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บทบรรณาธิการ

“พ่อหลวงปรีชา ศิริ”

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ “พ่ อ หลวง
ปรีชา ศิริ” หนึ่งเดียวของประเทศไทย
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ฮี โ ร่ ป่ าไม้ (Hero
Forest Award) ประจำปี 2013
จากองค์การสหประชาชาติ

เรารู้จักกับพ่อหลวงปรีชา เมื่อปี 2542 ซึ่งตอนนั้น
รางวัลลูกโลกสีเขียวเพิ่งเกิดขึ้นเป็นปีแรก และบ้านห้วยหิน
ลาดในชุมชนของพ่อหลวงปรีชาอาศัยอยู่ ก็ ได้รับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ในปีนั้นเช่นกัน ถัดจากนั้น
อีกสองปีพ่อหลวงก็เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยกัน
ขับเคลื่อนรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยเข้ามาเป็นกรรมการ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคเหนือ ทำหน้าที่สรรหาและคัด
สรรชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเข้ามาพิจารณา
และมอบรับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ในบรรยากาศการทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว พ่อ
หลวงปรีชาเป็นคนเงียบๆ พูดน้อย หนักไปทางด้านยิ้มให้
มากกว่า เรื่องการทำงานก็เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมพ่อหลวงปรีชาก็ทำมากกว่าพูด
การใส่ใจ ให้คุณค่า หรือดูแลรักษาป่า รักษาน้ำ ของ
พ่อหลวง ทำคล้ายกับการดูแลผู้มีพระคุณคนหนึ่ง ไม่มีใคร
บังคับ แต่พ่อหลวงทำไปด้วย “สำนึก” เป็นสำนึกที่ดีที่

คณะที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
นิวัติ กองเพียร ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
สันติวิภา พานิชกุล วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ พุทธชาด มุกดาประกร
โกสุม เมฆมงคลชัย อุดม วิเศษสาธร
บรรณาธิการ : ชูฤทธิ์ จิตวีระ ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล
พรวิไล คารร์ ธีรยุทธ สายทอง
กองบรรณาธิการ : เบ็ญจมาศ ฉันทอุทิศ สุภาภรณ์ วรพรพรรณ
ศิริพร ชวณิช จุฑารัตน์ ไตรโพธิ์ วันเพ็ญ เพชรคง อุทิศา นามวิจิตร
อรวรรณ บุญทัน ธิติ ภัทรสิทธิกฤษ ฤทัยรัตน์ สังข์เครืออยู่
ขอบคุณ : พี่ๆ น้อง ๆ ลุง ป้า แม่ใหญ่ พ่อใหญ่ ทั้งหลาย ผู้มีจิตอาสา
ช่วยงานในนาม “คณะทำงานภูมิภาค” รางวัลลูกโลกสีเขียว ทุกภาค
นี่แหละเฟืองสำคัญทำให้หนังสือพิมพ์นี้สำเร็จลุล่วงทุกเล่ม
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท โกโม่โมโก้ จำกัด
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มนุษย์คนหนึ่งจะพึงทำเพื่อตอบแทนให้กับผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้เชื่อ
ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการปลูกฝังของชาวปกาเกอะญอเอง การใช้ชีวิต
ที่ผูกพันกับธรรมชาติ ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยใช้ประโยชน์ และดูแล
รักษาได้อย่างสมดุล
หลายๆ ปีมานี้ ชาวปกาเกอะญอแสดงให้เรารู้ว่าพวกเขาไม่ ได้
ทำลายป่า แถมยังช่วยปกป้อง และดูแลรักษาป่าเอาไว้ โดยภูมิ
ปัญญาที่พวกเขาสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนบ้างครั้งเราก็แอบ
สงสัยว่า เขาใช้วิธีการอะไรในการปลูกฝัง บ่มเพาะ สอนกันในชุมชน
ให้รักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และการดำรงชีวิตที่ควบคู่กันไป
กับการรักษาธรรมชาติ มาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวฉบับนี้ จึงนำเสนอเรื่องราวพ่อหลวง
ปรีชา ศิริ กับการปลูกฝังของชาวปกาเกอะญอให้พี่น้องได้ทำความ
รู้จักกับพ่อหลวงและชาวปกาเกอะญอมากขึ้น อาจเป็นแนวทางใน
การบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีเจตนารมณ์ ในการรักและเคารพ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ “สำนึก” ดวงใหม่จะเกิดขึ้นมา และ
รักษาสมดุลธรรมชาติให้อยู่คู่กับโลกใบนี้ต่อไป

(นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์)
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Forest Hero Award

วีรบุรุษผู้ดูแลป่า

ยายยิ้ม

สุขวิเวกของ

สร้างคน สร้าง

“พลัง” ที่ยั่งยืน
พื้นที่เกษตรกรรมแท้ๆ

จับพลัดจับผลูมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมได้ไง?

เรื่องเล่าจากป่าใหญ่
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ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

จดหมายน้อย

เรื่องจากปก

อุทศิ ชีวติ ให้กบั ป่า

เมื่อเดือน พ.ค. 2534, 22 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและชุมชนได้ประสบกับภาวะอากาศร้อน
อย่างวิปริต จึงหาสาเหตุตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้า คือ ความทุกข์ สาเหตุเกิดจาก
ภัยพิบัติ แนวทางการแก้ไขป้องกัน และปฏิบัติ (ขับเคลื่อน) ให้ชีวิตกับความสุขแท้ (คือการ
ดับทุกข์) จึงศึกษา วิเคราะห์ ตามหลักเหตุผล พบว่า เกิดจากมนุษ ย์บริโภคต้นไม้ ป่า
สิ่งแวดล้อม เกินขนาด และเห็นแก่ตัว ไม่ตระหนักคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นับจากนั้นมา ต้นไม้ ป่า น้ำ อากาศ สิ่งแวดล้อม ได้อยู่ในใจของข้าพเจ้า
เสมอมา ตั้ ง ใจใช้ เ วลา ใช้ ค วามรู้ ความสามารถ และความเพี ย รอุ ทิ ศ ชี วิ ตให้ กั บ ป่ า
สิ่งแวดล้อม มีหลายครั้งที่ ได้รับผลกระทบจากผู้ ใหญ่ ไม่เห็นความสำคัญ ก็ได้กำลังใจจาก
การเห็นคุณค่า ต้นไม้ ป่า ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ (หลังวันวิสาขบูชา) พระองค์ทา่ นทำสมาธิ
ระลึกถึงคุณป่าอยู่ 7 วัน และพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
“ฉันรักป่า เพราะฉันรักประชาชน”

สำเร็จ แสนคำ

ใชเ่ ลย!

“เครือข่ายคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็น
แรก และรออ่านในทุกฉบับที่ส่งถึงโรงเรียน ใช่เลย! จุดให้จับหนังสือพิมพ์มาอ่านเป็นครั้ง
ทั้งแนวคิด อุดมการณ์ และแนวทางที่
ปฏิบัติตน คือ “เรา”

สมหวัง ลุนบุดดา

ั สงิ่ ดๆี
แบง่ ปน

พ์ลูกโลกสีเขียว ไปปรับใช้ใน
นำแนวทาง วิธีการ และประสบการณ์จากหนังสือพิม ื่นต่อไป
งคมอ
ชีวิตประจำวัน และร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ได้ไปสู่ชุมชน สั

วิศิษฎ์ วรกลพนา

กำไรตา

ทำให้เห็นความสวยงาม รูปวิว รูปบ้าน พืชผัก จะรอรับการอ่าน คุ้มค่า เป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ “กำไรตา”

เจ้าอาวาสวัดอรุณรังสี

ขยายผลสูช่ มุ ชน

ครูทำงานด้านการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน โดยมี
เริ่ม
แนวคิดต้องการขยายเครือข่ายออกไปสู่ชุมชน “ลูกโลกสีเขียว” จึงน่าจะเป็นจุด
ต้นที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนต่อไป

ธีรุตม์ บุญมา

กอง
บรรณาธิการ
ยินดีรับจดหมายและ
ข้อเขียนจากผู้อ่าน หรือคำติชม
จดหมายคือกำลังใจ ข้อเขียนคือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เรา
อยู่กับโลกด้วยกัน
อย่างยั่งยืน

๐๒
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“ออที เกอะ ตอที ออก่อ เกาะ ตอก่อ”
“ได้กนิ จากน้ำต้องรักษาน้ำ ได้กนิ จากป่า
ต้องรักษาป่า” เป็นภาษาปกาเกอะญอที่
พ่อหลวงปรีชา ศิริ ตอบจากคำถามทีว่ า่
อะไรทำให้ชาวปกาเกอะญอ
ถึ ง ดู แ ลรั ก ษาป่ า ซึ่ ง เป็ น
ปรั ช ญาธรรมชาติ ข องชน
เผ่ า ปกาเกอะญอที่ ส อนลู ก
หลานมาตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ
เมือ่ ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ก็ต้องดูแลรักษาควบคู่กันไป
ด้วยคำสอนจากบรรพชน ปลูกฝังจนกลาย
เป็ น วิ ถี ชี วิ ตให้ พ่ อ หลวงปรี ช า ปฏิ บั ติ และ
ตระหนักถึงบุญคุณ เห็นค่าของธรรมชาติอยู่
ทุกโมงยาม และต่อสู้เพื่อปกป้องผืนป่าที่เป็น
บ้านของพวกเขามาอย่างยาวนาน จนองค์การ
สหประชาชาติ เห็นคุณค่าการอุทศิ ตนในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ จึงมอบรางวัล “Forest Hero
Award” ให้เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ
กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี รางวัลนี้มีผู้ที่ได้
รับรางวัล 5 คน จากที่ได้รบั การคัดเลือก 47
คน 30 ประเทศ พ่อหลวงเป็น 1 ใน 5 และเป็น
1 เดียวของทวีปเอเชีย โดยคณะกรรมการให้
เหตุผลว่า พ่อหลวงคือ ผูน้ ำในการจัดการและ
พั ฒ นาระบบนิ เ วศต้ น แบบของหมู่ บ้ า น ซึ่ ง
ประสบความสำเร็จด้านการปลูกพืชขั้นบันได
ปลูกพืชหมุนเวียน การทำฟาร์มผึง้ ทำไร่ชาพืน้ ถิน่
และป่าไผ่ ควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้โดยไม่ให้
กระทบต่อระบบนิเวศ

นาย
ปรีชา ศิริ หรือ
“พ่อหลวง” อายุ 59 ปี
อยูบ่ า้ นห้วยหินลาดใน
ต.บา้ นโป่ง จ.เชียงราย แต่เดิมพ่อหลวงชือ่
ซาเนาะ กิริ ซาเนาะ แปลว่า มีความสามารถ
ความรูค้ วามจัดเจน หรือภาษาไทยแปลว่า ปรีชา
ส่วน กิริ ไม่มคี วามหมายเป็นชือ่ ของปู่
ทีก่ ลายเป็น ศิริ เพราะว่าทางอำเภอ
เขียนผิดก็เลยปล่อยเลยตาม
เลยเห็นความหมาย
เป็นมงคล

