหลและสิ่งก่อสร้างที่
กีดขวาง
5. การวั ด ปริ ม าณน้ ำ ฝนโดยการติ ด ตามด้ ว ย
อุปกรณ์/เครื่องมือ และระบบการส่งข้อมูลไปยังผู้ติดตาม
ข้อมูล
6. รู ป แบบการสื่ อ สารและอุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมใน
พื้นที่ภัยพิบัติ
7. การทำป่ายางในพื้นที่
8. การติดตามการฟื้นตัวของระบบนิเวศบ้านหน้า
ถ้ำในภาพรวม
9. การศึกษาพฤติกรรมของการเกิดดินถล่มในพื้นที่
10. คูม่ อื แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน เฝ้าระวังภัยพิบตั บิ า้ น
หน้าถ้ำ
อย่างไรก็ดี การศึกษาและการวิจัยที่บ้านหน้าทำเพื่อ
หาวิธปี อ้ งกัน และรับมือกับภัยพิบตั ิ ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ
หากการทดลองดังกล่าวได้ผลก็จะนำไปปรับใช้กบั ชุมชนอืน่ ๆ
ส่วนความก้าวหน้าทางเราจะนำเรื่องราวมาบอกเล่า
กันเป็นระยะๆ

ลูกโลกสีเขียว ๑๓

สุขภาพชุมชน
โดย วันเพ็ญ เพชรคง

น้จากำธรรมชาติ
เกลือแร่
น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ
น้ำเกลือแร่จากธรรมชาติ ใช้เป็นเครื่องดื่ม
เพื่อความสดชื่น

