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คณะกรรมการภาคลงพื้นที่ผ่านพ้นไป และตามมาด้วยคณะกรรมการคัดเลือก

ลงพื้นที่กันบ้าง ผมยังจำพื้นที่แรกของการลงพื้นที่ได้ดีคือ บ้านป่ากล้วย อ.แม่สะเรียง 

จ.แมฮ่อ่งสอน วนันัน้ฝนกต็ก การจะเดนิไปดพูืน้ทีท่ำกจิกรรมของชมุชน ดา่นแรกพวกเรา

ตอ้งขา้มสะพานไม้ไผท่ีท่ำขึน้ชัว่คราว จากนัน้กต็อ้งเดนิขา้มสายนำ้อกีสองสาย ลำพงัจะเดนิ

ขา้มนำ้คนเดยีวกล็ำบาก พวกเราเหลา่กรรมการจงึตอ้งจบัมอืตอ่กบัเดก็ และคนในชมุชนกนั

เปน็แถวยาว แลว้กค็อ่ยๆ เดนิขา้มไปดว้ยกนั หากคนใดคนหนึง่จะลืน่ลม้ลง พลงัการจบัมอื

จากคนทีเ่หลอืกช็ว่ยได ้พวกเรากข็า้มสายนำ้ไดอ้ยา่งสบาย เปน็ปรชัญาเลก็ๆ ในการทำงาน 

ใหอ้มยิม้โดยไมรู่ต้วั และระหวา่งเดนิก็ไดเ้หน็ปา่หนาทบึอดุมสมบรูณด์แูลว้ชืน่ใจ 

ไดล้งพืน้ที่ในปนีี ้ สงัเกตหลายๆ ชมุชนมลีกัษณะปา่ และการดแูลรกัษาธรรมชาตทิีน่า่

สนใจมาก ทีป่า่ดงตอ่ ต.สงเปอืย อ.คำเขือ่นแกว้ จ.ยโสธร เปน็หมูบ่า้นลอ้มปา่ ลงหวักระได

บา้นกเ็จอปา่เลย รกัษาปา่เปน็แหลง่อาหารกลางหมูบ่า้นไปดว้ย และทีบ่า้นสวา่งและบา้น

ซำโอง ต.หว้ยเตย อ.ซำสงู จ.ขอนแกน่ ชมุชนทำงานกบัภาครฐั นายอำเภอและภาคธรุกจิ

เอกชน เปน็การทำงานรว่มกนั ทีผ่มคอ่นขา้งสนใจ และเหน็วา่เปน็โยชนต์อ่ชมุชนสว่นใหญ ่

ทางสถาบันลูกโลกสีเขียวมีแนวคิดจะถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ 

และความยัง่ยนื เพือ่นำมาเปน็แนวทางใหช้มุชนอืน่ๆ ไดศ้กึษาและปรบัใช ้ 

มอีกีหนึง่เรือ่ง ทีท่างคณะกรรมการใหค้วามสำคญั

มาก คือ “ผู้รับไม้ต่อ” คนรุ่นใหม่หรือ

เยาวชนที่จะมาสานอุดมการณ ์ และ

ทำงานดา้นรกัษาสิง่แวดลอ้มตอ่ สิง่เหลา่นี้

จะเปน็หวัใจสำคญัในการสรา้งความยัง่ยนื 

การปลูกฝังเด็กเยาวชน ที่พวกเราเฝ้า

พยายาม และหาวธิีใหพ้วกเขาซมึซบั ไมว่า่

จะเป็นกลุ่มใน และนอกโรงเรียน ท่านเคย

สงสยับา้งไหมวา่ นอ้งๆ หนูๆ  ตอนเดก็เคย

ทำกจิกรรมอนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

พอโตขึ้นจะเป็นอย่างไร จะช่วยอะไรเขาบ้าง

ตอนทีเ่ขาเปน็ผู้ใหญแ่ลว้ กลุม่เยาวชนบางสว่น

ที่ไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีว จะมาไขขอ้สงสยัใน

หนงัสอืพมิพล์กูโลกสเีขยีวฉบบันี ้ 

วิชัย นาพัว 

(นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์) 
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 ทุกๆ ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว จะมีสมาชิกใหม่วัยละอ่อนที่ได้รับ
รางวัลผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน ถึงวันนี้ก็มากกว่า 60 ผลงาน เป็น
ความหวังที่ทำให้ผู้ใหญ่มากมายรู้สึกปลาบปลื้ม ใจชื้นว่ายังมีลูกหลานที่
ลุกขึ้นมาสานต่องานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งกลุ่มเยาวชนในระบบ
การศึกษาโรงเรียน และที่รวมตัวกันนอกโรงเรียน  

ปญัหาของการทำงานกลุม่เยาวชนทีน่อกเหนอืจากรบัมอื คดักรอง สิ่ง
เร้าต่างๆ ที่แฝงมากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ ก็คือ
การทำงานที่มีความต่อเนื่อง เมื่อช่วงวัยรุ่นผ่านไปสู่วัยทำงาน เด็กๆ ก็
จะแยกย้ายกันไปสู่สังคมใหม่ๆ จึงมักเป็นคำถามอยู่เสมอว่ากลุ่ม
เยาวชนจะ “ต่อ” งานให้ “ติด” จนเห็นผลในระยะยาวได้อย่างไร การ
สร้างน้องใหม่ให้มาแทนที่ การกลับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องรุ่นใหม่ 
ระบบพี่สอนน้อง ฯลฯ เหล่านี้เป็นวิธี “บริหารจัดการ” งานกลุ่มเยาวชน
ให้เดินหน้าต่อแม้ตัวเองจะหมดวาระ รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบของ
กลุ่มใหม่ให้สอดคล้องกับวัยของสมาชิกที่เติบโตขึ้นในกรณีที่ยังสานต่อ
งานให้กับกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นวิธี ใด สิ่งหนึ่งที่ เป็นหัวใจหลักของการทำงานกลุ่ม
เยาวชนก็คือการได้หลอมเป็นนักคิด นักพัฒนา นักกิจกรรมที่มี
จิตสำนึกด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกในวันนี้
และวันข้างหน้า 

3 นักคิดรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชนที่นำเสนอต่อไปนี้ อาจช่วย
สะท้อนถึงวิธีคิดและทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็น
ข้อคิดแก่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ 

และต่อไปนี้ ความปลาบปลื้มมาสู่ท่านแน่ๆ เมื่อได้สัมผัสเรื่องราว
ของพวกเขา 

 

นายปลาบปลื้ม 
3นักคิดรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชนสะท้อนถึง
วิธีคิดและทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่
สามารถเป็นข้อคิดแก่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ

จากเดก็ชาย...เปน็

บทบรรณาธิการ เรื่องจากปก

ลูกโลกสีเขียว๐๒



 

วิชัย นาพัว 
“สิ่งที่ทำ คือ สิ่งดีงาม” 

เพราะเขามักหากิจกรรมสนุก ด ี มีสาระมาให้น้องๆ 
เพลดิเพลนิเสมอ อยา่งวนัที่ไดม้ีโอกาสไปเยีย่ม ชยักำลงัทำ 
“กลอ่งยอ้นอดตี” เขานำสไลดภ์าพเกา่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทำงานของ ชมรมเดก็รกันก (“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ครัง้ที ่7 
ป ี2548) มาประกอบกบัเลนสข์ยายจากกลอ้งดนูกที่ไม่ใชแ้ลว้ 
เพื่อประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่ใช้ในการกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
จติสำนกึการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ในวัยเด็กของวิชัยมีโอกาส
ใกลช้ดิกบัหลวงพอ่คำเขยีน สวุณัโณ เจา้อาวาสวดัภเูขาทอง 
ต.ทา่มะไฟหวาน อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ พระผู้ใหญท่ีม่บีทบาท
ดา้นการอนรุกัษป์า่ภแูลนคา ในฐานะเดก็วดัทีร่บัใชห้ลวงพอ่ 
ชยัซมึซบัแนวคดิการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตจิากหลวงพอ่ 
และต่อมาก็ก้าวมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการ
สนับสนุนจากพระผู้ใหญ่อีกหลายท่าน รวมทั้งพระไพศาล 
วสิาโล เจา้อาวาสวดัปา่สคุะโต (ปจัจบุนั) โดยการรวบรวม
เพือ่นและเดก็ๆ ในหมูบ่า้นทา่มะไฟหวานจดัตัง้ “ชมรมเดก็
รกันก” ราวป ี2533 มกีลอ้งสอ่งทางไกลที่ไดจ้ากการบรจิาค
เปน็อปุกรณป์ระจำชมรม แลว้คน้ควา้หาความรูเ้รือ่งนกจาก
ตำราตา่งๆ จนกลายเปน็การศกึษาเรือ่งนกแบบจรงิจงั 

“ในสมัยนั้น ความรู้สึกของผมก็คงไม่ต่างจากน้องๆ 
ในวันนี้ที่วิ่งเล่นสนุก ถือกล้องฯ ส่องดูโน่นดูนี ่จนเกิดเป็น
ความชอบ แล้วจึงเริ่มค้นคว้าอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะอ่าน
หนังสือ เฝ้าสังเกตพฤติกรรม และ วาดภาพร่างออกมา 
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผมรู้สึกผูกพันกับงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม”  

หลงัเรยีนจบ ป. 6 ที่โรงเรยีนบา้นทา่มะไฟหวาน ชยัเลอืก
เสน้ทางชวีติเอง เขาเลอืกไมเ่รยีนตอ่ในระบบโรงเรยีนเพราะ
เชื่อว่าการเรียนกับธรรมชาติและค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการ
เรยีนรูท้ีก่วา้งขวางกวา่ 