สมัยก่อนหมู่บ้านห้วยหินลาดในจะอยู่อีกฝั่งฟากเขา ต่อมาได้ย้ายจุดที่อยู่อาศัยมายังที่
ปัจจุบนั สาเหตุการย้ายถิน่ ฐานของชาวปกาเกอะญอ ไม่ใช่ยา้ ยทีท่ ำกิน หรือทำไร่เลือ่ นลอย
อย่างทีเ่ คยเข้าใจกัน หากแต่ยา้ ยเพราะ 2 กรณี คือ อย่างแรกย้ายเพราะเกิดโรคระบาด กลัว
ว่าจะติดเชือ้ อย่างทีส่ องถ้ามีคาราวานขนยาเสพติดเดินผ่านหมูบ่ า้ น ชาวปกาเกอะญอกลัวว่า
จะปะทะกัน หรือโดนลูกหลงระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูข้ นยา ก็ต้องย้ายหนี ธรรมชาติของชาว
ปกาเกอะญอจะชอบความสงบ ถ้าสิ่งเหล่านี้เข้ามาเบียดเบียนจะย้ายหนี แต่หนี ไปไม่ ไกล
จะหาทีต่ ดิ ลำห้วย
ตอนเด็กพ่อหลวงเอง จะค่อนข้างแปลกๆ ในสายตาของคนอื่น แปลกที่ว่านี้ คือ
ความทะเยอทะยาน ใฝ่รู้ และมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริงหากจะทำอะไรสักอย่าง เมือ่ อายุราวๆ 13 ปี หมอ
รักษาไข้มาเลเรียเข้ามาในหมูบ่ า้ น หมอเขียนข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันไข้มาเลเรียติดข้าง
ฝาบ้าน พ่อหลวงเห็นหมอเขียนภาษาไทยได้คล่องแคล่วมาก ตอนนัน้ พ่อหลวงยังอ่านไม่ออก
แต่กลับเกิดความคิดอยากจะเขียนและอ่านภาษาไทยได้แบบนีบ้ า้ ง แต่ในใจก็คบคิดและพะวง
ว่าตัวเองจะมีโอกาสเขียน และอ่านออกได้แบบนีห้ รือเปล่า...หรือมันไม่มที างเป็นจริง
พออายุได้ 14 ปี จึงตัง้ ใจแน่วแน่วา่ จะต้องอ่านออกเขียนภาษาไทยให้ได้ โดยการพึง่ “วิทยุ”
เพื่อฟังภาษาไทย เลยไปขอแม่ให้ช่วยซื้อให้ แต่ไม่มีเงิน จึงต้องนำหมูกับไก่ไปแลก (วิทยุ
เครือ่ งแรกยังอยู่ ถึงแม้จะฟังไม่ได้แล้ว แต่พอ่ หลวงยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี และยกย่องให้
เป็นครูสอนภาษาไทย) พอได้วทิ ยุมาก็มาเปิดฟังเป็นประจำ ฟังไปก็ได้แต่จำและท่องตาม
“ตอนนัน้ ชอบฟังเพลงของสุรพล สมบัตเิ จริญ หากภาษาเหนือยังคงจะพอรูค้ วามหมายอยู่
บ้าง แต่ถา้ เป็นเพลงของทูล ทองใจ ‘โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟงั เพลงนีก้ อ่ น’ ก็ฟงั บ่อย แต่
ไม่รคู้ วามหมาย ถ้าเป็นรายการข่าว อย่าง “ทีน่ สี่ ถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึง่ มี
หัวข้อข่าวดังต่อไปนี.้ .....ฟังและจำได้ ท่องได้ แต่ก็ไม่รคู้ วามหมาย”
หลังจากนั้นไม่นานนัก พ่อหลวงได้หนังสือเพลงเก่ามาเล่มหนึ่ง เพลงแรกที่ร้องได้ คือ
เพลง “กิ่งทองใบหยก” ของ ชาย เมืองสิงห์
“สุขจริง นะกิ่งทอง สมแล้วคู่ครองน้องเป็นเศรษฐี พี่ ไม่อิจฉาเพราะว่า บุญพี่ ไม่มี
เทียบน้องคนดีที่เคยจับจอง กิ่งทองใบน้อยถึงลอย ลู่ลม สุดเหนี่ยวโน้มเพราะลมแรง
ผลักพา...... ก็ร้องไปตามหนังสือเพลง เขียนได้ตามหนังสือ แต่สะกดไม่ได้ และก็ยังไม่รู้
ความหมายอยู่ดี” พ่อหลวงบอกพร้อมฮัมเพลงให้ฟัง
“เวลานัน้ ก็มคี นมาพูดให้ทอ้ ถอยบ้างว่า ขนาดเขาเรียนเขายังอ่านเขียนไม่ได้เลย แค่ฟงั วิทยุ
แบบนี้ไม่มีทางหรอก แต่ก็มีบางกลุ่มที่มาให้กำลังใจ ให้พยายามตั้งใจ และบอกให้ฟังวิทยุ
เยอะๆ อยากฉลาดก็ฟังข่าวให้มากๆ พ่อหลวงก็ฟัง...ฟัง...และก็ฟัง แต่ก็ไม่รู้ความหมาย”
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พ อ อ า ยุ
ได้ 17 ปี มีพ่อค้าขึ้น
มาขายของเลยซื้อหนังสือ
วิชาสังคมศึกษาของชั้น ประถม
ศึกษาปีที่ 4 มาหนึง่ เล่ม ราคา 15 บาท
ได้หนังสือมาก็ยังอ่านไม่ออก ตอนนั้นใครที่
เข้ า มาในหมู่ บ้ า นมั ก จะเจองานหนั ก เพราะพ่ อ
หลวงจะถามทุกคน ว่าอ่านอย่างไร แปลว่าอะไร และขอ
ให้เขาช่วยสอน มีอยูค่ นหนึง่ ชือ่ ลุงจันทร์ ตอนนีอ้ ายุราวๆ 60 ปี
เขาเขียน “ก” ถึง “ฮ” และ “สระ” ให้กับพ่อหลวง พ่อหลวง
หมั่นฝึกฝน ถามคนอื่นบ้าง ฟังเพลง และฟังข่าวบ้าง อายุได้
20 ปี ก็พออ่านออกเขียนได้ จากนั้นก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่า
อายุ 25 ปี จะต้องอ่านออกเขียนคล่อง แต่ที่ไหนได้ ยิ่งเรียน
รู้มากขึ้น ภาษาไทยก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นอีก เช่น สามารถ ก็อ่านว่า
สา-มา-รด, ปรารถนา อ่านว่า ปรา-รด-หนา, กระทรวง ก็
อ่าน กระทวง เป็นต้น ด้วยความใฝ่รู้ เพียรพยายามที่ไม่หยุด
หย่อน จึงไปรับจ้างนวดใบชา เก็บใบเมี่ยงให้กับคนพื้นราบ
พ่อหลวงไม่เอาเงิน แต่ขอแลกด้วยการให้เขาช่วยสอนหนังสือ
ไม่นานนักพ่อหลวงก็อ่านออกเขียนได้คล่องขึ้นเรื่อยๆ
เวลาใดที่อยู่กับตัวเอง หรือนั่งพักจากการทำไร่ ไถนา
ถ้าเป็นคนอื่นคงจะนึกเรื่องการทำมาหากิน และปากท้อง ว่า
ต่อไปจะปลูกอะไร จะเลี้ยงอะไร แต่สำหรับพ่อหลวงสิ่งที่คิด
มักเป็นเรื่องของชุมชนว่า ทำอย่างไรชุมชนจะมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องถนนที่ใช้ในการเดินทางหรือขนส่ง
พูดถึงเรื่องถนนตั้งแต่ ปี 2518 ถนนใหญ่สายพร้าวเวียงป่าเป้า สร้างเสร็จใหม่ๆ พ่อหลวงก็เกิดความวิตก ว่าผลพวง
จากความเจริญจะทำให้ หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะ
เป็นการสูญเสียทรัพยากร การแต่งกาย จารีตประเพณี
“อาศั ย ช่ ว งหน้ า หนาวตอนเช้ า จิ บ ชาผิ ง ไฟกั บ คน
ในหมู่บ้าน พ่อหลวงก็นำเรื่องนี้มาคุยว่า ในอนาคตเราจะอยู่
แบบธรรมชาติดั้งเดิมไม่ได้แล้ว เราต้องหาเกราะป้องกัน โดย
การสร้างกฎระเบียบ กติกา ทองคำไปซื้อร้านไหนก็มี ดิน
(ทำมาหากิน) อนาคตหายากกว่าทองคำด้วยซ้ำไป เราจะไม่
รวมกลุ่มพูดคุยกันเพื่อไปต่อต้าน แต่เราจะพูดกันในเรื่องการ
รักษา ฟื้นฟูมากกว่า”
สมัยนัน้ ป่ายังไม่มีใครมาใช้ประโยชน์มาก แค่ทำแนวกันไฟ
คอยระวังไฟตอนเผาไร่ไม่ให้ลกุ ลามเข้าป่า เลยไม่ตอ้ งไปดูแล
อะไรมาก การพูดคุยช่วงนัน้ จึงทำแค่การเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลง
ทว่าความเปลี่ยนแปลงของชุมชน เกิดขึ้นเมื่อมีการทำ
สัมปทานป่าไม้ปี พ.ศ. 2517 คนภายนอกเริ่มเข้ามาบุกรุกป่า
ชุ ม ชนจึ ง ต้ อ งสร้ า ง “ภู มิ คุ้ ม กั น ” จากแนวความคิ ด ตั้ ง
กฎระเบี ย บในการดู แ ลป่ า ชุ ม ชนประกอบด้ ว ยข้ อ ห้ า มตาม
ประเพณี ได้แก่ ห้ามทำไร่บริเวณป่าต้นน้ำ ตาน้ำ เพราะมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูแลอยู่ ห้ามตัดไม้บริเวณป่าสะดือ และไม่ตัด
ไม้ บ ริ เ วณป่ า ช้ า นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ฎข้ อ ห้ า มอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม
ประกอบด้วย การห้ามเลื่อยไม้ขาย ไม้ที่ใช้ทำฟืนต้องเป็นไม้
ที่แห้งตาย หรือเป็นกิ่งไม้ การนำไม้มาสร้างบ้านต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการหมูบ่ า้ น และห้ามคนติดยาเสพติด
เข้ามาในหมู่บ้าน
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การสร้าง
“ภูมิคุ้มกัน” ในครั้ง
นั้น ช่วยเป็นเกราะป้องกัน
ให้ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน
อี ก ครั้ ง ในปี 2535 หลั ง จากที่
รัฐบาลประกาศให้พื้น ที่บริเวณนั้นเป็นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ และมีนโยบายให้ชาวบ้านออก
จากพื้นที่ป่า พ่อหลวง และชาวบ้านจึงรวมกลุ่มจัดตั้ง
เครือข่าย เพื่อไปเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ว่า จะอยู่กับป่า
และดูแลรักษาป่า และทำขอบเขตพืน้ ทีช่ ดั เจน โดยมีหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ ให้คำปรึกษา หลังจากนัน้ ทางหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้องก็ลงมาดูพนื้ ที่ และเกิดความเข้าใจ ว่าชาวปกาเกอะญอ
แห่งบ้านห้วยหินลาดใน คือชนกลุ่มน้อยที่มีแนวคิดเรื่องการ
อนุรักษ์ธรรมชาติสูง ทำให้เกิดการอนุรักษ์จัดการป่าร่วมกัน
กับเจ้าหน้าที่ ทำให้สภาพป่ายังคงความสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน
และเป็นพื้นที่ป่าต้นแบบแห่งการเรียนรู้ให้หลายหน่วยงานเข้า
มาดู ง าน โดยที่ ผ่ า นมาจากการร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษาป่ า ของ
คนในชุมชน ที่นำโดยพ่อหลวง ทำให้ได้รับรางวัลเรื่องการ
อนุรักษ์ป่ามากมาย รวมถึงรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
ชุมชน ครั้งที่ 1 ปี 2542 และรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี
แห่งความยั่งยืน ปี 2548
ในเรื่องการขัดเกลาจิตใจของชาวปกาเกอะญอ พ่อหลวง
บอกว่ า จะใช้ จ ารี ต ประเพณี ต่ า งๆ และใช้ ก ารเล่ า นิ ท าน
ปกาเกอะญอมั ก จะสอนลู ก หลานโดยการเล่ า นิ ท านก่ อ น
กิ น ข้ า ว เชื่ อ กั น ว่ า สอนตอนกิ น ข้ า วคำสอนจะกลื น ลงไป
พร้อมๆ กับข้าวช่วยให้จำได้นาน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องพระยา
เจ้าเมือง กับลูกกำพร้า
“มีคนอยู่สามกลุ่มคือ ลูกกำพร้าที่อยู่กับยาย พระยา
เจ้ า เมื อ ง และกลุ่ ม คนส่ ว นใหญ่ ทั่ วไป พระยาเจ้ า เมื อ งมี
ลูกสาวสวย มีคนมาจีบมากมายยกเว้นลูกกำพร้า เวลาพระยา
เจ้าเมืองต้องการอะไร กลุ่มคนส่วนใหญ่มักจะไปทำให้ แต่ก็
ทำไม่สำเร็จ พอทำไม่สำเร็จเด็กกำพร้าก็มักไปทำให้ทีหลัง
อย่างเช่นว่า เจ้าเมืองทำไร่ ร้อน ต้องการมุงหลังคาเพื่อ
ป้องกันแดดไม่ ให้ร้อน กลุ่มคนส่วนใหญ่ก็ ไปหาใบค้อมามุง
หลังคา แต่เนื่องด้วยไร่กว้างใหญ่มุงไม่ไหว ก็เลยไม่สามารถ
ทำได้สำเร็จ พอลูกกำพร้าลงมือทำโดยการใช้สติปัญญาและ
สมอง จึงสานหมวกใบหนึ่งให้กับพระยาเจ้าเมืองใส่ ไม่ต้อง
เหนื่อยมุงหลังคาทั้งไร่ เจ้าเมืองจึงเห็นถึงการมีสติปัญญา
มีสมอง อีกทั้งใครรังแกก็ใช้ความอดทน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
พระยาเจ้าเมืองจึงยกลูกสาวให้กับเด็กกำพร้า”
และอีกเรื่อง ที่สอนลูกหลานบ่อยๆ “มีเศรษฐีคนหนึ่ง
บอกว่า “เงิน” ใหญ่กว่า “ข้าว” แต่เจ้าของข้าวซึ่งเป็นเด็ก
กำพร้าก็ตอบกลับว่า “ข้าว” ต้องใหญ่กว่า “เงิน” ข้าวไม่
พอใจจึงหนี ไปอยู่ ในถ้ำ ต่อมาลูกเศรษฐีร้องไห้ ไม่หยุด เอา
เงินมาให้ดู วางไว้ข้างๆ ก็ไม่หยุด พอดีมีข้าวเหลืออยู่ก้นหม้อ
จึงนำมาให้ลกู กินลูกก็หยุดร้อง เศรษฐีจงึ นึกคำทีเ่ ด็กกำพร้าพูด
และก็เห็นด้วยว่าข้าวใหญ่กว่าเงิน ตัง้ แต่นนั้ มา ชาวปกาเกอะญอ
จึงนำเรือ่ งนีม้ าสอนลูกหลานว่า “ข้าว” ใหญ่กว่า “เงิน” ถ้าไม่มี
เงินอยู่ได้ ถ้าไม่มขี า้ วอาจจะตายได้ จะสังเกตว่า ปกาเกอะญอ
จะต้องปลูกข้าวไว้เสมอ
แต่ ในเรื่องของการขยายผลเรื่องการอนุรักษ์หรืออยาก
สื่ออะไรสักอย่างให้คนทำตาม พ่อหลวงจะใช้วิธีทำก่อน คือ
ทำเป็นตัวอย่าง แล้วบอกคนอื่นว่า สิ่งที่ตัวเองทำไม่ ใช่ดี ไป
หมดทุกอย่าง แต่จงจำและเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี
“ถ้าเราไม่อยากจะได้ ก็จะได้ ถ้าเราอยากได้มากเกินไป
มักจะไม่ได้ ถ้าขอมากเกินไปก็จะไม่มีใครให้เรา ถ้าเราไม่ขอ
จะมีคนที่มี ใจจะให้เราเอง” คำสอนนี้พ่อหลวงมักบอกกับ
คนในชุมชนอยู่บ่อยๆ และมักจะเป็นจริงกับตัวพ่อหลวง
“มีอยู่ครั้งหนึ่ง อยากได้กาต้มน้ำ กะทะ กระชอน กะว่า
จะลงไปซื้อในเมือง ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ครึ่งทาง มีหมอที่
รู้จักกันเข้ามาพอดี ตะโกนบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปไหนให้กลับ