น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นที่รู้จักกันดีในนามของน้ำเกลือแร่จากธรรมชาติ (Mineral water)
และถูกใช้เป็นเครือ่ งดืม่ เพือ่ ความสดชืน่ เป็นมะพร้าวทีม่ อี ายุประมาณหนึง่ เดือน มีนำ้ บรรจุ
อยู่ในผลประมาณ 90% ซึง่ มีปริมาณของน้ำต่อผลอยู่ในช่วง 400 - 465 ซีซ.ี เมือ่ ดืม่ น้ำ
มะพร้าวอ่อนหนึง่ ผลจะทำให้รา่ งกายได้รบั ปริมาณของวิตามินบีและวิตามินซีทพี่ อเพียงกับ
ความต้องการของร่างกายต่อวันได้โดยไม่ต้องหาเพิ่มจากแหล่งอื่น วิตามินเหล่านี้ได้แก่
ไนอาซิน หรือวิตามินบี 3, วิตามินบี 5 หรือกรดแพนโทเธนิค, ไบโอตินหรือวิตามิน H,
Riboflavin หรือวิตามินบี 2, folic acid หรือวิตามินบี 9, thiamine pyridoxine
น้ำมะพร้าวเป็นน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีแร่ธาตุสำคัญต่อร่างกาย ได้แก่
โปรตีน น้ำตาล แคลเซียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส และไขมันทีเ่ ป็นประโยชน์แก่รา่ งกาย
แถมน้ำมะพร้าว ยังเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่เหมือนใครตรงที่ มะพร้าวมีลำต้นสูง จะออกดอกเป็นผล
มีนำ้ ให้ได้ดมื่ ต้องผ่านการกลัน่ กรองตามชัน้ ต่างๆ มาแล้ว คนไทยจึงถือว่า น้ำมะพร้าวเป็น
น้ำบริสทุ ธิม์ ปี ระโยชน์มากมาย สามารถดืม่ เป็นยาระบาย แก้ทอ้ งเสีย ขับปัสสาวะ แก้พษิ
มีฤทธิ์เป็นกลาง สามารถขับพยาธิ และร่างกายสามารถดูดซึมกลูโคสจากน้ำมะพร้าวไป
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รา่ งกายสดชืน่
ปัจจุบนั ทาง องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สง่ เสริมให้มี
การพัฒนาน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเครือ่ งดืม่ ชูกำลังสำหรับนักกีฬา (Sport Drink) อันเนือ่ งจาก
มีปริมาณเกลือแร่ทสี่ ำคัญสูง
แม่ทเี่ พิง่ คลอดบุตรไม่มนี ำ้ นมเพียงพอให้ลกู กินสามารถให้นำ้ มะพร้าวเสริมน้ำนมแม่ได้
เพราะมีความบริสุทธิ์กว่านมผงหรือนมวัว แถมไม่มีสารเคมีเจือปนที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย เนือ่ งจากในน้ำมะพร้าวจะมีกรดไขมันทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย เป็นไขมันไม่อมิ่ ตัว
นอกจากนั้นในน้ำมันมะพร้าว กะทิ จะมีความแตกต่างจากน้ำมันอื่นๆ คือ ประกอบ
ด้วยกรดไขมันที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ กรดไขมันที่มีปริมาณมากได้
แก่ กรดลอริก กรดไมรีสติก กรดปาล์มติก กรดโอเลอิก กรดไพรลิก กรดคาพริก และ
กรดสเตรียริก ซึง่ ทัง้ 7 ชนิด เหมือนกรดไขมันทีม่ ีในน้ำนมแม่ โดยเฉพาะ กรดลอริกมีสงู
ถึง 50% ซึง่ ในน้ำนมแม่มปี ระมาณ 12%
กรดลอริกเมื่อเข้าร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารชื่อ โมโนลอริน เป็นสารปฏิชีวนะ มีฤทธิ์
ฆ่าเชื้อ สร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันเชื้อโรคได้หลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา
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เชือ้ ยีสต์ เชือ้ โปรโตซัว และเชือ้ ไวรัส เป็นต้นเหมือนยาฆ่าเชือ้ และลดการอักเสบ นอกนัน้
น้ำมันมะพร้าวยังมีวิตามินอีสูงมาก เพราะการทำไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีจะช่วยต้าน
อนุมลู อิสระทีก่ อ่ ให้เกิดการเสือ่ มของผิว หรือภายในร่างกาย น้ำมันมะพร้าวมีความหนืดต่ำ
เมื่ออยู่ในปากจึงไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำมันจึงดีต่อการอม อีกทั้งยังสามารถรักษาสุขภาพในช่อง
ปากได้ดมี าก
ในเมื่อกรดลอริกมีประโยชน์กับร่างกายมาก เราควรนำน้ำมันมะพร้าวและกะทิมาเป็น
อาหารทีค่ วรรับประทานเป็นประจำ เพือ่ สุขภาพทีด่ ที กุ วัย โดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นำ้ นมลูก
จะเพิ่มกรดลอริกในน้ำนมได้มากขึ้น หรือเติมน้ำมันมะพร้าวในน้ำนมให้ลูกครั้งละน้อยๆ
เป็นประจำ

(ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ วิ ท ยาศาสตร์ การอาหาร   ไขมั น และน้ ำ มั น
โดยศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก ารอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
วิทยาเขตดอยคำ)

เก็บมาฝาก
โดย บำรุง คูหา

ตอไม้...ตัวชี้วัด
ความสมบูรณ์ปา่
หากไม่พบ “ตอใหม่!”
ป่าของเราอุดมสมบูรณ์
ความสมบู ร ณ์ ข องป่ า ไม้ นั้ น อาจวั ดได้ จ ากจำนวน
ต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น จากชนิดไม้ที่เพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่ง
พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการวัดทาง
วิ ช าการป่ า ไม้ สำหรั บ ชาวบ้ า นเขาก็ มี วิ ธี บ อกความ
สมบูรณ์ของป่าเหมือนกัน เช่น ดูจากต้นไม้ที่โตขึ้น เห็ด
มากขึ้น น้ำในห้วยมากขึ้น นกมากขึ้น แม้กระทั่งแย้มาก
ขึ้นก็ถือว่าป่าสมบูรณ์ขึ้น แต่ที่ดูจะพิลึก แปลกไม่เหมือน
ใคร...ชาวบ้านที่ห้วยสะพานเขาวัดความสมบูรณ์ป่าไม้
ด้วย “ตอไม้” ไม่ผิดหรอกครับ “ตอไม้!!” นั่นแหละ
ครับ!
ป่าทีบ่ า้ นห้วยสะพาน มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,008 ไร่ ตัง้ อยู่
ที่ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นป่าผสม
ผลัดใบที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของ
สัตว์ป่า น้ำในลำห้วยไหลตลอดปี ชาวบ้านจึงร่วมกัน
รักษาไว้ ในรูปของป่าชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่าย กลุ่ม
เยาวชน คณะกรรมการร่วมดูแลป่าของพวกเขาเอง จนได้
รับรางวัลจากกรมป่าไม้ จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
และล่าสุดกำลังจะก้าวไปสู่เครือข่ายป่าชุมชนในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ

วกกลับมาที่เรื่องตอไม้กันดีกว่า...ทำไม? ตอไม้จึงวัด
ความสมบูรณ์ของป่าได้ คุณประยงค์ แก้วประดิษฐ์ หรือ
น้าเปียก ประธานป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี พา
ผมและคณะไปดูป่าที่เต็มไปด้วยพันธุ์ ไม้นานาชนิด เช่น
มะค่าแต้ ตะแบก เต็ง รัง ฯลฯ น้าเปียกชี้ ให้ดู ตอไม้
มะค่าแต้สูงราวๆ 1 ศอก โตราวๆ ขาผู้ใหญ่ และอธิบาย
ให้ ฟั ง ว่ า ตอไม้ นี้ เ ป็ น ตอเก่ า ที่ ช าวบ้ า นบุ ก รุ ก ตั ดไม้ ยุ ค
แรกๆ จนเดี๋ยวนี้ต้นไม้ ได้แตกหน่อโตขึ้นมาทดแทนตอ
เดิม สูงราวๆ 5-7 เมตร เป็นป่ารุ่นใหม่ที่สูงและโตขนาด
เท่ า ๆ กั น ทั้ ง ป่ า ชาวบ้ า นช่ ว ยกั น รั ก ษา อาสาสมั ค ร
เยาวชน คนเลี้ยงวัวก็มีส่วนช่วยเหลือ “ผมกล้าท้าได้เลย
นะครับว่า...ในป่าชุมชนห้วยสะพานจะไม่มีตอไม้ใหม่ๆ มี
แต่ตอเดิม ผุๆ... แสดงว่าไม่มีการตัดไม้ ทำลายป่าเลย
เราจึงกล้าพูดได้ว่า ตอไม้ผุๆ เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดว่าป่าของ
เราไม่มีการถูกบุกรุกพื้นที่ป่า ไม่มีการลักลอบตัดต้นไม้
อย่างเด็ดขาด ป่าของเราจึงสมบูรณ์มาจนทุกวันนี้ หาก
ใครพบ ‘ตอใหม่!’ ให้แจ้งคณะกรรมการได้ทันที แต่ไม่มี
หรอกครับ...” น้าเปียกยืนยันอย่างแข็งขัน ชาวบ้านคน
อื่นๆ ก็ยืนยันได้เหมือนกันทุกคน.

สมัครสมาชิก

ถึงสมาชิกที่รัก...
ถ้าเรารักใคร ชอบใคร ก็อยากรู้ความในใจของเขาใช่
ไหม...ว่าเขาคิดอะไรอยู่
หนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวก็เช่นกัน ไม่มีใครบอกก็
ไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ ทำให้ท่านคิด
อะไรอยู่
อยากรู้ความในใจของท่านบ้าง...ประสาคนรักกัน
มีเรื่องราวอยากเล่า อยากบอก ติชม หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์อะไร เขียนมาเล่าเพื่อนำมาบอกต่อ จะเป็น
จดหมายน้อยส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ แล้วแต่
สะดวก เพื่อให้เราต่างเรียนรู้ “ใจ” กันและกัน