 “ผมมองวา่การเรยีนในหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ไมไ่ดต้อบสนองในสิง่ทีอ่ยากรู ้ ผมจงึเลอืกศกึษาในสิง่ทีอ่ยาก
เรยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ และใชป้ระสบการณท์ีไ่ดม้าแก้ไข
ในจดุบกพรอ่งของตนเอง”  

เมือ่ชยัอาย ุ19 ป ีเขาเขา้ไปทำงานมลูนธิคิุม้ครองสตัวป์า่
และพนัธุพ์ชืแหง่ประเทศไทยฯ โดยเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัชา้งปา่
ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน -ปางสีดา และทำงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบอุทยาน
แหง่ชาตแิกง่กระจาน  

หลังจากทำงาน 3 ป ี ชัยลาออกและกลับบ้านที่ชัยภูม ิ
เขารื้อฟื้นงานของชมรมเด็กรักนกอีกครั้ง เขาคิดว่าน่าจะมี
ใครสักคนที่หันมาสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิด 
เพราะถ้าคนรุ่นใหม่พากันออกไปทำงานต่างถิ่นกันหมด
คงขาดแรงดีๆ  ทีม่าชว่ยพฒันาหมูบ่า้น  

ชยัดงึเพือ่นสมยักอ่ตัง้ชมรมฯ มาสานตอ่กจิกรรมอกีครัง้ 
ใช้กิจกรรมดูนกเป็นตัวดึงเยาวชนในหมู่บ้านให้มาสนใจงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และงานเพือ่สว่นรวมในชมุชน จากจดุเริม่
ตน้ในบา้นทา่มะไฟหวานกข็ยายพืน้ทีอ่อกไปตามโรงเรยีนและ
หมูบ่า้นตา่งๆ รอบภแูลนคา  

ในชว่งแรกทีท่ำคา่ยเรือ่งสิง่แวดลอ้มมเีฉพาะเดก็ๆ เขา้รว่ม 
กจิกรรม ตอ่มาจงึปรบัรปูแบบใหม้พีอ่แมแ่ละผูอ้าวโุสเขา้รว่ม
ด้วย เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็นพัฒนาการและการกล้าคิดกล้า
แสดงออกของลูกหลาน อีกทั้งเด็กๆ เองจะได้เห็นคุณค่า
ความรูข้องคนรุน่กอ่นๆ ในเรือ่งการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ 

กิจกรรมของชมรมฯ จัดขึ้นตามกำลังที่มี ช่วงไหนที่มี
งบประมาณก็ทำ ถ้าไม่มีก็พักไว้ก่อน ขอบริจาคข้าวสาร
อาหารแห้งจากชาวบ้านเพื่อดำเนินกิจกรรม สมทบกับเงิน
ส่วนตัวที่ ได้จากการขายผลงานศิลปะ เช่น เข็มกลัด 
โปสการด์รปูนก เปน็ตน้ เปน็ทีรู่ก้นัวา่ทีช่มรมฯ เปน็จดุรวม

พลของเดก็ๆ มกีลอ้งใหส้อ่งดนูก มหีนงัสอืใหอ้า่น มกีระดาษ
และสีใหว้าดรปู มทีี่ใหน้อน นอ้งๆ ในชมรมทีต่วัโตหนอ่ยก็
ผนัตวัเองมาเปน็พีเ่ลีย้งดแูลนอ้งและวิง่งานกจิกรรม 

แน่นอน ในการทำงานที่ค่อนไปทางขาดแคลนก็ย่อมมี
ความทอ้แท ้ แตห่ลงัจากการรว่มเดนิธรรมยาตราทีห่ลวงพอ่
คำเขียน และพระไพศาล วิสาโล จัดขึ้นในป ี2543 เขาได้
สัมผัสกับการพัฒนาจิตใจ ทั้งยังจำที่หลวงพ่อคำเขียนเคย
สอนว่า งานดีหรือไม่ด ี สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เป็นเรื่องของ
ปจัจยัภายนอกทีเ่กดิขึน้ บางครัง้กย็ากทีจ่ะควบคมุ ไม่ใชส่ิง่ที่
จะต้องมานั่งเครียดหรือกังวล หากต้องรู้จักแก้ไขปัญหา 
เขา้ใจตวัเอง รูท้นัตวัเอง เมือ่รูส้กึทอ้ตอ้งตดัออกไปเพราะไม่
เกดิประโยชน ์ ชยัเรยีกสิง่เหลา่นีว้า่ การวางใจกบัการทำงาน 
คอื ถา้วางใจไมเ่ปน็กจ็ะทกุข ์เสยีโอกาส เพราะทำบญุแลว้ยงั
ทกุข ์แนวคดินีช้ยันำมาถา่ยทอดสูน่อ้งๆ ในชมรมเสมอ  

เวลาเริ่มต้นทำงาน เขาจึงเลือกทำสิ่งเล็กๆ เท่าที่ทำได้
ก่อน เรื่องอบรม สัมมนา หากไปมุ่งว่าจะหาเงินที่ไหนมา
ทำงาน อาจทำใหห้ลงประเดน็เพราะตอ้งเอนตามกระแสของ
แหลง่ทนุ สดุทา้ยกจ็ะไมส่นกุและอาจไมต่รงประเดน็  

“หากเริม่จากฐานของเราเอง เชน่ หากสนใจงานคา่ย แต่
ไม่มีเงิน ก็ลองมองหาจากสิ่งใกล้ตัวก่อน ลองถามวัดว่ามี
สถานทีไ่หม แลว้ขา้วละ่ ขอบรจิาคจากชาวบา้นได้ไหม ทำใน
สิ่งที่ทำได้ก่อน พอทำแล้วก็จะรู้สึกสนุก คิดหาทางออกไป
เรือ่ยๆ จะชว่ยพฒันาตนเองไปในตวั”  

ชัยบอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นงานบุญ ไม่ก่อเกิดรายได้ 
ถา้ทำแลว้ไมส่บายใจ เครยีด ทอ้ กแ็สดงวา่งานนัน้ไมส่ำเรจ็ 
เป็นการสูญเปล่า งานที่ทำจะต้องเบิกบานใจ เมื่อลงมือ
ปฏบิตัแิลว้เปน็งานทีก่อ่เกดิสิง่ทีด่งีาม  

 

ตำแหน่งขวัญใจของเด็กๆ แห่งบ้าน
ทา่มะไฟหวานจ.ชยัภมูิคงหนีไมพ่น้
วชิยันาพวัหรอื“ชยั”

ลูกโลกสีเขียว ๐๓



ระหว่างนั่งรถไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผลงานที่ส่ง

เข้ามา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” พี่แฟ๊บ หรือ บุบผาทิพย์ 

แช่มนิล ที่ปรึกษากลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง มักจะเล่า

เรือ่งความฮาปนความนา่รกัในทางชืน่ชมของนอ้งๆ ในกลุม่ 

เรื่องที่พี่แฟ๊บมักจะพูดถึงบ่อยๆ และได้รับเสียงชื่นชมจาก

ผู้ร่วมเดินทางเสมอก็คือเรื่องของ วิฑูรย์ คุ้มหอม หรือตั้ม 

ประธานกลุ่มรักษ์เขาชะเมาที่เวลานี้อายุ 31 ปี รับราชการ

ครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

ในบรรดากลุม่เยาวชนทีส่นใจเรือ่งการอนรุกัษธ์รรมชาติ

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

อนุรักษ์ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

จ.ระยอง เวลานั้นตั้มไม่ ได้คิดอะไรมากไปกว่าความ

สนุกสนาน เหมือนเด็กทั่วๆ ไปที่ชอบทำกิจกรรมเดินป่า 

ดูนก หาสิ่งแปลกใหม่ให้ตัวเองนอกเหนือการนั่งจดนั่ง

เขียนในห้องเรียน 

กลุ่มรักษ์เขาชะเมาก่อตั้งขึ้นในปี 2537 (รางวัลลูกโลก

สีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547) จากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีจิต

อาสารักสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย ตั้มก็เป็นเด็ก

คนหนึ่งในรุ่นแรกๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม จากกิจกรรมเดิน

ป่า เก็บขยะ ก็ขยับมาสู่กิจกรรมด้านวัฒนธรรม เก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนเพื่ออนุรักษ์ไว้ไม่ให้จางหายไป เมื่อกลุ่มรักษ์เขา

ชะเมาเติบโตขึ้นจนได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพื่อการ

ลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: SIF) ทำให้

กลุ่มมีแบบแผนในการทำงานมากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่รับ

ผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเพื่อ

กำหนดหน้าที่และเป้าหมายกิจกรรม นี่ก็เป็นเริ่มต้นอีกจุด

หนึ่งของตั้มเมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มรักษ์เขา

ชะเมาคนแรกในปีเดียวกันกับที่ก่อตั้ง  

“ครั้งแรกมีสมาชิกเป็นเด็กๆ และ

เยาวชนในชุมชนจำนวน 10 คน หลังจาก

กิจกรรมเดินเที่ยวป่าดูนกแล้ว เราก็ทำกิจกรรมการ

ปลูกต้นไม้ เก็บขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว ลบรอยขีด

เขียนในถ้ำเขาวง” ตั้มเล่าประสบการณ์ในยุคเริ่มแรกเมื่อ

มาร่วมกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ในตอนนั้นเขายังไม่รู้จักคำว่า

แรงบันดาลใจ ไม่รู้ว่างานอนุรักษ์คืออะไร เขาเพียงชม

ชอบบรรยากาศการเดินป่ากับเพื่อนๆ ความสนุกสนาน

ของบรรยากาศค่ายที่สนุกกว่าห้องเรียน พี่ๆ ที่มาให้ความ

รู้ก็เป็นกันเอง และสร้างกระบวนการคิด ให้รู้จักการ

แสดงออก ตั้มรู้แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ปล่อยใจให้เป็น