ทว่ า รางวั ล เหล่ า
นั้น ในตัวพ่อหลวงที่ผ่าน
ร้อน ผ่านหนาวมามาก ค่อน
ข้างรู้สึกเฉยๆ แต่รางวัลที่มีค่าอัน
ยิ่งใหญ่ ให้กับชีวิตทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น
น้ ำ ข้ า ว ปลา อาหารจากป่ า อากาศ
บริ สุ ท ธิ์ หากแต่ ร างวั ล เหล่ า นั้ น โดยเฉพาะ
รางวัล “Forest Hero Award” จากสหประชาชาติ
ที่พ่อหลวงได้โดยตรง จะเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่น
รับรู้ และเกิดจิตสำนึกที่จะทำตาม

ไปบ้ า น
ก่ อ น นั่ ง คุ ย กั น อยู่
พักหนึ่ง เขาก็นำกาน้ำ
กะทะ หม้ อ มาให้ พ อดี ”
เหตุการณ์นั้นเข้ากับสิ่งที่พ่อหลวง
นึกคิดและเชื่อ จึงยึดมั่นจนถึงปัจจุบัน
กับลูกก็เช่นกันจะบอกลูกเสมอว่า ไม่ต้อง
พยายามทำดี อ ะไรนั ก หนา แค่ อ ย่ าไปทำให้
ผู้ อื่ น เดื อ ดร้ อ น ตั ว เองเดื อ ดร้ อ นก็ พ อ ระหว่ า ง
ดายหญ้า เกี่ยวข้าว ปลูกข้าว ขอให้เลือกดู เอาอย่าง
คนทีต่ งั้ ใจทำงาน คนเก่ง และคนขยัน
จะเห็นได้ว่า การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย หรือดูแลรักษา
ธรรมชาติ จะถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีชีวิตต่างๆ อย่างกลมกลืน
ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ อย่ า งการทำป่ า สะดื อ
การต้อนรับแขก การทำเกษตร หรือแม้แต่การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้ ใช้เวลามายาวนานกว่าที่ทุก
คนยอมรับและเข้าใจบ้างแล้วว่า ชาวปกาเกอะญอ ไม่ ได้
เป็ น ผู้ ท ำลายป่ า แถมยั ง มี รู ป แบบในการจั ด การ
ธรรมชาติมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ มีระบบการผลิตแบบ
ไร่หมุนเวียน รวมถึงวิถชี วี ติ ทีม่ รี ปู แบบเอือ้ ต่อ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เอื้ อ ต่ อ ระบบนิ เ วศ จนหลายๆ
หน่ ว ยงานให้ ก ารยอมรั บ
โดยการมอบรางวัล

“รางวัลนั้น
เหมือนกับเราได้รับ
ใบปริญญา ไปพูด ไปบอก
อะไรเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติ
ก็เหมือนจะดูมีน้ำหนัก ทำให้
คนอื่นเขาเชื่อกันบ้าง”
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เก็บมาฝาก