นี่แหละจึงเป็นที่มาของคำว่า “ตอไม้...ตัวชี้วัดความ
สมบูรณ์ป่า” ใครสนใจเชิญได้ที่ป่าชุมชนห้วยสะพาน ไม่
เพียงได้ดูป่า ท่านยังได้สัมผัสชุมชนบนวิถีเศรษฐกิจชุมชน
อีกด้วย

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างแล้วส่งกลับมาที่
สถาบันลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) ชั้น 5 อาคาร 1
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรืออีเมล์ greenglobe@pttplc.com

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ –สกุล..........................................................................................................อายุ...............ปี
ที่อยู่..........................................................................................................................................
...........................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
โทร...................................................อีเมล์.................................................................................
ได้เห็นหนังสือลูกโลกสีเขียวจากที่ไหน...........................................................................................
เหตุใดจึงสนใจ............................................................................................................................
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นิเวศวิทยา
โดย จิตระพี

ไส้เดือน

“กู้โลก”

เกษตรกรรูด้ วี า่ ไส้เดือนเป็นเพือ่ นทีแ่ สนขยัน
ช่วยทำให้ดินร่วนซุย แถมยังเป็นตัวชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พืน้ ที่ไหนเห็นไส้เดือน ฟันธงเลยว่าดินอุดมสมบูรณ์
ปลูกพืชรับรองได้ผลผลิตสบายแฮ
เห็ น ตั ว เล็ ก ๆ รู ป ร่ า งหน้ า ตาขี้ ริ้ ว ขี้ เ หร่ อ ย่ า งนี้ น ะ
แต่ไส้เดือนมีภารกิจยิ่งใหญ่ในการกอบกู้โลกเชียวแหละ
โดยเฉพาะการกำจั ด เศษพื ช ผั ก ที่ เ หลื อ ทิ้ ง จากภาค
เกษตรและอาหารทีเ่ รากินกันทุกวัน ยิง่ นับวันยิง่ ปริมาณ
มาก จัดการให้ดียังมีผลผลอยได้เป็นปุ๋ยหมักจากมูล
ไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินอีกด้วย นี่เป็น
ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.อาณัฐ ตันโช อาจารย์ประจำ
ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...เจ้าค่ะ
ดร.อาณัฐ ทำโครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
จากขยะชุมชนที่ย่อยสลายได้ แล้วพบว่าไส้เดือนดิน
สายพั น ธุ์ ไ ทยที่ ส ามารถย่ อ ยสลายของเสี ย ได้ ดี ที่ สุ ด
คือ ฟีเรทธิมา เพกัวนา ชือ่ เรียกยากแต่มนั ก็คอื ไส้เดือน
แดงหรือทีห่ มูเ่ ฮาชาวเหนือเรียกว่า “ขีต้ าแร่” นัน่ เอง เจ้าขี้
ตาแร่นสี้ ามารถดูดกินขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ โดยเฉพาะเศษ
อาหาร เศษผัก ผลไม้ หรือแม้กระทัง่ กระดาษชำระและ
หนังสือพิมพ์ได้เร็วทีส่ ดุ ในโลก
ไส้เดือน 1 กิโลกรัม (ประมาณ
1,200 ตัว) จะกำจัดขยะ
1 ตัน ได้ภายในเวลา
4 วั น แ ล้ ว ยั ง ไ ด้
ปุย๋ หมักคุณภาพดีนำไป
บำรุ ง รั ก ษาต้ นไม้ ไ ด้