อิสระ เคลื่อนไหวตามจังหวะของธรรมชาติรอบตัว 

“ทุกอย่างมันลงตัวพอดีระหว่างความสนุกสนานกับ

การได้เข้าป่าเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ แล้วต่อมาเราก็ได้เรียน

รู้เรื่องบ้านเกิด เรื่องในอดีตของบ้านเกิดจากผู้ใหญ่ใน

หมู่บ้าน”  

สมาชิกกลุ่มรักษ์เขาชะเมาเป็นคนที่เกิดที่นี่ พวกเขา

จึงร่วมงานกันเสมือนพี่น้อง ไม่ได้อยู่ด้วยระบบแบบแผน

เหมือนกลุ่มเยาวชนที่เกิดในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนกัน

ในกลุ่มทำให้เกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมกลมเกลียว  

เมื่อพูดถึงงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา 

ต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกๆ ตั้มเคยมีโอกาสร่วมกิจกรรม

ร่วมกับกลุ่มยายกับตา ที่จังหวัดเพชรบุรี และเห็นว่าคนที่

นั่นสามารถใช้กิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้น

บ้านไว้ได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมาสืบสานอนุรักษ์

วัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนที่กำลังจะถูกลืม ค่าย

วัฒนธรรมค่ายแรกของกลุ่มรักษ์เขาชะเมาจึงเกิดขึ้นคือ 

“ค่ายวัฒนธรรม ตอน เรื่องเก่าที่บ้านเกิด” มีกิจกรรม

หลัก คือสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำขนมจีน 

และด้วยเหตุผลที่ชื่นชอบการออกค่ายวัฒนธรรมเช่น

เดียวกับที่เคยทำกิจกรรมค่ายกับกลุ่มยายกับตา ทำให้ตั้ม

หลงใหลในวัฒนธรรม สังคม ประเพณีของคนเมืองเพชร 

ในขณะที่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขาก็มี

โอกาสกลับไปทำงานวิจัยที่นั่นอีกครั้ง จนสุดท้ายตัดสินใจ

ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี 

หลังจากจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ

ปี 2545 ตั้มเข้าทำงานกับกลุ่มยายกับตาในโครงการ

เยาวชนส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ของสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นานร่วม 

2 ปี ต่อจากนั้นก็เรียนต่อในระดับปริญญาโทที่คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามานุษยวิทยา  

ช่วงเวลาที่ศึกษาด้านมานุษยวิทยาอยู่นั้น หนังเรื่อง 

“แร็บบิท วูลเฟนซ์” (Rabbit Wolfence) ที่เกี่ยวกับคน

ผิวขาวที่เข้าไปพัฒนาชาวพื้นเมืองในออสเตรเลียก่อเกิด

คำถามในใจของเขาว่าโดยแท้จริงแล้วการพัฒนาคืออะไร 

การศึกษาด้านมานุษยวิทยาทำให้เขาตระหนักว่าการ

พัฒนาคือการเรียนรู้ชีวิต และการเข้าใจโลก อยู่กับโลกได้ 

ปรับตัวได้ ไม่ไหลไปอย่างไร้ทิศทาง  

หลังจากจบปริญญาโท ตั้มก็สอบเข้าเป็นอาจารย์ที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สอนวิชา

สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ทำให้เขาได้คลุกคลีกับ

เด็กๆ ได้รู้จักหมู่บ้านของเด็กๆ ภูมิปัญญาและเรื่องราว

ต่างๆ ประสบการณ์งานกลุ่มเยาวชนในวัยเด็กทำให้เขา

ปรับการสอน โดยพาเด็กๆ ในชั้นเรียนเข้าถึงท้องถิ่นของ

ตนเองมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเรื่อง เคียวมีบางจาน  

“มีเด็กที่อยู่บ้านบางจาน เราก็จะให้เด็กพาไปดูว่า

บางจานที่เป็นบ้านของพวกเขาวัฒนธรรมแบบไหน ให้เขา

ไปหาข้อมูล เพื่อสะท้อนกลับมาว่าเด็กมีความรู้เกี่ยวกับ

ท้องถิ่นของตัวเองมากแค่ไหน ไม่ใช่ปล่อยให้เขาอยู่แต่

หน้าคอมพิวเตอร์ บางทีเราก็จะพาเขาไปเรียนรู้พิธีกรรม

ต่างๆ นอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้รากเหง้า

ของตนเอง”   

การทำงานด้านสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น ช่วยปลูก

ฝังให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนรุ่นเก่า อาจจะ

เป็นงานยาก เมื่อสิ่งเหล่านี้ ไม่ค่อยตรงกับการพัฒนา

กระแสหลักของสังคม แต่ตั้มก็ประยุกต์ใช้และสอดแทรก

ให้เด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ โดยการตั้งคำถาม

แล้วให้เด็กนักเรียนออกไปหาคำตอบ ใช้หลักวิทยาศาสตร์

บวกกับความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่น ตั้ง

คำถามว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการตื่น ในทาง

วิทยาศาสตร์ทำไมดอกบัวถึงไม่เปียกน้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้

เด็กเกิดกระบวนการคิด และเกิดการหาคำตอบทั้งด้าน

ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป  

จากที่ ได้นั่ งพูดคุยกับตั้ม มองเห็นถึงวิธีการคิด 

แนวทางต่างๆ ได้จากคำพูดของเขา นั่นคงเป็นเพราะการ

บ่มเพาะจากได้ออกค่ายอนุรักษ์ในวัยเด็ก ได้คิด ได้มอง 

ได้สัมผัสถึงวิถีชาวบ้านในชุมชน จนเห็นข้อแตกต่างที่

สัมผัสได้ในการสอนที่เขามักจะให้เด็กในชั้นได้หัดที่จะเป็น

ผู้คิด มากกว่าจะเป็นผู้ตามหรือนักท่องจำ  

“ส่วนใหญ่ เรามักจะยัดเยียดเนื้อหาให้เด็กท่องจำ 

ไม่ได้ปล่อยให้เขาคิด ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่คิดเป็น รู้จัก

สังคมในชุมชนของตนเอง รู้จักวัฒนธรรมพื้นบ้านของเขา

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสอนให้เขารู้จักตัวเอง ไม่ใช่เอา

สูตรสำเร็จมาใช้ในชีวิต”   

“สร้างกระบวนการ
ความเป็นนักคิด”

วิฑูรย์ คุ้มหอม นพชิต เมืองแก้ว 

ลูกโลกสีเขียว๐๔



นพชิต เมืองแก้ว หรือที่คนในแวดวงลูกโลกสีเขียว

เรียกว่า “นายหนัง” เพราะยังจำภาพเขากับการเชิดหนัง

ตะลุงได้ดี  

นายหนังนพเป็นคนบ้านคลองไม้แดงเหนือ-เคี่ยมงาม 

ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง มีนิสัยเป็นคนกล้าคิดกล้า

แสดงออก และมักทำให้เพื่อนรอบข้างมีเสียงหัวเราะ และ

มีพรสวรรค์ในการเชิดหนังตะลุง ครั้งหนึ่งทางสถาบัน

ลูกโลกสีเขียวได้จัดงานเวทีเครือข่ายสัญจร “ลูกโลกสี

เขียวภาคใต้หนึ่งเดียว” ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดตรัง เมื่อปี 

2553 นพก็ไปเชิดหนังตะลุงให้ชม เขาเก็บเหตุการณ์การ

ทำกิจกรรมในครั้งนั้นไปเป็นเนื้อเรื่องในการเชิด ทำให้ทุก

คนทึ่งและชื่นชมในพรสวรรค์ของนพ 

ตอนนี้นพอายุ 21 ปี ถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็ใกล้จบระดับ

อุดมศึกษา แต่นพเลือกเรียนแค่ชั้น ม. 3 และก้าวสู่เส้น

ทางสายอนุรักษ์ หันมาทำงานให้กับบ้านเกิดอย่างเตม็ตวั 

ประกอบอาชพีกรดียางชว่ยพอ่แมส่ง่นอ้งสาวเรยีน 

 “ตอนแรกว่าจะออกมาตั้งแต่ ม.1 แล้ว ตอนนั้นออก

มาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อมาทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่ในชุมชน แล้ว

กเ็ขา้ไปใหมเ่นือ่งจากมคีนขอรอ้งใหม้าเรยีน เลยเรยีนใหจ้บ 

ม.3 จากนั้นก็ทำงานให้ชุมชนบ้านเกิด และครอบครัว” 

เส้นทางของนพในวัยเด็กห่างไกลจากการเล่นเกมส์และ

คอมพิวเตอร์ 

วันนี้ของนพสร้างสรรค์จากวันวาน ตั้งแต่ครั้งเรียนอยู่ 

ป.4-ป.5 ครัง้นัน้เขาตามพอ่แม่ไปทำกจิกรรมเรือ่งเกีย่วกบั

การอนุรักษ์ในหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านเชื่อมงามอยู่

ใจกลางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม วันหนึ่งชาวบ้านโดน

ไล่ที่ คนในชุมชนจึงรวมตัวกันคัดค้านการไล่ที่และก่อเกิด

เป็นกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านคลองไม้แดงเหนือ-เชื่อมงาม 

ในวันนั้นนพเพียงแต่รู้สึกสนุกที่ได้ร่วมตามผู้ใหญ่ แต่สิ่งที่

แฝงมากับความสนุกในวัยนั้นกลับซึมซับมาโดยไม่รู้ตัว 

นั่นคือความรักและความหวงแหนในการปกปักรักษา

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบ้านตัวเอง ปกป้องสิทธิชุมชน 

สิทธิของคนอยู่กับป่า นพบอกว่าคนอยู่กับป่า ใช่ว่าจะ

ทำลายป่าเสมอไป 

การได้ตามพ่อแม่ไปทำกิจกรรมอยู่บ่อยๆ เมื่อเข้า

เรียนต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา นพ

จึงเข้ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในกลุ่มเยาวชน

รักษ์คลองสิเหร่ (รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548) 