โดย อุทิศา นามวิจิตร

สุขวิเวกของยายยิม
้

“ยายยิม้ ยิม้ เย้ยยาก” หรือ นางยิม้ จันทร์พร หญิงชรา
ร่ า งเล็ ก วั ย 85 ปี ใช้ ชี วิ ต กลางป่ า เขาเพี ย งลำพั ง
แต่ ใ บหน้ า เปื้ อ นยิ้ ม ที่ ห ลายคนรู้ จั ก ผ่ า นรายการ
¥นค้นคน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สายตาคนข้างนอก
อาจมองว่า “ลำบาก” แต่ยายยิ้มมีความสุข
เหตุใดเล่า ลูกหลานหายไปไหน จึงปล่อยให้หญิงชราต้องอยู่ป่าเขาเพียง
ลำพัง
ยายยิ้มเกิดที่บ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ครอบครัว
ยายยิ้มทำนามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน ชื่อเล่น อักษร ย ทั้งหมด ยง
ยวง ไย ยิ้ม เยิ้ม แย้ม ย้าย เยื้อน และแหยม ตอนนี้พี่น้องตายจากเหลือเพียง 2 หญิงชรา
คือ ยายยิ้ม และยายเยิ้ม
“สมัยก่อนพื้นที่ป่า ดิน น้ำ อุดมสมบูรณ์ พอผู้คนเริ่มเข้ามาจับจองที่ดิน ถากถางพื้นที่
ซึ่งเคยเป็นป่าให้กลายเป็นที่เพาะปลูก ต้นไม้ต้นใหญ่ ยายเคยกานไม้ให้ยืนต้นตายมาแล้ว
นับไม่ถ้วน บุกเบิกพื้นที่จนมีพื้นที่ทำกิน 84 ไร่ เป็นมรดกให้ลูกๆ ทั้ง 5 คน เค้าจะได้ไม่
ลำบาก” ยายยิ้ม พลางเล่า พลางยิ้ม ยิ้มสมนาม
เมื่อลูกชายคนเล็ก “แมน มากมา” แต่งงานมีครอบครัว ย้ายตามพ่อตาไปจับจองที่ดิน
บนไหล่เขา ณ บ้านท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก อยู่ห่างจากบ้านยายยิ้ม
ประมาณ 30 กิโลเมตร หวังสร้างฐานะทางครอบครัว ลงทุน ลงแรง ปลูกพืช ทำสวน
บนที่ดินของพ่อตา 15 ไร่ ทว่าผลผลิตกลับไม่ได้ดั่งที่หวัง ยายยิ้มจึงย้ายจากบ้านคลองตาล
มาอยู่บ้านป่ากับลูกชาย หวังช่วยดูแลพืชสวนและเป็นกำลังใจให้ลูกก้าวผ่านช่วงทุกข์ยากไป
ได้ ท้ายที่สุดเมื่อลูกถอดใจ เลือกที่จะจากที่ทำกิน หันไปขับรถแท็กซี่มิเตอร์ ในเมืองกรุง
แต่ยายยิ้มยังยืนยันที่จะใช้ชีวิตอยู่กลางป่าเขา เพื่อดูแลน้ำพักน้ำแรงที่ลูกชายเคยสร้างไว้
และคอยวันให้ลูกหวนกลับมา
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ยายยิ้มใช้ชีวิตลำพังในบ้านป่า ห่างไกลจากผู้คน ทุกๆ วัน
ก่อนนอนอ่านหนังสือธรรมะ ตื่นเช้าสวดมนต์ หุงข้าว ทำกับข้าว จากข้าวสารอาหารแห้งที่
ลูกหลานเอามาฝากมิได้ขาด หรือเก็บผักในป่าในสวน ทำง่ายกินง่ายไม่ต้องยุ่งยาก มีเงิน
ผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 500 บาท ก็เกินพอแล้ว ก่อนออกจากบ้านยายแบ่งข้าวใส่ห่อเผื่อ
ทำทานให้นกให้ปลา คล้องกุญแจ แต่เปิดประตูสังกะสีไว้ เผื่อลูกหลานที่มาแวะเยี่ยมเยียน
จะได้รู้ว่ายายยังอยู่บริเวณนี้
ทุกๆ เช้ามืดวันโกนยายจะเดินเท้าบนเส้นทางลาดชันขรุขระ 6 - 7 กิโลเมตร บวก
กับความชรา ทำให้ยายใช้เวลาเดินเท้ากว่า 3 ชั่วโมง เพื่อมานอนค้างที่วัดให้ทันทำบุญ
ในเช้าวันพระ เสร็จจากทำบุญก็เดินเท้ากลับเช่นเคย
ยายยิ้ ม เล่ า ว่ า สมั ย ก่ อ นตอนทำนาที่ บ้ า นคลองตาล ยายสร้ า งทำนบกั้ น น้ ำ ในนา
ครั้ น มาอยู่ ป่ า บางปี น้ ำ แล้ ง จนขาดห้ ว ย ยายจึ ง สร้ า งทำนบกั้ น น้ ำ ในป่ า ไว้ เ หมื อ นกั น
ลำพั ง เรี่ ย วแรงของหญิ ง ชราจะตั ดไผ่ ทำฟาก ขุ ด ดิ น กว่ า จะเสร็ จ แต่ ล ะที่ กิ น เวลา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 เดื อ น บางครั้ ง น้ ำ หลาก ทำนบข้ า งบนพั ง ก็ ต้ อ งกลั บ ไปซ่ อ มอี ก
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ครัง้ หนึง่
ยายลงมาฟังธรรมที่
วัดใหญ่ (วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร) ในตัวเมืองพิษณุโลก
โฆษกวัดพูดถึงโครงการของในหลวงทำ
ฝายแม้วดักดินตะกอนเพื่อให้เกิดป่าต้นน้ำลำธาร
จากอดีตสองมือเคยทำลายป่า ยายจึงตั้งใจจะ
และยาย
สร้างป่า สร้างฝายเพื่อถวายในหลวง
ก็มีน้ำไว้กินไว้ ใช้
ตอนนี้น้ำในห้วยไม่ขาด ต้นไม้ที่
หากวันไหน ยายรู้สึก
ปลูกไว้ไม่ตาย ไก่ป่า นก
ไม่สบายมีอาการไอ เจ็บ
เนื้อเจ็บตัว ยายจะรู้ตัวเอง ไม่
แ ม้ ลู ก
ไพร สัตว์อื่นๆ
ฝืน หยุดทำงาน และนอนพักผ่อน
หลานจะเป็ น
ได้
อ
าศั
ย
ให้เพียงพอ เมื่อรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
ห่วง อยากให้ยาย
แสดงว่าหายดีแล้ว เมื่อก่อนตอนอยู่บ้าน
คลองตาลเป็นโรคความดัน ต้องนั่งรถหลาย
ชั่วโมงเพื่อไปรับยากับหมอไกลถึงเชียงใหม่ แต่เมื่อ
มาอยู่ป่าความดันปกติไม่ต้องพึ่งยาอีกแล้ว ยาวิเศษของ
ยาย คือ “อยู่ ในที่เงียบสงบ นอนให้หลับ ไม่ติฉินนินทา
ผู้อื่น และอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดี” กอปรกับวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายกินอยู่กับป่า ด้วยการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น
การปลูกต้นไม้ สร้างฝาย เดินเท้า 6-7 กิโลเมตร ไปวัด
ทุกวันพระ การกินพืชผักที่ปลูกไม่ ใช้สารเคมี ส่งผลดีต่อ
สุขภาพกาย การสวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมมะ ทำบุญ
ทำทาน สุขภาพใจ ยาของหมอคนไหนก็ไม่วิเศษเท่ายาของ
ยายอีกแล้ว

ยิ้ ม มาอยู่ ด้ ว ย จะได้
ดูแลอย่างใกล้ชิด บางครั้ง
ช่วงหน้าฝนจะนำข้าวปลาไปส่งที
ก็ลำบาก ชวนอยู่หลายครั้ง แต่
ยายยิ้มยืนยันว่าจะตายที่นี่ เพราะ
ด้ ว ยความกตั ญ ญู ข องลู ก หลาน
เพื่อให้แม่สบายใจ จึงยอมฝืนใจ
ตัวเองเพื่อที่จะให้แม่เลือกหนทาง
แห่ ง ความสุ ข กั บ การใช้ ชี วิ ต
ในป่า...
***ขอบคุณภาพสวยๆ จาก
“นิตยสาร ฅ คน”

วิถีชีวิตชุมชน

โดย บุญยงค์ เกศเทศ

พื้ น ที่ เ กษตรกรรมแท้ ๆ
จับพลัดจับผลูมาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมได้ไง?

กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี ที่ ตั้ ง เป็ น
เสมื อ นเกาะอยู่ บ นที่ ร าบลุ่ ม โดยมี
แม่น้ำสามสี่สายล้อมรอบ ทั้งแม่น้ำ
เจ้ า พระยา ป่ า สั ก แม่ น้ ำ ลพบุ รี
ตลอดจนแม่น้ำน้อย อีกทั้งมีคูคลอง
จำนวนมาก สามารถระบายน้ ำได้
สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังทำหน้าที่
เป็นแนวกำแพงป้องกัน มิให้น้ำถั่งโถม
มาทำลายบ้ า นเรื อ นวั ด วาอาราม
โบราณสถาน ตลอดจนปราสาทราชวัง
มี ชั ย ภู มิ เป็ น เสมื อ นด่ า นป้ อ งกั น ภั ย ที่
มั่นคง แข็งแกร่งจากข้าศึกรอบด้าน

พื้นที่อันเป็นภูมินิเวศของกรุงศรีอยุธยา ที่กลายมาเป็น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุกวัน นี้นั้น สั ง เกตได้ จ ากชื่ อ
ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ มักเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับน้ำ
เป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่ น ท่ า เรื อ บางไทร บางบาล บางซ้ า ย
บางปะหัน บางปะอิน ลาดบัวหลวง เป็นต้น เห็นได้ชดั ว่า เป็นเมือง
น้ำอุดมสมบูรณ์สำหรับวิถีของเกษตรกรชาวนาโดยเฉพาะ
ยังมี ทุ่ง นอกกำแพงเมืองอีกหลายทุ่ง ไว้เป็นบริเวณ
รองรับน้ำ พักน้ำ ที่เรียกว่า “แก้มลิง” อมน้ำไว้เมื่อถึงฤดูน้ำ
หลาก ก็ไม่ต้องเกรงกลัวน้ำท่วม ช่วยชะลอน้ำมิให้ไหลอย่าง
รุนแรง เช่น ทุ่งแก้วทุ่งขวัญ ทุ่งมะขามหย่อง ทุ่งภูเขาทอง
ทุ่งลุมพลี ทุ่งลาดชะโดผักไห่ ทุ่งสีกก ทุ่งโพธิ์ทอง ทุ่งบ้าน
แพนเสนา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีห้วย หนอง คลอง บึง ตลอดจนท่าน้ำ
หลายแห่ง ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อย
ท่า อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนหนอง อยู่ตามทุ่งนา
เช่ น หนองโสน เป็ น สถานที่ ที่ พ ระเจ้ า อู่ ท องสร้ า งกรุ ง
ศรีอยุธยา อยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายเชื่อมโยงไปถึงคลองสัก
คลองยาว คลองสามแยก หนองสุ่ม ห้วยซัน หนองปลาดุก
หนองปลาไหล หนองมะโมง บางระจัน ท่าช้าง บางกระบือ
ท่างาม บางมัญ บางบัว ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยา มีชื่อหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำจำนวนมาก เช่น
บ้านท่างาม บ้านวัดท่า ท่าช้าง บางระจัน ห้วยไผ่ เป็นต้น
ในจังหวัดชัยนาท ก็มีชื่อทำนองเดียวกันอีกหลายแห่ง
เช่น หนองแซง ห้วยกรด บางหลวง ท่าชัย หาดอาสา เป็นต้น
อุทัยธานีก็มี หนองฉาง หนองขาหย่าง ล้วนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
ความหลากหลายของชื่อบ้านนามเมือง เขตลุ่มน้ำในภาค
กลางรอบๆ กรุงเทพมหานคร ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ อันเป็น
จุดสำคัญของวิถีเกษตรกร ที่ดำรงชีพสืบเนื่องกันมายาวนาน
หลายชั่วอายุคน ตั้งแต่บรรพชน
ภูมิปัญญาที่ผู้คนแต่ก่อนเลือกพื้นที่สร้างบ้านแปลงเมือง
ลักษณะดังกล่าวนั้น ก็เนื่องจากมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับ
การทำนาเป็นหลัก การปลูกสร้างบ้านต้องใช้เสาสูง ถึงฤดูน้ำ
หลากมาก็ ไม่ต้องกลัว เพราะเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว น้ำ
ผ่านมาก็ผ่านไป การสัญจรก็ใช้เรือแพเป็นชีวิตประจำวัน ไม่
ได้รู้สึกวิตกกังวลแต่ประการใดเนื่องจากอยู่กับน้ำจนเคยชิน
เมื่อสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จนลืมนึก
ย้อนถึงวิถีของบรรพชน กลับเห็นว่าน้ำเป็น ปัญหา ต้องทำ
เขื่อน ทำพนังกั้น น้ำ สร้างกำแพง หรือทำบ้านจัดสรร
สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้น มาแทนที่วิถีดั้งเดิม
จากนั้นก็พาอุบาย หรือหนทางต่อสู้กับน้ำ โดย
คาดการณ์ว่าจะเอาอยู่ แล้วจะไปกล่าวโทษ
เอากับใครล่ะเมื่อเอาไม่อยู่ ถ้าไม่กล่าว
โทษตนเองที่มักใหญ่ใฝ่สูง หลงใหล
ได้ปลื้ม กับวิถีของทุนนิยมและ
บริ โ ภคนิ ย ม จนลื ม ราก
เหง้ า ของภู มิ ปั ญ ญา
ตัวเองที่บรรพชน
ได้ประจง
สร้ า งสรรค์
ไว้ให้ลกู หลาน
แต่ลูกหลานกลั บ
ไม่นำพาหันมาดู ทาง
พี่น้องลาว ก็กำลังดำเนิน
รอยตามพี่ ไ ทยมี โ ครงการ
สร้างเขื่อนขึ้น