อี ก ต่ อ หนึ่ ง ขยะ 100 กิ โ ลกรั ม จะถู ก
ไส้เดือนดูดกินเหลือออกมาเป็นปุ๋ยได้ถึง 70
กิโลกรัม ไส้เดือนย่อยสลายขยะได้เร็วกว่าปล่อย
ให้ขยะเน่าสลายเองถึง 20 เท่า และระหว่างการ
ทำงานของไส้เดือน จะไม่มีการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใน
การทำลายบรรยากาศรอบข้างเลย
เห็ น ประโยชน์ ข นาดนี้ จะลองเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นช่ ว ย
กำจัดขยะในครัวเรือนก็น่าสนใจนะคะ วิธีทำก็ ไม่ยาก
แถมยังประหยัดเนือ้ ที่...ใช้ตู้ลนิ้ ชักพลาสติก 4 ชัน้ เป็น
คอนโดไส้เดือน เจาะรูระบายอากาศที่ด้านบนและพื้น
คอนโดชั้นที่ 1-3 ส่วนชั้นล่างสุดไม่ต้องเจาะ รองพื้น
คอนโดแต่ ล ะชั้ น ให้ ห นาประมาณ 3 นิ้ ว ด้ ว ยดิ น ป่ า
(ดินโคน) 4 ส่วน ขีว้ วั 1 ส่วนและน้ำผสมกัน ลองบีบดิน
ดูให้เป็นก้อนพอแน่นเหมือนกำดินร่วนซุยเป็นพอ ถ้าต้องการ
สายพันธุล์ ว้ นๆ ต้องตากดินให้แห้ง เพือ่ ทำลายไข่ของไส้
เดือนเดิมทัง้ หมดก่อนนะคะ
จากนัน้ ใช้นำ้ ยาล้างจานเข้มข้นป้ายตามขอบชัน้ กัน
ไม่ ให้ ไส้เดือนหนี ใส่ ไส้เดือนชั้นละ 30 ตัว แล้วโรย
อาหารปิดหน้า เช่น เศษพืชผัก เปลือกสับปะรด หรือ
อะไรที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ ไส้เดือนดูดได้หมด
ทิ้งไว้ 7 วัน ค่อยเตรียมให้อาหารอีกรอบหนึ่ง อาหารที่
ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารที่ชิ้นใหญ่เกินไป มีการย่อย
สลายยาก ส่วนเศษอาหารที่เปรี้ยวเกินไป เผ็ดเกินไป
ต้องทิ้งให้ย่อยสลายไว้ก่อน 2 วัน เพื่อให้ไส้เดือนกินได้
คล่องขึ้นค่ะ เพียงเท่านี้เราก็มีเครื่องจักรชีวะช่วยย่อย
สลายขยะอินทรียภ์ ายในบ้าน
แต่เดี๋ยวก่อน จำคอนโดชั้นล่างที่เราไม่ ได้เจาะรู
ระบายอากาศได้ไหมคะ...นีล่ ะ่ สุดยอดของดี ทัง้ ปุย๋ หมัก

มู ลไส้ เ ดื อ นดิ น ที่ ไ ด้ ม า
จากเศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ
รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป
แล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา แถมยังมีน้ำหมักมูลไส้เดือน
ดินที่มีแร่ธาตุอาหารและปริมาณจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวน
มาก ซึง่ โดยทัว่ ไปการหมักทีส่ มบูรณ์จะทำให้นำ้ หมักที่ได้
ไม่มีกลิ่นเหม็น และสามารถนำไปใช้ ในการผลิตพืชได้
อย่างสมบูรณ์ อย่างนี้ไม่เรียกว่า “ไส้เดือนกู้โลก” ก็ไม่รู้
ว่าไอ้มดแดงตัวไหนจะมาช่วยได้เท่านี้
เกิ ด เป็ น คนทั้ ง ที จากที่ เ คยต้ อ งอายหญ้ า แฝก
(เพราะว่าตัวเองไม่มปี ระโยชน์เท่าแฝก) บางคนอาจต้อง
อายไส้เดือนเพิม่ อีกอย่างด้วยซะแล้ว
อยากตีสนิทกับไส้เดือน ลองเข้าไปคลิกหาข้อมูล
เพิม่ เติมที่ www.maejoearthworm.org/
หรือ ศูนย์ขอ้ มูลไส้เดือนดิน 63 หมู่ 4 อาคารภาค
วิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม (ห้อง 107) คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053 873 490-3 ต่อ 117 และ 107