นพเป็นรุ่นที่สอง  

ชว่งทีน่พตดัสนิใจไมเ่รยีนตอ่ กม็เีสยีงจากผู้ใหญบ่างคน

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 

“ตอนแรกปรึกษาผู้ใหญ่ และเสนอว่าจะจัดตั้งกลุ่ม

เยาวชน มีประมาณ 30 คน มีตั้งแต่ 5 ขวบจนถึงวัยรุ่น 

เราไม่จำกัดอายุ บางทีมาวิ่งเล่น ตามดูเราทำกิจกรรม แต่

เขาจะได้การปลูกฝังไปเองโดยไม่รู้ตัว เราใช้วิธีทำค่าย ทำ

กจิกรรมวนัเสาร-์อาทติย ์ ปดิเทอม วนัสำคญั โดยสำรวจปา่ 

สำรวจคลอง ทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา หลังจากนั้น ก็ปลูก

ฝังเรื่องวิถีชีวิต และศิลปประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ และ

เล่นดนตรีเพื่อชีวิตชักจูงน้องๆ มาทำกิจกรรม”  

เรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันนั้น พวกเขาอาศัยช่วยกัน

คิดแล้วนำไปเสนอผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา หน้าแล้งพวก

เขาก็พากันไปสำรวจป่า ทำฝาย พอหน้าฝนก็ฟื้นฟูวิถีชีวิต

การทำนา ทำโครงการถนนกินได้ โดยการปลูกพืชผัก

สวนครัว และสำรวจสมุนไพร ช่วงปิดเทอมทำค่าย

ปลูกจิตสำนึกกลุ่มเยาวชน ปลายปีก็พาน้องๆ ไปศึกษา

ดงูาน แลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้นพกับเพื่อนๆ น้องๆ 

ตกลงกับกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านรอบๆ อีก 7 กลุ่ม จัดค่าย

หมุนเวียน 3 เดือน/ครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เสมือนไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาการทำงานและให้กำลังใจกัน  

การเข้าค่ายจะอาศัยการช่วยระดมทุนขอข้าวสาร

อาหารแห้งจากชาวบ้านโดยที่ไม่ขอปัจจัยเป็นตัวเงิน และ

ให้น้องๆ ที่มาเข้าค่ายนำอาหารมาร่วม อาทิ ข้าว ปลา

กระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผักพื้นบ้าน ฯลฯ ส่วนค่าเดิน

ทางก็เขียนโครงการไปขอหน่วยงานต่างๆ หรือแกนนำ

ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองน้องที่ร่วมกิจกรรม ส่วนเรื่อง

การระดมเงินทุนนพใช้วิธีไปการเชิดหนังตะลุงตามสถานี

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

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับ

การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากเมื่อ

ก่อนเคยทิ้งขยะลงคลอง ไม่สนใจโรงงานเรื่องบำบัดน้ำ

ก่อนทิ้ง และมีการบุกรุกป่า เมื่อเกิดการขับเคลื่อนกลุ่ม 

เกิดการปลูกฝัง ก็เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

และปัญหาก็ ได้รับการมองเพื่อแก้ ไข ชุมชนเริ่มวาง

กฎระเบยีบเพื่อการใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกัน กฎการใช้

ป่าริมคลอง นอกจากนั้นความคิดของผู้ใหญ่ที่ดูถูกนพว่า

เรียนน้อยก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อเห็นว่าเป็นคนทำงานจริง 

มีประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวม จากที่เคยเห็นต่างก็เริ่ม

เข้ามาให้คำปรึกษา และนำมาสู่การร่วมงานในที่สุด  

สมัยเด็ก นพมักคิดเสมอว่าสิ่งที่เขาทำอยู่จะได้อะไร

ขึ้นมา วันนี้เขาได้คำตอบแล้วว่านอกจากการพัฒนาบ้าน

เกิด เขายังได้เห็นรอยยิ้มของผู้ใหญ่ที่วางใจว่ามีลูกหลาน

ที่รักบ้านเกิด ถือเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่สำหรับนพ   

“สร้างมิตรภาพ
ที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเกิด”

วิฑูรย์ คุ้มหอม นพชิต เมืองแก้ว 

ลูกโลกสีเขียว ๐๕



–  1  – 
พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่กว่า 9,000 ไร่ ประกอบไปด้วยระบบ

นิเวศน้ำจืดและน้ำกร่อย ก่อให้เกิดสังคมพืชที่หลากหลาย
ทั้ง จิกน้ำ ลำพู ตีนเป็ดทะเล ซึ่งขึ้นอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อย 
ส่วนพืชในพื้นที่น้ำจืดก็มี ตะเคียน ยางนา หว้า ขึ้นอยู่ตาม
เทือกสวนของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรอีก
มากมาย พื้นที่ซึ่งมีการทับถมของตะกอนดินกันมานานนับ
ร้อยปี ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็น
แหล่งอาหารของนกนานาชนิด ซึ่งบางชนิดก็ไม่สามารถ
พบเห็นได้ง่ายนัก 

นี่คือพื้นที่สีเขียวที่เรียกขานกันในหลากหลายชื่อ เช่น 
บางกะเจ้า หรือพื้นที่กระเพาะหมู ที่สำคัญ สถานที่แห่งนี้
อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ห่างเพียงแม่น้ำเจ้าพระยาคั่น
กลาง และพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูกอนุรักษ์ให้เป็นปอดของคน
กรุงเทพฯ 

 
– 2 – 

หากมองจากแผนที่ประเทศไทยมุมสูง บริเวณปากน้ำ
เจ้าพระยา จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวไปมา มองดู
คล้ายรูปกระเพาะอาหาร เป็นจุดสังเกตพิเศษที่ทำให้ผู้คน
สามารถจดจำพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จึงถูกเรียกกันว่า 
พื้นที่กระเพาะหม ู ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 6 ตำบล ในเขต  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    

ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ เกิดจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้อนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ และยังคงรักษาสภาพ
เช่นนี้เอาไว้  

คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 
ให้อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อประโยชน์ด้านการส่ง
เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนเมือง 
กรมป่าไม้ จึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์
นครเขื่อนขันธ์ บนเนื้อที่ 1,276 ไร่  
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เส้นทางเดินเล็กๆ ผ่านสวนอันร่มครึ้มของชาวบ้าน 
ในเขตตำบลทรงคะนอง ไม่ไกลนักก็มาถึงสวนป่าเกด
น้อมเกล้า ซึ่งเป็นสวนป่าชุมชน สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
พื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของโครงการ
สวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว   

เปรมปรีย์ ไตรรัตน์ ประธานป่าชุมชนเมืองสวน
ป่าเกดน้อมเกล้า เล่าที่มาของป่าชุมชนแห่งนี้ให้ฟังว่า 
เมื่อ 20 ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์โดยหน่วย
งานราชการเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว ห้ามไม่ให้ชาวบ้านรุกล้ำ 
ต่อมาปรากฏว่าพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสวนรกร้าง จึงมีการ
ฟื้นฟูป่าขึ้นมาใหม่ โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ และยังเป็นพื้นที่รวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
อีกด้วย 

 การฟื้นฟูป่าแห่งนี้เน้นปรับปรุงเรื่องน้ำเสียตามท้อง
ร่อง และรื้อป่าที่รกทึบให้โล่งโปร่ง โดยคงสภาพท้องร่อง
แบบเดมิไวแ้ตป่ลกูกลา้ไมแ้ทรกเขา้ไป สว่นมากเปน็ตน้ไมใ้หญ่
และมีพืชที่เป็นแหล่งอาหาร เช่น ต้นตีนเป็ด ตะเคียน
ทอง ยางนา ลูกหว้า มะหวด ชำมะเรียง สะเดา ขี้เหล็ก 
ยอ เป็นต้น  

สว่นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในสว่นปา่แหง่นีส้ว่นใหญเ่ปน็การ
ฝึกอบรมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
เช่น การจัดทำเส้นทางจักรยานในสวน การส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรมจากผลต้นจิกน้ำ การเพาะชำกล้าไม้ใน
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 หรือไม่ได้
นึกถึงความสำคัญ 

แต่สิ่งที่หลายคนมองข้าม กลับอยู่ในสายพระเนตร
อันยาวไกลของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ และเกิดเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 4,000 
โครงการ ที่ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า 
60 ปี    

 
 
 

บางกะเจ้า

ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ เกิดจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์
ให้อนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่

ปอดของคนกรงุ

*รายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  

เวลา 20.20 น.ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน
โดยธาดาปรีชาชาติ

ลูกโลกสีเขียว๐๖



 

ชุมชนตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสร้างสุขให้

กับชุมชนโดยการนำวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประเภทลิเกโขนสด 

และดนตรีพื้นบ้านมาฟื้นฟู เรียนรู้ และสืบทอดเชื่อมโยง

โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์พื้นบ้าน ซึ่งเป็น

ผู้ชำนาญการในอดีต มาเป็นผู้เบิกทางอบรมสั่งสอนทั้ง

เยาวชนในโรงเรียน และเยาวชนที่ด้อยโอกาสการเรียนต่อ

ในชั้นสูง จนเยาวชนจำนวนนับร้อยสามารถนำความรู้ใน

เชิงศิลปะการแสดงเฉพาะด้าน ไปแสดงในงานประเพณี

ของชุมชน หรืองานมงคลต่างๆ ที่มีผู้จ้างวานไปแสดง ทั้ง

ในตำบลตลาดเกรียบ และชุมชนใกล้เคียงได้อย่าง  

น่าชื่นชม สามารถสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาได้เป็นก

อบเป็นกำอีกด้วย 

ลงุแหรม่ และ ปา้ถนอม ปลอ้งไม ้ผูเ้ปน็ปราชญพ์ืน้บา้น

ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสำนึกและจิตวิญญาณเปีย่มลน้ 

ต่างช่วยกันฝึกปรือ ท่าเต้น ท่ารำ ตลอดจนวงปี่พาทย์ให้

เยาวชนมาร่วม 20 ปี มีศิษย์ จำนวนหลายร้อยคน 

แต่เดิมนั้น ลุงแหร่ม และป้าถนอม จะรับสอนรุ่นละ

ราว 20–25 คนเท่านั้น นอกจากนี้ลุงแหร่มและป้าถนอม 

ยังเป็นครูพิเศษสอนที่ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซึ่งเป็น