หลายพื้นที่ ทั้ง
เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนดอน
สะหง เขื่ อ นหลวงพระบาง
เขื่ อ นปากลาย เขื่ อ นสานะคาม
เขื่อนแก้ง-หลวง เขื่อนท่าค้อ แต่ละ
เขื่ อ นมี ผ ลกระทบมากมาย เป็ น ต้ น ว่ า
การสร้างเขื่อนไซยะบุรี ส่งผลให้หมู่บ้านปาก
ลาน ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุราว 250 ปี หมู่บ้าน
โพนสะหวัน 44 ครัวเรือน บ้านปากเนิน 92 ครัวเรือน
บ้านห้วยซื่อ 64 หลังคาเรือน บ้านปากกอน 20 ครัวเรือน
บ้านกอก-ใหญ่ 34 หลังคาเรือน บ้านตาแลนอีก 96 หลังคา
เรือน ต้องอพยพโยกย้ายหาที่อยู่ ใหม่ ไร่นาสาโทที่เคย
ดำรงวิถีอยู่ก็ต้องล่มสลายไป
ไม่ เ พี ย งแต่ ม รดกทรั พ ยากรธรรมชาติ
ทั้งทางบก และทางน้ำ จะสูญสลายใน
พริบตาแล้ว
	

วิถีของ
ผู้คนก็ต้อง
เปลี่ยนแปรไป เพราะ
กระแสทุนนิยม บริโภคนิยม
และเศรษฐกิจนิยม
เวรกรรมแท้ๆ
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ปฏิบัติการ
ค้นหาเพื่อน
ร่วมอุดมการณ์
โดย วันเพ็ญ เพชรคง

หนึ่งปีเวียนบรรจบมาอีกแล้ว ปฏิบัติการลงพื้นที่ของ
คณะกรรมการภาค ภาคใต้ เริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลาเป็น
ที่แรก จุดหมายปลายทางของเราคือ โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย ๒ เพือ่ ไปเยีย่ มเยียน อาจารย์เบญมาศ นาคหลง
ผู้เป็นคนจุดประกายในการฟื้นฟูคลองอู่ตะเภา
ก็ ไ ม่ทำให้กรรมการที่เป็นผู้หญิงของเราที่แอบเชียร์อยู่ ในใจผิดหวัง เห็นความตั้งใจ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โรงงาน ราชการ และสร้างเยาวชนหลายต่อหลายรุ่น
จน ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุลและคุณลม้าย มานะการ บอกว่า ต้องให้กำลังใจผู้หญิง
ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกันหน่อย
จากนั้ น เดิ น ทางไปเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเทศบาลตำบลปริ ก จ.สงขลา ผลงานประเภท
รางวัล”สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” หลังจากพูดคุยถึงความก้าวหน้าของชุมชน
หลังได้รับรางวัลไป 5 ปี พบว่าชุมชนยังมีการจัดการขยะ และขยายกิจกรรมไปยังชุมชนข้าง
เคียง จึงพากรรมการไปดูป่ายางนาของชุมชนบ้านยางเกาะ ทุกคนอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่า
ทำไมป่าสวยอย่างนี้ ต้นใหญ่ๆ ทั้งนั้นไม่น่าเหลืออยู่เลย
รุ่งเช้าเดินทางไปชุมชนพัฒนานิคม จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมเยียนลุงผู้ใหญ่ประภาส ยอดสี
ที่รวมตัวดูแลผืนป่าร่วมกับคนในชุมชน กว่า 3,000 ไร่ ที่ยังมีการบุกรุกป่าเพื่อทำเกษตร
แม้จะเป็นผู้ใหญ่บ้านมานาน มีโอกาสได้เป็นกำนันก็ไม่ฉวยโอกาส เหตุผลเดียวคือ อยากอยู่
บ้านดูแลป่ารวมกับเพื่อนๆ กรรมการเลยเสนอว่าไว้นำเสนอเป็นประเภทชุมชนในปีต่อไป
วันสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้ ได้ ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเยาวชนรักษ์บูโด จ.นราธิวาส
ทีเด็ดจริงๆ ขึ้นชื่อว่าบูโดใครก็ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง แต่คุณทรงพล ชื่นอารมณ์ บอกว่าเพื่อนๆ
อิจฉากันถ้วนหน้า เพราะโอกาสจะได้ ไปของคนอื่นนั้นมีน้อย หลังจากพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน
แล้ว พบว่าเด็กรวมตัวเป็นเครือข่ายใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี เพื่อทำ
กิจกรรมในชุมชนของตนเอง ทั้งเรื่องนกเงือก ป่า เก็บขยะ เป็นต้น ถึงตอนลงพื้นที่ชุมชน
ตะโล๊ะตา จ.นราธิวาส เด็กๆ ได้แสดงละครนกเงือกให้ชม พร้อมกับพาไปรู้จัก เซียนนกเงือก
“แบมุ” ป้ายุพนิ ตัณฑวณิช กรรมการภาค ภาคใต้ ไม่รอช้า รีบถามทันที “นกเงือกอยู่ไหนละ”
แบมุสวนมาทันควัน ว่า “อยู่ในป่า” ฮากันทั้งทีม สงสัยป้ายุพินเจอคู่ปรับเข้าแล้วละ ถามอะไร
คำตอบสวนกลับมาทันที
ถึงคราวลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ครั้งนี้นัดพบกันที่ จ.ตรัง ถิ่นของป้าจอย ที่ใครๆ เรียกกัน เช้าๆ
เราไปนั่งเรือดูป่าชายเลนที่บ้านแตะหรำ (แตะหรำ แปลว่า หอยนางรม เพิ่งรู้เหมือนกันนะนี่)
ที่นี่มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ นกเหยี่ยวบินโฉบไปโฉบมา ตื่นตาตื่นใจกันมาก ตอนบ่ายๆ ลงพื้นที่
รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน ของชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอำเภอนาโยง แม้น้ำ
จะท่วมมีการจัดการน้ำกันเกือบทุกหมู่บ้าน แต่ที่นี่ยังคงเก็บป่าสาคูโดยไม่ต้องลอกคลองไว้ได้
พร้อมกับมีขนมลอดช่องจากแป้งสาคู กับคุกกี้แป้งสาคู มาให้ชิมกัน ทุกคนพูดเสียงเดียวกัน
“หรอยๆๆๆ ขอกลับบ้านกันนะ”
วันถัดมาลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ แต่อย่างเพิ่งดี ใจไปไม่ ได้ ไปเกาะลันตา
เป็นชุมชนมุสลิมที่ป่าชายเลนมีการให้สัมปทาน เมื่อหมดสัมปทานชาวบ้านก็โค่นป่ามาเผาถ่าน
เอง เมื่อทางราชการอบรม รสทช. ให้แล้วมอบหมายให้ดูแลป่าชายเลนจึงรู้สึกละอายใจมา
ดู แ ลทั้ ง ป่ า ชายเลนและป่าบก รวมถึงในหมู่บ้านมีความสามัคคี ในชุมชนจนหัวหน้าพงศา
(คุณพงศา ชูแนม กรรมการภาค ภาคใต้) บอกว่าดีกว่าหลายชุมชนที่เคยได้รับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว หลังจากนั้นก็รีบหอบของขึ้นเรือโดยสารไปเกาะยาวน้อยกันต่อ ฝนก็ทำท่าจะตก	
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พอถึงเกาะยาวน้อย ป้ายุพิน รีบจัดการสั่งกุ้ง ปู มากินกันทันที สมเป็นเจ้าถิ่นจริงๆ
รุ่งเช้าอีกวันก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มต้นกล้านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเกาะยาววิทยา
ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา พร้อมกับเยี่ยมเยียนชุมชนเกาะยาวน้อยไปพร้อมๆ กัน
กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวจากหลายๆ ระดับชั้น ตั้งแต่ ม.3-ม.6 มาทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ปลูกต้นไม้ ในโรงเรียน ป่าชายเลนในโรงเรียนและชุมชน เป็นการทำงานร่วมกัน ทั้ง ครู
นักเรียนและชุมชน เหนียวแน่นสมกับอยู่ในพื้นที่เกาะจริงๆ
มาถึงการลงพื้นที่ครั้งสุดท้ายของปีนี้ คุณตาขจร แจ้งจุล จ.พัทลุง คุณตาปลูกต้นไม้ใน
ที่ดินตนเอง และที่สาธารณะ เป็นบุคคลที่คนในชุมชนให้ความนับถือ ถ้ามีโครงการพัฒนาใน
ชุมชนคุณตาจะบอกว่าให้ดูผลกระทบทางระบบนิเวศเป็นหลัก นอกจากนั้นมีผู้มาให้ข้อมูลกัน
อย่างหลากหลาย ทัง้ นักเรียน อบต. ครู ชาวบ้าน จนคุณทรงพล ชืน่ อารมณ์ บอกว่า “นีแ่ หละ
ของจริง” จากนั้นไปต่อที่ชุมชนบ้านถ้ำตลอด จ.นครศรีธรรมราช ทางคณะกรรมการภาคใต้
ได้ลงพื้นที่ ไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ครั้งนี้เห็นพัฒนาการของกลุ่มที่มีคนมาให้ข้อมูลถึงการดูแลป่า
ที่อยู่ ในชุมชน ทั้งเยาวชน คนที่เคยบุกรุกป่ามาก่อน ผู้หญิง กลุ่มแกนนำผู้ชาย คนใช้
ประโยชน์จากป่า อดีตผู้ใหญ่บา้ นผูห้ ญิงซึง่ เป็นแกนนำในการป้องกันป่าจนครัง้ หนึง่ ถูกสัง่ ฆ่ามาแล้ว
วันรุ่งขึ้น ลงพื้น ที่ 2 ผลงาน คือ กลุ่มลูกขุน น้ำ และลุงเชียว-ป้านิวรรณ์ เผือกชู
จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มลูกขุนน้ำ ตั้งอยู่ในบ้านคีรีวง เป็นเยาวชนที่เรียนหนังสือในโรงเรียน
ต่างๆ ทั้งมัธยม อุดมศึกษา มารวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน ทั้งการรื้อฟื้นภูมิปัญญาเก่าๆ
เช่น ยิงคันธนู ทำขนมเดือนสิบ ทำโครงการพื้นที่นี้ดีจัง รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน
ซึ่งเคยเกิดมาแล้ว และต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาเที่ยงป้ายุพินเสนอว่าทำ
กับข้าวกินกันที่กลุ่มฯ เลย กรรมการแต่ละคนมีอะไรในรถเอาลงมาเลย อาแซ อีบูหะมะ มี
มะนาว น้ำบูดู ป้าแช่ม ฮั้นเย็ก มีกะปิ ป้ายุพินก็ไปซื้อกับข้าวเพิ่มเติมกับผู้ปกครองเยาวชน
ช่วยกันทำอย่างสนุกสนาน เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ลงพื้นที่มาในปีนี้
ตอนบ่ายลงพื้นที่ลุงเชี่ยว-ป้านิวรรณ์ เผือกชู เป็นบุคคลคู่ทุกข์คู่ยาก ที่มีวิถีชีวิตแบบ
พอเพี ย ง ไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หุ ง ข้ า วกั บ เตาถ่ า นและไม้ ฝื น ทำน้ ำ มั น มะพร้ า วใช้ เ อง
เว้นพื้นที่ป่า ปลูกพืชสมุนไพรไว้รักษาโรคทั้งตนเองและชุมชน ปลูกผัก สับปะรดข้างบ้าน
ไว้แจกจ่ายเพื่อนบ้าน ดังคำพูดที่ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” จนกรรมการพูดเสียงเดียวว่า วิถีพอเพียง
แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า จริงๆ
สุดท้ายของปีนี้ที่เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ผลงานคุณภัทรชัย เรืองศรี ผู้รักษาผืนป่าใน
พื้น ที่ของตนเอง ร่วมปลูกป่าชายเลนในพื้น ที่ ไ ม่มีป่าชายเลนมาก่อนปล่อยหอยมือเสือหา
เพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน
จนปัจจุบันเกาะพงันมีพื้นที่ป่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตอนบ่ายได้นั่งรถโฟร์วิล
ขึ้นเขาไปดูกลุ่มผักอินทรีย์ และชมวิวสวยๆ ของเกาะพงัน สร้างความประทับใจให้กับทุกคน
เป็นอย่างมาก

เรื่องเล่าจากสหายภาคกลาง-ตะวันตก
ถึงช่วงนี้ทีไร คณะกรรมการ และคณะทำงานฯ ภาคกลาง-ตะวันตก ตื่นเต้น โทรนัดหมายพี่น้อง โดย อุทิศา นามวิจิตร
เครือข่ายทั้งสหายเก่า และสหายใหม่ กันยกใหญ่ ปีนี้กำหนดการเดินทางทั้งหมด 3 ครั้ง มีพื้นที่ 

15 แห่ง คณะทำงานฯ เลยฝากเล่าการเดินทางผ่านตัวหนังสือให้พี่น้องเครือข่ายได้รับทราบกัน
จุดเริ่มต้นของการเดินทางของเรา คือ เมืองสองแควพิษณุโลก เราเดินทางไปเยี่ยมยายยิ้ม จันทร์พร หญิงชราวัย 85 ปี
ใช้ชีวิตในบ้านป่าเพียงลำพัง พ่อหนอม (ถนอม ช่วยงาน) บอกนี่แหละคือสุขวิเวกของยายยิ้ม ขากลับรถตู้ สายพานขาด
ระหว่างทาง โล่งอก! พีอ่ อ๊ ด คนขับรถ พกสายพานสำรองมาด้วย จึงทำให้พนี่ อ้ งสหายเก่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู
จ.พิษ ณุโลก ไม่ต้องคอยนาน
ถึงเวลาเวียนมาอีกครา คณะฯ ต้องเดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ถึงแม้จะเพิ่งเปิดเทอมได้ไม่กี่วัน
แต่ดูจากการทำกิจกรรมดูเหมือนว่าไม่มีวันหยุด เริ่มจาก “กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จ.สระบุรี เป็นที่แรก น้องๆ ที่นี่ทำกิจกรรมสำรวจคุณภาพแม่น้ำป่าสัก และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ระหว่ า งพู ด คุ ย ได้ ยิ น เสี ย งตู้ ม สนั่ น หวั่ นไหว ทำเอาป้ า อ๊ อ ด (สุ ธิ ด า แสงเพชร) และพี่ ธ เนศ
(ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ) ตกกะใจ...น้องๆ รีบบอกทันใดเสียงนั้นคือระเบิด ซึ่งทหารเค้าซ้อมรบกัน
อยู่ใกล้ๆ กับพืน้ ทีโ่ รงเรียนนัน่ เอง ตกเย็นพ่อหนอม (ถนอม ช่วยงาน) ชวนคุณณัฐธชัย นุชชุม
ที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ปี 2555 มาทานข้าวเย็นด้วยกัน คุณณัฐธชัย
เล่าให้เราฟังว่า ลุงสมพร ยอดระบำ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลฯ ในปีเดียวกัน
ขับรถกระบะมือสองจากใต้ ด้วยความเร็วไม่น่าเกิน 80 กม./ชม. ระยะทางเป็น พัน
กิโลเมตร เพื่อนำเมล็ดและกล้าไม้ไปให้พี่น้องชาวนครสวรรค์ปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม ได้ฟัง
แล้วก็รู้สึกชื่นชมในความเป็นเครือข่ายพี่น้องเหลือเกิน
การเดินทางครั้งสุดท้าย เดินทางไปเยี่ยมผู้ใหญ่แดง (วิสูตร นวมศิริ) จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง
นำชาวบ้านบางบ่อปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอ่าว ก.ไก่ ทำให้เกิดดินเลน และสามารถ
ปลูกป่าชายเลนได้เป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้หอยปากเป็ดหรือหอยรากที่เคยหายไปก็กลับมา พี่บำรุง คูหา สังเกต
เห็นผู้ ใหญ่แดงสวมรองเท้าคนละข้าง จึงถามว่า ”ใส่รองเท้ามาผิดข้างหรือเปล่า” ผู้ ใหญ่แดงบอกอย่างไม่
เคอะเขิน “ถึงจะคนละข้าง แต่ขนาดเดียวกันพอดี เก็บได้จากขยะที่ลอยมาติดในป่าชายเลน” แถมบอกกับเรา
อีกว่าใช้ทนนานกว่ารองเท้าที่ซื้อใหม่เสียอีก อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าอนุรักษ์ป่าชายเลนได้มากกว่าต้นไม้

ตะลุยตะวันออก
โดย ก๋วยเตี๋ยว ใส่น้ำแข็ง

คณะกรรมการ ภาคภาคกลาง-ตะวันออก ตะลุยสรุปบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี พอตั้งหลัก จับทางลมได้
รวมพลคนอาสาลากสังขารลงพื้นที่ลุยเก็บตกผลงานจากปี 2555 ที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มคนที่
ทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไล่จากกรุงเทพฯ ปริมณฑล จนมาเกือบสุดเขตตะวันออก
ย่างเข้าเดือนหกก่อนฝนตกพร่ำๆ ถึงคราวจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ภาคกลาง-ตะวันออก ปีนจี้ ดั ทีศ่ นู ย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง ชลบุรี มีเครือข่าย
เข้าร่วม 28 ผลงาน เสร็จเวทีเปิดก๊อก 2 ทยอยลงพื้นที่ให้กำลังใจเครือข่ายทันที คุณพระก็ไปนมัสการมาแล้ว แม่ชีก็ไปมาแล้ว คราวนี้ถึงทีสามเณรน้อยใน
ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษา เขาแก้วเสด็จ ปราจีนบุรี นิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง ถ้าห่มผ้าก็เหมือนพระ ปุจฉาถาม
สามเณรน้อย น้ำอะไรให้ชีวิต? สามเณรน้อยวิสัชนา น้ำฝน แม่น้ำ ลำคลอง น้ำใจ น้ำค้าง น้ำ น้ำ น้ำ... ตอบไม่ถูก
นิรุธ เฉลย น้ำท่วมวัด เณรกับพระไม่อยู่ ชีเลยต้องวิด (ชี-วิด)
จัดไปครบพระ เถร เณร ชี เสียงเล็กดังไกลจากชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ มีประชากรไม่ถึง 70
ครัวเรือน ได้รับผลกะทบจากการกัดเซาะชายฝั่งและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น จนวันนี้ทะเลรุก หมู่บ้านถอยร่น พื้นที่
ชุมชนหายไปกว่า 930 ไร่ ป่าชายเลน 18,000 ไร่ เฉลี่ยการกัดเซาะ โฉนดตกน้ำไป 25 เมตรต่อปี กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน ยังคงเดินหน้าใช้ทั้งองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บวกวิชาการ
สมัยใหม่หลายสำนัก เรียนรู้ ลองผิด ลองถูก จนเป็น พื้น ที่กรณีศึกษาให้พื้น ที่อื่นดูเป็นตัวอย่าง ผลกระทบ
โลกร้อน หากคนกรุงยังกินอิ่ม นอนอุ่น อย่าได้นิ่งนอนใจ “ลดโลกร้อน” ทำได้ช่วยกัน ททท.
ทำทันที
เยี่ยมกลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี เจอกลุ่มแม่บ้านสมองไว ถามได้
ตอบได้ ให้ข้อมูล ความรู้ ถามปุ๊บตอบด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ทำทันที มาถึงบ้าน
ปราชญ์ปลานิล สุรชัย แซ่จิว จ.สมุทรปราการ พื้นที่สีเขียว 28 ไร่ อยู่ ใกล้
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนบ้านบางส่วนปักป้าย “ขาย” แต่สุรชัย ยังอยู่ชักชวน
เพื่อนบ้านเดินตามรอยพ่อ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนา ทำสวน ปลูกผัก
เลี้ยงปลา เปิดโรงสีชุมชนพัฒนาเป็นศูนย์เรียน