โรงเรียนระดับมัธยม มีนักเรียน 350 คน และโรงเรียน  

วัดตลาด โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนอีกราว 

500 คน สำหรับโรงเรียนอุดมศีลวิทยา  

ลุงแหร่มจะสอนอยู่ 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ส่วน

โรงเรยีนวดัตลาดนัน้สอนใหว้นัละ 3 ชัว่โมง ลงุแหรม่ไดร้บั

คา่ถา่ยทอดวชิา คา่เหนือ่ย ปลีะราว 15,000–20,000 บาท 

แต่ครั้นเมื่อ ป้าถนอม อำลาโลก หนีจากไป ทิ้งให้ 

ลงุแหรม่ กับลูกสาว “น้องกุ้ง” ดำเนินการต่อ 

ลุงแหร่มเปรยให้ฟังว่า  

“…ลูกศิษย์ผมที่จบแล้ว มักจะไปเรียนต่อที่โรงเรียน

นาฏศิลป์ จังหวัดอ่างทอง ไม่ต้องสอบเข้าเพราะครูบา

อาจารย์ที่นั่นเขาเชื่อฝีมือผม เขารู้จักผมดีว่าเคยเป็น

นักแสดงโขนมาก่อน…”  

นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้ความชำนาญในศิลปะ

การแสดงรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังมีรายได้ระหว่างเรียน

อีกด้วย คณะลิเกโขนสด และวงปี่พาทย์ของนักเรียนมักมี

งานแสดงอยู่เป็นประจำ อีกทั้งเยาวชนที่เรียนสำเร็จไป

แล้วมีจำนวนมากหลายรุ่น  

แม้ว่าป้าถนอมผู้เป็นภรรยาจะอำลาโลกไปแล้วก็ตาม 

ลุงแหร่มก็ไม่เคยท้อถอย หรือหมดกำลังใจ ยังคงพร่ำ

สอนเด็กตัวเล็กๆ ให้ได้รับวิชาความรู้ในศิลปะการแสดง

ลิเกโขนสดอยู่จนทุกวันนี้ โชคดีที่ลุงแหร่มยังมีลูกสาว 

“น้องกุ้ง” หรือ ศิริลักษณ์ วัย 22 ปี ได้ช่วยฝึกปรือท่ารำ

แทนป้าถนอมอีกแรงหนึ่ง ลุงแหร่ม เล่าถึงขั้นตอนของ

การจะเข้าเรียนศิลปะการแสดงว่า  

“...ก่อนจะเรียน ต้องมีการไหว้ครู ยกครู ครอบครู

ก่อน เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในพิธีกรรรมครอบครู   

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 

“… ครัง้นัน้มคีรทูองเจอื เปน็ผูถ้า่ยทอดประสทิธิป์ระสาท

วิชาโขนสดให้ ครูทองเจือ อยู่คลองด่าน สมุทรปราการ 

ผมเคยเป็นทหาร ปตอ. (กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้) เมื่อ

เรียนจบก็ได้เล่นอยู่กับคณะโขนสดสังวาลย์ เจริญยิ่ง 

คณะสำอางค ์เฟือ่งฟ ูบญุช ูชลประทปี บญุรอด สากลไทย 

ตอนนั้นผมได้ค่าตัวเพียง 60–70 บาทต่อครั้ง ตระเวน

แสดงไปเรื่อยๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และชานเมืองหลวง   

นักแสดงรุ่นเดียวกันจากบ้านตลาดเกรียบมีอยู่ 3 คน 

ตอนนี้เหลืออยู่เพียง 2 คนเท่านั้น คือผมกับแม่สมทรง 

ส่วนป้าถนอม หนีจากไปก่อน…” 

การเริม่ตน้เปน็ครสูอนเดก็ๆ ใหเ้ตน้ใหร้ำนัน้ “นอ้งกุง้” 

ลูกสาวคนเล็กของลุงแหร่มเล่าให้ฟังว่า 

“ตั้งแต่แม่เสียชีวิต หนูก็ได้ช่วยพ่อสอนเด็ก ในท่ารำ 

ต่างๆ รำเบิกโรง รำหน้าศพ แต่โขนนั้นหนูไม่ถนัด 

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

ไมม่ชีือ่ผดิเพีย้นเปน็อยา่งอืน่ คงใชห้มูท่ี ่1 ถงึหมูท่ี ่8 เหตทุี่

ใชช้ือ่วา่ “ตลาดเกรยีบ” นัน้ ปูบ่ญุรอด และ ยา่เขม็ทอง 

ภาคนะถา ปัจจุบันวัย 72 และ 63 ปีตามลำดับ รวมไปถึง

ผู้เฒ่าอีกหลายรายเล่าถึงประวัติความเป็นมาตรงกันว่า 

“…เมื่อครั้งที่พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงนั้นมี

เรือสำเภาแล่นมาค้าขายจำนวนมาก ในบริเวณแม่น้ำ

เจ้าพระยา ซึ่งแนบชิดติดกับชุมชนบ้านตลาดเกรียบ 

แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้ มีบริเวณคุ้งน้ำกว้าง ทั้งยังเป็น

ตลาดน้ำ และเป็นท่าเรือไปในขณะเดียวกัน เรือทั้งหลาย

นิยมมากลับลำกันที่นี่ เรือของชาวอยุธยาตลอดจนเรือ

จากพื้นที่อื่นๆ ที่มากลับลำเรือบริเวณที่นี่จึงเรียกว่า 

“ตลาดกลับ” ต่อมาคำ “กลับ” เพี้ยนไปเป็น “เกรียบ…” 

แต่บางกระแสเล่าว่าคำ “ตลาดเกรียบ” มาจากคำ 

“ตลาดกรวด” ชุมชนในละแวกนี้เป็นชุมชน พื้นถิ่นดั้งเดิม

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตำบลบางปะแดง วัดยม บ้านแป้ง 

บ้านลุน บ้านพลับ ขนอนหลวง บ้านโพธิ์ ตลอดจน  

บ้านเลนล่าง 

เห็นได้ว่าชุมชนตำบลตลาดเกรียบยังมีปราชญ์ท้องถิ่น 

โดยเฉพาะ ลุงแหร่ม สามารถใช้ประสบการณ์ และความ

สำนึกในชั้นเชิงของศิลปะการแสดงที่ตนเองมีความผูกพัน

มาตลอดชีวิต ด้วยจิตวิญญาณลุ่มลึก สามารถถ่ายทอดสู่

เยาวชนคนรุ่นหลังได้อย่างประณีต จนเด็กๆ ได้รับบท

เรียนพิเศษที่จะนำไปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตพร้อมๆ 

กับการเรียนรู้วิชาสามัญ ขณะเดียวกันก็ยังมีรายได้เป็น

ทุนการศึกษาอีกด้วย ชุมชนอื่นที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ด้านต่างๆ ก็น่าที่จะหยิบยกมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 

เช่น ชุมชนตำบลตลาดเกรียบบ้างก็นับว่าน่ายกย่อง  

ไม่น้อยทีเดียว   

 

เสริมสร้างเชื่อมทางเยาวชน
คนตลาดเกรียบ

ภูมิปัญญาถิ่น
โดยบุญยงค์เกศเทศ

ลูกโลกสีเขียว ๐๗



สันติวิภา พานิชกุล นำข้าวหอมมะลิปลอด
สารไปแจกเพื่อนพ้องน้องพี่ พร้อมกับอธิบาย
ด้วยความภูมิใจว่าเป็นข้าวที่ปลูกเองกับมือ

โดยหนุ่มเชียงราก
ลูกโลกสีเขียว” 
“รางวัล

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 ที่ไหนได้

แวดวง

ลูกโลกสีเขียว๐๘



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 

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องผ่านลำห้วยหลายห้วย ซึ่งไหลลงแม่น้ำน่าน 

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 “ไม่ค่อยแน่ใจ แต่ที่แน่ๆ คือ เปิดโรงสีข้าวชุมชนแบบผมดีกว่า ไม่มี

ขาดทุน”  

ยัง...เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ ติดตามต่อในฉบับหน้าครับ...   

 

ลูกโลกสีเขียว ๐๙



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

ด้วยการเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับป่า โดยคุณวิสูตร อยู่คง นำ

น้องๆ และพี่เลี้ยง เล่าประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ตนเอง  

พอตกค่ำ บรรดาพ่อๆ แม่ๆ เจ้าของบ้านใจดีต่างมารอรับลูกๆ ไปทานข้าว

ทานปลา และที่หลับที่นอน 

เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมฐานแม้ว่าฝนจะตกบ้างแต่ก็ไม่ใช่

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 า งแนวทางการทำงาน เพื่ อสานต่ อการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ก่อน รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ประธาน

คณะกรรมการภาค ภาคอีสาน ให้โอวาส กำลังใจ และข้อคิดดีๆ กับน้องๆ เพื่อสานต่อ

งานอนุรักษ์ต่อไป  

สุดท้ายก่อนอำลากันไปยังมีการฟ้อนซวยมือ และพิธีบายศรีสู่ขวัญของคนผู้ไท ผูก

ข้อต่อแขนพี่ๆ น้องๆ ในค่ายกันอย่างอบอุ่น และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้

เยาวชนเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสานได้รวมตัวกันอีกครั้ง   

  

จากใจ สิบเอก นิติกร โพธิ์ศรี กลุ่มขอนขาม จ.ขอนแก่น 

ในช่วงชีวิตที่ผ่านมามากกว่า 5 ปีที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายต่างๆ ใน

เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่ายที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดก็คือ ค่ายเยาวชน

รางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ที่จังอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ผมได้รับความรู้จาก

ปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ได้รู้จักกับเพื่อนๆ ที่มาจากจังหวัดต่างๆ แลกเปลี่ยนภาษาท้องถิ่น 

วฒันธรรม และแนวทางการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตจิากเพือ่นๆ ทีม่าเขา้คา่ยในครัง้นี้ 

ผมได้เห็นถึงพลังแห่งการอนุรักษ์ เจอกับกลุ่มคนจากสถานที่ต่างๆ ที่มีจิตใจปกป้อง

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาติไว้โดยที่ไม่ได้หวัง และเรียกร้องอะไรจากใครเพราะ

สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำด้วยใจรัก และพร้อมที่จะเสียสละ 

หลังจากที่ผมผ่านค่ายนี้ ทำให้ผมรู้ว่า อุดมการณ์ กินได้ จริงอยู่ที่มันอาจไม่อิ่มท้อง

แต่มันอิ่มที่ใจครับ 

 

ค่ายเยาวชน
รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ภาคอีสานครั้งที่1

หลังจากพี่ๆ น้องๆ เยาวชนเครือข่ายรางวัลลูกโลกสี เขียว 
   ภาคอีสานทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อมกันมานาน

ลูกโลกสีเขียว๑๐



ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นปี 2553 ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิด

จากแนวคิดของพี่อ้วน นิคม พุทธา และสถาบันลูกโลกสีเขียวที่อยากเห็นการรวมตัวของ

พระนักอนุรักษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันทำงานด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานนี้แม้จะมีพระมาร่วมสัมมนากว่า 20 รูป แต่ก็ยัง

มีอีกหลายรูปที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกล 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 

หนึ่งเดือนต่อมาพระยงยุทธ ธีปโก 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   

 

พระสงฆ์จะช่วยงานด้านการดูแลรักษาธรรมชาติ
ได้มากน้อยเพียงใด? เป็นคำถามในเวทีสัมมนา :
ศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

เครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา 

โดยคณะกรรมการภาคภาคเหนือ

หมายเหตุ : ประเทศไทยมีพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิง่แวดลอ้มที่ไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่1 – 12 ระหวา่งป ีพ.ศ.2542 – 2553 จำนวน 23 รปู 

ลูกโลกสีเขียว ๑๑



ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้มีหลากหลายทั้งน้ำท่วม พายุ 

ดินโคลนถล่ม สึนามิ ไม่ว่าจะเป็นเมือปีพ.ศ.2547 เกิด

สินามิในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง 

สตูล ปลายปี 2553 เกิดพายุและอุทกภัยครั้งใหญ่ใน

พื้นที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งบ้านเรือน 

ที่ทำกิน สวนยางพารา ต่อมาปลายเดือนมีนาคม 2554 

เกิดปรากฏการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ตั้ งแต่

ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2554 

หลายพื้นที่น้ำท่วม และบางพื้นที่ดินโคล่นถล่มบ้านเรือน 

และที่ทำกิน ทางคุณยุพิน ตัณฑวณิช คณะกรรมการ

ลูกโลกสีเขียวภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สถาบันลูกโลก

สีเขียวประสานงานพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและ

ให้กำลังใจกับเครือข่ายลูกโลกสีเขียวที่ประสบภัยในครั้ง

นั้น เช่น บ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ บ้านบาง

ประ ต.เคียนซา อ.เคียนซา กลุ่มอนุรักษ์ปูเปี้ยว อ.ไชยา- 

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ 

อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช พบว่าทุกพื้นที่ ไม่ได้

เตรียมตัวในการรับมือภัยพิบัติ แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่มี

กลุ่มอนุรักษ์ที่ดูแลป่ามาก่อน จึงมีความเข้มแข็งในการ

ช่วยเหลือในชุมชนอย่างทันท่วงที ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต  

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2554 จึงจัดเวทีเครือข่ายลูกโลก

สีเขียวภาคใต้ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร

และธรรมชาติบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 

จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำปัญหาดังกล่าว มาแลก

เปลี่ยนความรู้เรื่องภูมิปัญญาที่ใช้ในการเตือนภัยก่อนจะ

เกิดฝนตก พบว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลาย เช่น 

ฝักโกงกางลอยในทะเล น้ำมีสีขุ่นผิดปกติ ปลาโลมาหนี

เข้ามาในคลอง ถ้าจะเกิดน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก หิ่งห้อย

จะบินต่ำๆ ตะขาบหรือมดจะหนีขึ้นสูง ปูก้ามดาบจะหนี

ลงรูและปิดปากรู ไส้เดือนคลานออกมาบนพื้นดินเป็น

จำนวนมาก หอยโข่งไปวางไข่บนที่สูง ท้องฟ้ามืดครึ้ม

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 ในการจัดงานเวที เตรียมตัวล่วงหน้าก่อน 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 

หลายชุมชนมีการเตรียมตัวรับภัยพิบัติอย่างเป็น

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 

รบัฟงัขอ้มลูการพยากรณอ์ากาศและนำขอ้มลูประชาสมัพนัธ์

ในหมู่บ้านด้วยเครื่องกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ ให้

ชาวบ้านทุกคนเตรียม อาหาร แก๊ส การย้ายของไว้ในที่

ปลอดภัย ในส่วนของชุมชนมีการเตรียมอาหารสำหรับ

เลี้ยงชาวบ้าน เริ่มสำรวจปริมาณน้ำในคลองภูมี (บริเวณ

หมู่บ้าน) โดยสังเกตจากคลองของหมู่บ้านที่อยู่เหนือก่อน

ถึงหมู่บ้าน ถ้าน้ำบ่าในหมู่บ้านทางเหนือชุมชน อีก 2 ช.ม 

น้ำจะถึงบ้านโคกเมือง จึงเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้าน

เตรียมขนของ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง และประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ชายที่แข็งแรง อาสาสมัครพิทักษ์ดินแดน (อส.) ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน รวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์อำนวยการ 

ครั้งละ ประมาณ 20 คน แบ่งโซน และเจ้าหน้าที่ประจำ

โซน เพื่อดูแล เฝ้าระวัง และให้เบอร์โทรศัพท์ของแกนนำ

กรณีศึกษา
ป้องกันและรับมือ

ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้มีหลากหลายทั้งน้ำท่วมพายุ
ดินโคลนถล่มสึนามิเกิดพายุและอุทกภัยครั้งใหญ่
สร้างความเสียหายอย่างมากทั้งบ้านเรือนที่ทำกิน
สวนยางพารา

ภัยพิบัติ 

ภัยพิบัติ
โดยวันเพ็ญเพชรคง

ลูกโลกสีเขียว๑๒



กับชาวบ้าน เมื่อใครเดือดร้อนยกของหนักๆ ไม่ไหว เช่น 

ตูเ้ยน็ ตู้เสื้อผ้า ให้โทรศัพท์มาที่กองอำนวยการ 

ส่วนชาวบ้านที่มีเรือจะเตรียมเรือเอาไว้ ที่ริมศาลา

เอนกประสงค์ เป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง เพื่อขนย้ายชาวบ้าน

ที่อาศัยในบ้านไม่ได้มาอยู่ที่ศาลาเอนกประสงค์ 

จากเหตกุารณล์มพดักระหนำ่ ทำใหเ้กดิความเสยีหาย

แก่บ้านเรือน สวนยางพาราล้ม ต้นไม้ล้มใส่บ้านเรือนและ

ขวางทางถนน ส่งผลต่อคนทั้งชุมชนทันที คือ ไฟฟ้าดับ 

น้ำประปาไม่ ไหล สัญญาณโทรศัพท์ ไม่มี (ตั้ งแต่

นครศรีธรรมราชถึงปัตตานี) 

หลังเกิดเหตุออกสำรวจเส้นทางที่เสียหาย เพื่อเตรียม

การซ่อมแซม ให้แต่ละครอบครัวสำรวจความเสียหาย

ของตนเอง แต่สิ่งที่ชุมชนที่รับมือภัยพิบัติน้ำท่วมมาทุกปี

พบคือ ชุมชนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงไม่มีอุปกรณ์ 

เช่น เลื่อยยนต์ เครื่องปั่นไฟ หรือวิทยุสื่อสาร  

หลังจากนั้นไม่นานหนักทางทีมคุณยุพิน ได้ลงพื้นที่ไป

เยี่ยมเยือนชาวบ้านหน้าถ้ำท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ 

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

สาขาไหม้เกรียมร่วงหล่นยืนต้นกำลังจะตาย ความ

สะดวกสบายตามอัตภาพของผู้คนที่เหลืออยู่ขาดหายไป

ในพรบิตา พบความรว่งโรยบนใบหนา้ ออ่นลา้ของชาวบา้น 

ถ้าดูจากข้อมูลก็จะพบว่า ในรอบ 60 ปี ฝนตกที่บ้าน

หน้าถ้ำ ของเดือนมีนาคมเคยสูงประมาณ 200-300 

มิลลิเมตร แต่ในเดือนมีนาคม 2554 ที่ผ่านมา มีฝนตก

ประมาณ 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้

น้ำหลากมาท่วมและมีโคลนถล่มสร้างความเสียหายทั้ง

บ้านเรือน ที่ทำกิน ถนน สะพาน พื้นที่ป่า และคนใน

ชุมชนที่ยังมีความกลัวเมื่อเกิดฝนตก เนื่องจากต้องหนี

ตายอย่างทุลักทุเล ด้วยไม่เคยเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ทำให้ขาดอุปกรณ์ เช่น เชือกในการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ทั้งความรู้ในการช่วยเหลือคน แต่ชุมชนนี้สามารถ

ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน 

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 

ทานสัมฤทธิ์ ให้ความสนใจกับพื้นที่บ้านหน้าถ้ำ โดย

ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้าน และไปดูสภาพพื้นที่ที่เกิด

ดินถล่ม  

และเนื่องจากบ้านหน้าถ้ำเป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบกับ

ภัยพิบัติ แต่ชุมชนไม่ยอมจำนนต่อปัญหา ช่วยเหลือ

ตนเองก่อนเป็นอันดับแรก และมีความสนใจศึกษางาน

วิจัย เพื่อหาทางป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์อีกครั้ง ทาง

คุณยุพิน กับสถาบันลูกโลกสีเขียว จึงใช้พื้นที่บ้านหน้าถ้ำ

มาเป็นกรณีศึกษา ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. การป้องกันดินถล่มด้วยหลักวิศวกรรมผสม

ผสานกับพฤกษศาสตร์ 

 2. การใช้เครื่องมือวัดแรงดันของน้ำในดินในการ

ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม

ผสมผสานกับพฤกษศาสตร์ 

 3. การวิจัยการฟื้นตัวของระบบนิเวศโดยธรรมชาติ

เปรียบเทียบกับการฟื้นตัวโดยเทคนิคของคุณสมบูรณ์ 

ทองด้วง 

 4. การใช้คอมพิวเตอร์ simulation โดยใช้โปรแกรม 

Run-off ประเมินผลกระทบทางน้ำไหลและสิ่งก่อสร้างที่

กีดขวาง 

 5. การวัดปริมาณน้ำฝนโดยการติดตามด้วย

อุปกรณ์/เครื่องมือ และระบบการส่งข้อมูลไปยังผู้ติดตาม

ข้อมูล 

 6. รูปแบบการสื่อสารและอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน

พื้นที่ภัยพิบัติ 

 7. การทำป่ายางในพื้นที่ 

 8. การติดตามการฟื้นตัวของระบบนิเวศบ้านหน้า

ถ้ำในภาพรวม 

 9. การศึกษาพฤติกรรมของการเกิดดินถล่มในพื้นที่ 

 10. คูม่อืแผนปฏบิตักิารปอ้งกนั เฝา้ระวงัภยัพบิตับิา้น

หนา้ถำ้ 

 

อย่างไรก็ดี การศึกษาและการวิจัยที่บ้านหน้าทำเพื่อ

หาวธิปีอ้งกนั และรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ ยงัอยู่ในชว่งดำเนนิการ 

หากการทดลองดงักลา่วไดผ้ลกจ็ะนำไปปรบัใชก้บัชมุชนอืน่ๆ 

ส่วนความก้าวหน้าทางเราจะนำเรื่องราวมาบอกเล่า

กันเป็นระยะๆ   

   

 

ลูกโลกสีเขียว ๑๓



ตอไม ้...ตัวชี้วัด 
ความสมบรูณป์า่

น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นที่รู้จักกันดีในนามของน้ำเกลือแร่จากธรรมชาต ิ(Mineral water) 

และถกูใชเ้ปน็เครือ่งดืม่เพือ่ความสดชืน่ เปน็มะพรา้วทีม่อีายปุระมาณหนึง่เดอืน มนีำ้บรรจุ

อยู่ในผลประมาณ 90% ซึง่มปีรมิาณของนำ้ตอ่ผลอยู่ในชว่ง 400 - 465 ซซี.ี เมือ่ดืม่นำ้

มะพรา้วออ่นหนึง่ผลจะทำใหร้า่งกายไดร้บัปรมิาณของวติามนิบแีละวติามนิซทีีพ่อเพยีงกบั

ความต้องการของร่างกายต่อวันได้โดยไม่ต้องหาเพิ่มจากแหล่งอื่น วิตามินเหล่านี้ได้แก่ 

ไนอาซิน หรือวิตามินบ ี3, วิตามินบ ี5 หรือกรดแพนโทเธนิค, ไบโอตินหรือวิตามิน H, 

Riboflavin หรอืวติามนิบ ี2, folic acid หรอืวติามนิบ ี9, thiamine pyridoxine  

น้ำมะพร้าวเป็นน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีแร่ธาตุสำคัญต่อร่างกาย ได้แก ่

โปรตนี นำ้ตาล แคลเซยีม โปรแตสเซยีม ฟอสฟอรสั และไขมนัทีเ่ปน็ประโยชนแ์กร่า่งกาย 

แถมนำ้มะพรา้ว ยงัเปน็นำ้ผลไมท้ี่ไมเ่หมอืนใครตรงที ่ มะพรา้วมลีำตน้สงู จะออกดอกเปน็ผล 

มนีำ้ให้ไดด้ืม่ตอ้งผา่นการกลัน่กรองตามชัน้ตา่งๆ มาแลว้ คนไทยจงึถอืวา่ นำ้มะพรา้วเปน็

นำ้บรสิทุธิม์ปีระโยชนม์ากมาย สามารถดืม่เปน็ยาระบาย แกท้อ้งเสยี ขบัปสัสาวะ แกพ้ษิ 

มีฤทธิ์เป็นกลาง สามารถขับพยาธ ิ และร่างกายสามารถดูดซึมกลูโคสจากน้ำมะพร้าวไป

ใช้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทำใหร้า่งกายสดชืน่ 

ปจัจบุนัทาง องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ไดส้ง่เสรมิใหม้ี

การพฒันานำ้มะพรา้วออ่นเปน็เครือ่งดืม่ชกูำลงัสำหรบันกักฬีา (Sport Drink) อนัเนือ่งจาก

มปีรมิาณเกลอืแรท่ีส่ำคญัสงู 

แมท่ีเ่พิง่คลอดบตุรไมม่นีำ้นมเพยีงพอใหล้กูกนิสามารถใหน้ำ้มะพรา้วเสรมินำ้นมแม่ได ้

เพราะมีความบริสุทธิ์กว่านมผงหรือนมวัว แถมไม่มีสารเคมีเจือปนที่เป็นอันตรายต่อ

รา่งกาย เนือ่งจากในนำ้มะพรา้วจะมกีรดไขมนัทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย เปน็ไขมนัไมอ่ิม่ตวั  

นอกจากนั้นในน้ำมันมะพร้าว กะท ิจะมีความแตกต่างจากน้ำมันอื่นๆ คือ ประกอบ

ด้วยกรดไขมันที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ กรดไขมันที่มีปริมาณมากได ้

แก ่กรดลอรกิ  กรดไมรสีตกิ  กรดปาลม์ตกิ  กรดโอเลอกิ กรดไพรลกิ กรดคาพรกิ และ

กรดสเตรยีรกิ ซึง่ทัง้ 7 ชนดิ เหมอืนกรดไขมนัทีม่ีในนำ้นมแม ่ โดยเฉพาะ กรดลอรกิมสีงู

ถงึ 50% ซึง่ในนำ้นมแมม่ปีระมาณ 12%  

กรดลอริกเมื่อเข้าร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารชื่อ โมโนลอริน เป็นสารปฏิชีวนะ มีฤทธิ์

ฆ่าเชื้อ สร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันเชื้อโรคได้หลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 

(ข้อมูลจากหนังสือ วิทยาศาสตร์ การอาหาร  ไขมัน และน้ำมัน
โดยศาสตราจารย์ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขตดอยคำ) 

เชือ้ยสีต ์ เชือ้โปรโตซวั และเชือ้ไวรสั เปน็ตน้เหมอืนยาฆา่เชือ้และลดการอกัเสบ นอกนัน้

น้ำมันมะพร้าวยังมีวิตามินอีสูงมาก เพราะการทำไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีจะช่วยต้าน

อนมุลูอสิระทีก่อ่ใหเ้กดิการเสือ่มของผวิ หรอืภายในรา่งกาย นำ้มนัมะพรา้วมคีวามหนดืตำ่ 

เมื่ออยู่ในปากจึงไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำมันจึงดีต่อการอม อีกทั้งยังสามารถรักษาสุขภาพในช่อง

ปากไดด้มีาก 

ในเมื่อกรดลอริกมีประโยชน์กับร่างกายมาก เราควรนำน้ำมันมะพร้าวและกะทิมาเป็น

อาหารทีค่วรรบัประทานเปน็ประจำ เพือ่สขุภาพทีด่ทีกุวยั โดยเฉพาะคณุแมท่ี่ใหน้ำ้นมลกู

จะเพิ่มกรดลอริกในน้ำนมได้มากขึ้น หรือเติมน้ำมันมะพร้าวในน้ำนมให้ลูกครั้งละน้อยๆ 

เปน็ประจำ   

น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ
น้ำเกลือแร่จากธรรมชาติใช้เป็นเครื่องดื่ม
เพื่อความสดชื่น

น้ำเกลือแร่
จากธรรมชาติ

สุขภาพชุมชน
โดยวันเพ็ญเพชรคง

ลูกโลกสีเขียว๑๔



ตอไม ้...ตัวชี้วัด 
ความสมบรูณป์า่
หากไม่พบ“ตอใหม่!” 
ป่าของเราอุดมสมบูรณ์ 

 

ความสมบูรณ์ของป่าไม้นั้นอาจวัดได้จากจำนวน

ต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น จากชนิดไม้ที่เพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่ง

พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการวัดทาง

วิชาการป่าไม้ สำหรับชาวบ้านเขาก็มีวิธีบอกความ

สมบูรณ์ของป่าเหมือนกัน เช่น ดูจากต้นไม้ที่โตขึ้น เห็ด

มากขึ้น น้ำในห้วยมากขึ้น นกมากขึ้น แม้กระทั่งแย้มาก

ขึ้นก็ถือว่าป่าสมบูรณ์ขึ้น แต่ที่ดูจะพิลึก แปลกไม่เหมือน

ใคร...ชาวบ้านที่ห้วยสะพานเขาวัดความสมบูรณ์ป่าไม้

ด้วย “ตอไม้” ไม่ผิดหรอกครับ “ตอไม้!!” นั่นแหละ

ครับ! 

ปา่ทีบ่า้นหว้ยสะพาน มเีนือ้ทีป่ระมาณ 1,008 ไร ่ตัง้อยู่

ที่ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นป่าผสม

ผลัดใบที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของ

สัตว์ป่า น้ำในลำห้วยไหลตลอดปี ชาวบ้านจึงร่วมกัน

รักษาไว้ในรูปของป่าชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่าย กลุ่ม

เยาวชน คณะกรรมการร่วมดูแลป่าของพวกเขาเอง จนได้

รับรางวัลจากกรมป่าไม้ จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 

และล่าสุดกำลังจะก้าวไปสู่เครือข่ายป่าชุมชนในระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ  

วกกลับมาที่เรื่องตอไม้กันดีกว่า...ทำไม? ตอไม้จึงวัด

ความสมบูรณ์ของป่าได้ คุณประยงค์ แก้วประดิษฐ์  หรือ

น้าเปียก ประธานป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี พา

ผมและคณะไปดูป่าที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น 

มะค่าแต้ ตะแบก เต็ง รัง ฯลฯ น้าเปียกชี้ให้ดู ตอไม้

มะค่าแต้สูงราวๆ 1 ศอก โตราวๆ ขาผู้ใหญ่  และอธิบาย

ให้ฟังว่า ตอไม้นี้เป็นตอเก่าที่ชาวบ้านบุกรุกตัดไม้ยุค

แรกๆ จนเดี๋ยวนี้ต้นไม้ได้แตกหน่อโตขึ้นมาทดแทนตอ

เดิม สูงราวๆ 5-7 เมตร  เป็นป่ารุ่นใหม่ที่สูงและโตขนาด

เท่าๆ กันทั้งป่า ชาวบ้านช่วยกันรักษา อาสาสมัคร 

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. 

นี่แหละจึงเป็นที่มาของคำว่า “ตอไม้...ตัวชี้วัดความ

สมบูรณ์ป่า” ใครสนใจเชิญได้ที่ป่าชุมชนห้วยสะพาน ไม่

เพียงได้ดูป่า ท่านยังได้สัมผัสชุมชนบนวิถีเศรษฐกิจชุมชน

อีกด้วย   

 

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 

ถึงสมาชิกที่รัก... 
สมัครสมาชิก 

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............................................................................................................................ 

เก็บมาฝาก
โดยบำรุงคูหา

ลูกโลกสีเขียว ๑๕



โดย จิตระพี 

ไส้เดือน“กู้โลก”
พืน้ที่ไหนเหน็ไสเ้ดอืน ฟนัธงเลยวา่ดนิอดุมสมบรูณ ์

ปลกูพชืรบัรองไดผ้ลผลติสบายแฮ 

เห็นตัวเล็กๆ รูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่อย่างนี้นะ 

แต่ไส้เดือนมีภารกิจยิ่งใหญ่ในการกอบกู้โลกเชียวแหละ 

โดยเฉพาะการกำจัดเศษพืชผักที่ เหลือทิ้งจากภาค

เกษตรและอาหารทีเ่รากนิกนัทกุวนั ยิง่นบัวนัยิง่ปรมิาณ

มาก จัดการให้ดียังมีผลผลอยได้เป็นปุ๋ยหมักจากมูล

ไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินอีกด้วย นี่เป็น  

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.อาณัฐ ตันโช อาจารย์ประจำ

ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรม

การเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ.้..เจา้คะ่ 

ดร.อาณัฐ ทำโครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

จากขยะชุมชนที่ย่อยสลายได้ แล้วพบว่าไส้เดือนดิน

สายพันธุ์ ไทยที่สามารถย่อยสลายของเสียได้ดีที่สุด 

คือ ฟเีรทธมิา เพกวันา ชือ่เรยีกยากแตม่นักค็อืไสเ้ดอืน

แดงหรอืทีห่มูเ่ฮาชาวเหนอืเรยีกวา่ “ขีต้าแร”่ นัน่เอง เจา้ขี้

ตาแรน่ีส้ามารถดดูกนิขยะทีย่อ่ยสลายได ้ โดยเฉพาะเศษ

อาหาร เศษผกั ผลไม ้ หรอืแมก้ระทัง่กระดาษชำระและ

หนงัสอืพมิพไ์ดเ้รว็ทีส่ดุในโลก 

ไส้เดือน 1 กิโลกรัม (ประมาณ 

1,200 ตวั) จะกำจดัขยะ 

1 ตนั ไดภ้ายในเวลา 

4 วั น แ ล้ ว ยั ง ไ ด ้ 

ปุย๋หมกัคณุภาพดนีำไป

บำรุงรักษาต้นไม้ได้

อีกต่อหนึ่ ง ขยะ 100 กิ โลกรัมจะถูก  

ไส้เดือนดูดกินเหลือออกมาเป็นปุ๋ยได้ถึง 70 

กิโลกรัม ไส้เดือนย่อยสลายขยะได้เร็วกว่าปล่อย

ให้ขยะเน่าสลายเองถึง 20 เท่า และระหว่างการ

ทำงานของไส้เดือน จะไม่มีการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใน

การทำลายบรรยากาศรอบขา้งเลย 

เห็นประโยชน์ขนาดนี ้ จะลองเลี้ยงไส้เดือนช่วย

กำจัดขยะในครัวเรือนก็น่าสนใจนะคะ วิธีทำก็ไม่ยาก 

แถมยังประหยดัเนือ้ที่...ใชตู้้ลิน้ชกัพลาสตกิ 4 ชัน้ เปน็

คอนโดไส้เดือน เจาะรูระบายอากาศที่ด้านบนและพื้น

คอนโดชั้นที ่ 1-3 ส่วนชั้นล่างสุดไม่ต้องเจาะ รองพื้น

คอนโดแต่ละชั้นให้หนาประมาณ 3 นิ้ว ด้วยดินป่า 

(ดนิโคน) 4 สว่น ขีว้วั 1 สว่นและนำ้ผสมกนั ลองบบีดนิ

ดใูหเ้ปน็กอ้นพอแนน่เหมอืนกำดนิรว่นซยุเปน็พอ ถา้ตอ้งการ

สายพนัธุล์ว้นๆ ตอ้งตากดนิใหแ้หง้ เพือ่ทำลายไขข่องไส้

เดอืนเดมิทัง้หมดกอ่นนะคะ 

จากนัน้ ใชน้ำ้ยาลา้งจานเขม้ขน้ปา้ยตามขอบชัน้กนั

ไม่ให้ไส้เดือนหน ี ใส่ไส้เดือนชั้นละ 30 ตัว แล้วโรย

อาหารปิดหน้า เช่น เศษพืชผัก เปลือกสับปะรด หรือ

อะไรที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ ไส้เดือนดูดได้หมด 

ทิ้งไว ้7 วัน ค่อยเตรียมให้อาหารอีกรอบหนึ่ง อาหารที่

ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารที่ชิ้นใหญ่เกินไป มีการย่อย

สลายยาก ส่วนเศษอาหารที่เปรี้ยวเกินไป เผ็ดเกินไป 

ต้องทิ้งให้ย่อยสลายไว้ก่อน 2 วัน เพื่อให้ไส้เดือนกินได้

คล่องขึ้นค่ะ เพียงเท่านี้เราก็มีเครื่องจักรชีวะช่วยย่อย

สลายขยะอนิทรยีภ์ายในบา้น  

แต่เดี๋ยวก่อน จำคอนโดชั้นล่างที่เราไม่ได้เจาะรู

ระบายอากาศได้ไหมคะ...นีล่ะ่ สดุยอดของด ี ทัง้ปุย๋หมกั

มูลไส้เดือนดินที่ ได้มา

จากเศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ 

รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป

แล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา แถมยังมีน้ำหมักมูลไส้เดือน

ดินที่มีแร่ธาตุอาหารและปริมาณจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวน

มาก ซึง่โดยทัว่ไปการหมกัทีส่มบรูณจ์ะทำใหน้ำ้หมกัที่ได้

ไม่มีกลิ่นเหม็น และสามารถนำไปใช้ในการผลิตพืชได้

อยา่งสมบรูณ ์อยา่งนี้ไมเ่รยีกวา่ “ไสเ้ดอืนกู้โลก” ก็ไมรู่้

วา่ไอม้ดแดงตวัไหนจะมาชว่ยไดเ้ทา่นี้ 

เกิดเป็นคนทั้งท ี จากที่ เคยต้องอายหญ้าแฝก 

(เพราะวา่ตวัเองไมม่ปีระโยชนเ์ทา่แฝก) บางคนอาจตอ้ง

อายไสเ้ดอืนเพิม่อกีอยา่งดว้ยซะแลว้   

 

อยากตีสนิทกับไส้เดือน ลองเข้าไปคลิกหาข้อมูล

เพิม่เตมิที ่www.maejoearthworm.org/ 

หรอื ศนูยข์อ้มลูไสเ้ดอืนดนิ 63 หมู ่4 อาคารภาค

วิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม (ห้อง 107) คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ อ.สันทราย 

จ.เชยีงใหม ่50290 โทร. 053 873 490-3 ตอ่ 117 และ 107 

เกษตรกรรูด้วีา่ไสเ้ดอืนเปน็เพือ่นทีแ่สนขยนั
ช่วยทำให้ดินร่วนซุย แถมยังเป็นตัวชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

นิเวศวิทยา 