ลูกโลกสีเขียว

๐๙

แวดวงลูกโลกสีเขียว

เรื่องของคนต้นน้ำ

โดย ฤทัยรัตน์ สังข์เครืออยู่

หมดฤดูร้อน เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ชุมชนคนอนุรักษ์ของภาคเหนือมารวมตัวกันที่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ งานนีอ้ าจารย์คณิต (คณิต ธนูธรรมเจริญ) อาสาเป็นเจ้าภาพหลัก
อย่างเป็นทางการ ในการเชิญชาวเหนือมารวมตัวเพื่อพบปะเล่าเรื่องราวการ
อนุรักษ์สู่กันฟัง
คณะกรรมการภาค ภาคเหนือได้ฟังเรื่องราว สนอก
สนใจกันยกใหญ่ รีบจัดคิวตารางงานส่วนตัวเพื่อนัดหมายลง
เยี่ยมเยียนพื้นที่กัน 1 เดือน เต็มๆ แล้วยังถือโอกาสก่อนสิ้น
เดือนแห่งวันครอบครัว ปี ใหม่ของไทยเรา รดน้ำดำหัวพ่อๆ
แม่ๆ ผู้อาวุโสของครอบครัวลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ ชุ่มฉ่ำไป
ตามๆ กัน
ถึงฤดูกาลการลงพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เราเดิน
ทางไปที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แวะนมัสการหลวงพ่อคูณ
ติกขวีโร ทีว่ ดั อุดมวารี รับศีลรับพรกันเป็นทีเ่ รียบร้อย ก็พร้อม
สำหรับการเดินทางในครั้งนี้
เริ่มต้นกันที่บ้านดงเคียน จ.พะเยา เขาจริงจังกับการ
ฟื้นป่าฟื้นน้ำ คืนพื้นที่ทำกินบางส่วนเพื่อฟื้นเป็นป่าส่วนรวม
ทำฝายแม้วหลายสิบลูก เพื่อคงความเป็นพื้นที่ต้นน้ำส่งน้ำต่อ
ไปยังพื้นที่ปลายน้ำ น่ายกย่องจริงๆ ออกจากพะเยามุ่งสู่เมือง

๑๐

ลูกโลกสีเขียว

รถม้า ลัดเลาะไหล่เขาแวะเวียนกลับไปที่ ชุมชนบ้านกลาง
จ.ลำปาง อีกครั้งหลังจากปี 2550 เส้นทางเข้าหมู่บ้านสายนี้
ยังคงแต่งแต้มด้วยสีเหลืองของดอกไม้ ที่มีชื่อว่า “ดอกคำ
มอก” ที่พี่อ้วน (นิคม พุทธา) บอกว่านี่แหละเสน่ห์ของป่า
เบญจพรรณ และสำหรั บ ชุ ม ชนนี้ ถึ ง แม้ วั น เวลาจะหมุ น
เปลี่ยนเวียนไป แต่คนบ้านกลางยังคงวิถีพึ่งพิงธรรมชาติ
วั ด ม่ อ นพระยาแช่ เป็ น วั ด ที่ ช าวลำปางเคารพบู ช า
เสกสรรค์ แดงใส หนุ่มใหญ่จากนครนายก นักอนุรักษ์แห่ง
ผืนป่าม่อนพระยาแช่ นำทีมคณะกรรมการเยี่ยมชมความอุดม
สมบูรณ์ของป่าและน้ำบริเวณรอบๆ วัด พาเราขึ้นบันไดสูงชัน
เพื่อไปนมัสการพระธาตุ พ่ออนันต์ (อนันต์ ดวงแก้วเรือน)
ขึ้นไปถึงบันไดขั้นสุดท้าย ไม่มีวี่แววของความเหนื่อยล้า มีแต่
รอยยิ้มบนใบหน้า ยืนรอคณะกรรมการท่านอื่นๆ ที่กระหืด
กระหอบแต่ก็ขึ้นไปถึงพระธาตุจนได้ ระหว่างการเดินขึ้น

บันได หลายๆ คนนับขั้นบันได บ้างก็บอกว่า 342 ขั้น บ้างก็
บอกว่า 343 ขั้น เอ๊ะ! สรุปแล้วเขาทำบันไดไว้กี่ขั้นกันแน่
และแล้วคืนสุดท้ายที่ลำปางฝนตกหนักมาก ลมพัดแรง
จนต้นไม้ ใหญ่น้อยต้านแรงลมไว้แทบไม่ ไหว เช้าวันต่อมามี
นัดที่บ้านขอใต้ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ระหว่างทางเข้าชุมชน
เจ้ากอไผ่รวกที่ ไม่มีรากแก้วยึดดิน ได้ล้มลงขวางทางจราจร
แต่โชคดีที่พี่แอ๋ง (สถาพร สมศักดิ์) พกมีดอีโต้มาด้วย ยื่นให้
พี่เอก ผู้ทำหน้าที่บังคับพวงมาลัยรถตู้พาเราไปทั่วสารทิศ ลง
ไปฟันลำไผ่โดยมีคณะกรรมการเป็นลูกมือลากลำไผ่ออกจาก
ถนน หมดแรงก่อนที่จะได้เดินป่าเลยงานนี้
ว่ า กั น ว่ า คนแพร่ นี้ ใจงาม เขาน้ ำ ใจงามจริ ง ๆ พี่ น้ อ ง
บ้านเหล่าเหนือ จ.แพร่ พาเราล่องเรือเข้าไปในป่าห้วยป้อม
ป่าที่ถูกฟื้นคืนโดยการปิดป่าเมื่อปี 2534-2537 วันนี้ป่าห้วย
ป้อมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับลูกหลาน มีน้ำ มีปลา เอา
มา “หลาม” ในกระบอกไม้ไผ่ให้เราได้กินกันอร่อยลั่นป่า
ว่ า กั น อี ก ว่ า มี ป กาเกอะญอที่ ไ หน มี ป่ า ที่ นั่ น กลุ่ ม
เยาวชนดอยคำรักษ์โลก โรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน
กะเหรี่ยงน้อยที่นี่เขามุ่งมั่นที่จะรักษาป่าสืบทอดวิถีของบรรพ
บุรุษ ชวนกันฟื้นคืน “ป่าเดปอ” (เดปอ เป็นภาษากะเหรี่ยง
หมายถึง สะดือ) แต่ป่าเดปอที่นี่ ไม่มีสะดือเพราะคุณหมอ
เก็บไว้ที่โรงพยาบาลหมดแล้ว พวกเขาใช้เล็บและเส้นผม
แทนสะดือ หากแต่จิตวิญญาณและความขลังในพลังของ
ความเชื่อ ยังคงแกร่งกล้ารักษาผืนป่าให้คงอยู่กับพวกเขา
เฉกเช่นวันวาน
ปี นี้ มี แ ต่ ส าวงาม ไม่ รู้ จ ะเลื อ กนางไหน ตั ด สิ น ใจ
ไม่ถูกเลย พี่สมเกียรติ (สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา) พูดไป
ยิ้มไป เสร็จสิ้นจากลงพื้น ที่เหล่าคณะกรรมการต่างพากัน
ชื่ น ชม กดไลค์ ใ ห้ กั บ เรื่ อ งราวการอนุ รั ก ษ์ ข องคนต้ น น้ ำ
จาวเหนือ

สวนของคนขี้เกียจ
โดย อรวรรณ บุญทัน

.....บินต่ำแมนนกยูง			  บินสูงแมนแฮ้ง	 	
ขาวแจ้งแมนนกยาง		  บินตามทางแมนนกคุ้ม
ฮอยมะยุมมะยิมคือหมาจอกมาใน เอวัง....ซัมนี่หละ.........
เสียงของพ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว ที่ ได้ฉายาว่า “ชายหัวรั้นแห่งอำเภอกุดบาก” กำลังเล่า
นิทานพื้นบ้านหรือที่ชาวอีสานเรียกว่า “นิทานก้อม” ในระหว่างเดินทางเยี่ยมเยียนพี่น้องใน
ภาคอีสาน สิ่งที่พ่อเล็ก อ.บุญยงค์ อ.สมชาย แม่ประมวล และคนอื่นๆ เล่าเรื่องราววิถีชีวิตพื้น
บ้านของคนอีสานผ่านนิทานหรือคำกลอนนั้น ทำให้ระยะทางในการเดินทางไปหาพี่น้องแต่ละ
พื้นที่ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่แฝงด้วยหลักธรรมคำสอน และปฏิภาณไหวพริบของคนสมัย
ก่อน เพื่อให้สมาชิกผู้ร่วมเดินทางได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปฏิบัติกัน
ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือน ในการลงพื้นที่ 15 จังหวัด 22 ผลงาน เสมือนการไปพบปะ
ญาติพี่น้องในหลายวัย หลายอาชีพ แต่มีแนวร่วมเหมือนกันคือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้ออาทร หลายคนอาจจะมองว่าการปลูกต้นไม้ การรักษาป่า การรักษา
ความสะอาดในชุมชน การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นความยุ่งยาก ล้าสมัย
และรบกวนเวลาทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำ
หรือเป็นหน้าที่ของตน อย่างเช่นกลุ่มคนที่สถาบันลูกโลกสีเขียวไปเยี่ยมเยียน ชื่นชม และให้
กำลังใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น “คนขี้เกียจ” ขี้เกียจที่จะทำตามกระแสสังคม ขี้เกียจที่จะสร้างพื้นที่
ว่างเปล่าให้เป็นอาคาร บ้านเรือน หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่กลับขยันในการหากล้าไม้เล็ก
ไม้น้อย ทั้งจากการซื้อหา ขอบริจาค และการแบ่งปันจากผู้อื่น มาปลูกไว้ในพื้นที่ของตนและ
พื้นที่ส่วนรวม อาทิ คุณยายทัศนารถ องคสิงห์ นักปลูกป่าบนหน้ากระดาษ จ.นครราชสีมา
ชุมชนตำบลผักไหม จ.ศรีสะเกษ ที่มีหัวใจหนึ่งเดียวเพื่อรักษาป่าสาธารณะให้ประโยชน์แก่คน
ทั้ง 17 หมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม ที่มีการใช้
เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาป่าในโรงเรียน เป็นต้น

ซึ่งการปลูกป่า
ของกลุ่มคนเหล่านี้
เป็นการปลูกป่าแบบ
“คนขี้เกียจ” คือปลูกซ้อนทับกันอย่าง
หลากหลาย ไม่เป็นระเบียบ แต่สร้างผล
ประโยชน์โดยตรงกับคนในชุมชน และ
ประโยชน์ทางอ้อมให้กับสังคม ซึ่งวิธี
ปลูกป่าหรือการทำสวนของ
“คนขี้เกียจ”

คือการนำพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายเพื่อประโยชน์ ใช้สอย เพื่อเป็นอาหาร และยา
สมุนไพร มาปลูก ซึ่งพืชที่นำปลูกมีตั้งแต่พืชหัวที่อยู่ใต้ดิน เช่น มันแกว มันแซง พืชบนพื้นดิน
เช่น ผักตูบหมูบ อีลอก ดอกกระเจียว เห็ด ผักหวาน หนามแท่ง ผักติ้ว ไม้ยืนต้น เช่น ยางนา
แดง มะค่า สัก เต็ง ไผ่ ฯลฯ พืชพันธุ์เหล่านี้เจริญเติบโตร่วมกันอย่างเกื้อกูล และเมื่อพื้นที่ป่า
มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ต่างๆ ก็เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อเป็นที่พักพิงและเพาะพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น
มดแดง แมงแคง จักจั่น จิ้งหรีด ที่ต่างพากันส่งเสียงร้องขับขานให้พื้นที่ป่ามีชีวิตชีวามากขึ้น
นี่แหละ....คือประโยชน์จากป่าที่ปลูกโดย “คนขี้เกียจ”
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พลังงานชุมชน

โดย ปวีณ หุ่นพานิชย์

สร้างคน สร้าง “พลัง” ที่ยั่งยืน

จากเจตนารมณ์ ข องมู ล นิ ธิ พ ลั ง ที่ ยั่ ง ยื น ในการมุ่ ง เผยแพร่ ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ด้ า นพลั ง งานประเภทต่ า งๆ
ไปสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้
กับชุมชนอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
ร่ ว มกั บ สมาคมคลั ง ปั ญ ญาอาวุ โ ส ได้ จั ด การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตภาคเหนือ ตัวแทนชาวบ้าน เกษตรกรและผู้สนใจจำนวน
50 คน ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
การอบรมครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ การอบรม ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาด้ า น
สถานการณ์พลังงานในปัจจุบนั ทีท่ ำให้โลกมีความต้องการใช้
พลังงานสูงขึ้น ซึ่งนั่นเป็นเพราะโลกของเรามีความเจริญ
ก้าวหน้าไปมาก จะเห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น การเพิ่ ม จำนวนของประชากร และ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรมีทิศทางไปในทางเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลทำให้โลกมีความ
ต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ โดยเราจะ
มาพึ่ ง พาการใช้ พ ลั ง งานจากฟอสซิ ล (น้ ำ มั น และก๊ า ซ
ธรรมชาติ) ซึ่งมีปริมาณลดน้อยลง และหาได้ยากขึ้น
ทุกวัน คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
วิทยากรของมูลนิธฯิ บรรยายให้ฟงั ว่า ทุก
วันนี้มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ไม่วา่ จะเป็น จากก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวมวล
พลังงานลม พลังงานขยะ ฯลฯ
พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ มีการตืน่
ตัวในการผลิต และใช้
แสงอาทิตย์ เป็น
พลังงานทดแทนอีก

พลังงานสะอาดไม่มีวันหมด
ไป เมื่อคิดเทียบเป็นค่าพลังงาน
แล้ว พลังงานแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์
ส่องมาถึงยังพื้นผิวทั่วทั้งโลกมีค่า
มหาศาลถึง 1.56 ล้านล้าน
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อปี

๑๒
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ประเภทหนึง่ นั่นก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ นั่นเอง
(บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ เราสามารถเทียบใหม่ ได้ว่า
ค่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมง
เพียงพอกับการใช้พลังงานทัง้ หมดของโลกตลอดทัง้ ปี) จากตรงนี้
เราคงเห็นว่า ถ้าเราสามารถนำพลังงานที่ ได้นี้มาใช้เพียงแค่
เสี้ยวเดียว เราก็จะมีความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นแล้ว
จากพลังงานที่มีมหาศาลขนาดนั้น ทำให้ทุกวันนี้เราใช้
ประโยชน์จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นในรูปพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นนั้ จะผ่านการแปลงพลังงาน
จากอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเี่ รียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เซลล์แสงอาทิตย์ ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการแปลง
พลังงานสูงถึงกว่าร้อยละ 40 แต่ส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับ
โครงการอวกาศ เพราะมีราคาแพงมาก สำหรับการใช้งาน
โดยทัว่ ไปส่วนใหญ่จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ทผี่ ลิตจากสารกึง่ ตัวนำ
ประเภทซิลกิ อน ซึง่ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4-25 ขึน้ อยู่
กับชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยปัจจุบนั มีราคาถูกลงกว่าใน
อดี ต ทำให้ เ ริ่ ม เป็ น ที่ นิ ย มนำมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบที่
หลากหลายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นว่ามีหน่วยงาน และประชาชนใน
ท้องที่ต่างๆ เริ่มมีการใช้เซลล์แสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลาย
มากขึน้ (ปี 2554 ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
สูงถึง 100,690 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 49)
การนำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้นั้นก็ง่าย
แสนง่าย เพราะพลังงานที่ออกมาจากแผงเซลล์นั้นอยู่ ในรูป
กระแสไฟฟ้าอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องคำนึงถึงไฟฟ้าจากเซลล์
ที่ผลิตได้ กับปริมาณไฟฟ้าที่ ใช้จะต้องเพียงพอกัน เพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
(ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง เราก็สามารถเสียบ
ใช้ได้เลย) แต่ถ้าจะเอามาใช้กับไฟบ้าน 220 โวลต์ ก็ต้องใช้
เครื่องแปลงกระแส (Inverter) ร่วมด้วย แต่จะมีข้อจำกัดใน
เวลากลางคืนที่ไม่มแี สง เราก็สามารถใช้แบตเตอรีม่ าเป็นตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้
ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธนภพ เกียรติฉวีพรรณ
กรรมการภาคกลาง-ตะวั น ออก รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว
มาบรรยายถึงการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับอุปกรณ์
ไฟฟ้ า และให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมได้ ท ดลองลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
โดยต่อเซลล์แสงอาทิตย์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิ
หลอดไฟ พัดลม ปั๊มน้ำขนาดเล็ก และยังได้ ให้ความรู้ถึง
ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผ่านอุปกรณ์แปลง
ไฟฟ้าเข้าสายส่ง (Grid Tie Inverter) ซึ่งเมื่อเราไม่ ได้ ใช้
ไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกขายย้อนกลับ
เข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้า นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่น่า
สนใจในการนำไปปฏิบัติจริงอย่างยิ่ง
อนึ่ง ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทางมูลนิธิ
พลังที่ยั่งยืนได้จัดทำแบบสำรวจ ก่อน-หลัง การฝึกอบรม ซึ่ง
ผลที่ได้มานั้น พบว่าผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับองค์
ความรู้ ในเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อชุมชนของตัวเองต่อไปได้ ทำให้การ
ฝึกอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และตรงตาม
เป้าประสงค์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

เยาวชนรักษ์โลก

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่

โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)
การเรียนรู้ในห้องเรียนชีวิต
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)
คงเป็นหนึ่งในโรงเรียนไม่มากแห่งของ
ประเทศไทยที่ มี ก ารใช้ ผื น ป่ า เป็ น
ห้องเรียนด้วย นอกเหนือไปจากการ
เรียนในห้องสี่เหลี่ยมของอาคารเรียน
แนวคิดนีเ้ ริม่ ต้นจากครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์เมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น
“ผมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในตำราบอกว่าต้นไม้มรี าก ดอก
ใบ ผมก็คิดว่า ถ้าเราได้มาเรียนของจริงจากป่าด้วยก็น่าจะดี
“ผมเริ่มเป็นครูที่โรงเรียนบ้านอีเซเมื่อปี 2537 โรงเรียน
ยังไม่มีรั้ว ก็ชวนนักเรียนเอาต้นกล้วยมาปลูกเป็นรั้ว”
ครูพรี ชัย วงษ์เลิศ คือครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้าน
อีเซ เล่าทีม่ าอันนำมาสูก่ จิ กรรมด้านสิง่ แวดล้อมร่วมกับนักเรียน
แต่รั้วต้นกล้วยของครูพีรชัย หรือ ครูจ่อย ไม่ประสบผล
สำเร็จ “วัวควายเข้ามากินหมด ผมคิดว่าต้องสร้างรัว้ ก็ไปตัดไม้
พอเอามาถึงโรงเรียนชาวบ้านก็มาถามว่าได้ขออนุญาตใคร
หรือยัง ผมไม่รู้ว่าเป็นป่าชุมชนก็รู้สึกผิด และอยากรู้ต่อว่าเขา
มีการดูแลป่าชุมชนกันอย่างไร”
ต่ อ มาครู จ่ อ ยจึ ง ได้ รู้ ว่ า ป่ า โนนใหญ่ ริ ม ห้ ว ยทั บ ทั น
ในตำบลอี เ ซ กิ่ ง อำเภอโพธิ์ ศ รี สุ ว รรณ จั ง หวั ด ศรี ษ ะเกษ
เดิ ม เคยมี พื้ น ที่ นั บ หมื่ นไร่ ก่ อ นจะถู ก บุ ก รุ ก ถางเป็ นไร่ มั น
ไร่ ป อ เมื่ อ ตั ด ปอก็ เ อามาแช่ น้ ำ ในห้ ว ย น้ ำ ก็ เ น่ า ต่ อ มา
โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวน
เสือ่ มโทรม (คจก.) ก็มาเอาพืน้ ทีจ่ ำนวนหนึง่ ปลูกต้นยูคาลิปตัส
เห็นรถขนต้นไม้แล่นออกไปจากหมู่บ้านทุกวัน ทำให้ชาวบ้าน
ทุกคนเริ่มตระหนักว่า เป็นป่าของเขา และต้องรักษาเอาไว้
“คำหนึ่งที่ได้ยินชาวบ้านพูดคือ เมื่อคนรุ่นเขาตายไป ป่า
จะอยู่ อ ย่ า งไร ถ้ า ไม่ มี ส ะพานเชื่ อ มต่ อ ก็ คิ ด กั น ว่ า จะทำ
อย่างไรให้เด็กๆ เชื่อมโยงสู่ป่า”
จากนั้นครูจ่อยก็พาเด็กๆ ไปเรียนรู้จากป่า ชวนชาวบ้าน
มาคุยให้ความรู้แก่นักเรียน ด้วยแนวคิดที่ว่า
“จากที่เห็นเด็กนักเรียนในห้องใน 10 คน จะมีคนเก่งไม่
กี่ ค น แล้ ว คนอื่ น ที่ เ ข้ า เรี ย นไม่ ทั น เพื่ อ น ไม่ เ ก่ ง ในเรื่ อ ง
การเรียน เรื่องความจำล่ะเราจะทำอย่างไร เมื่อเราเข้ามายืน
อยู่กลางป่า ก็ได้เห็นว่านี่คือขุมทรัพย์ห้องสมุดอันไพศาล และ
ทำให้เห็นความต่าง เมื่อมาอยู่ตรงนี้เขาก็มีความสุข เขาอาสา
ครูครับบนต้นไม้นั่นกระแต ลูกไม้นั่นผมปีนขึ้นไปเก็บได้ เห็ด
ชนิดนี้กินได้ นี่กินไม่ ได้ เจอลูกไม้ป่าเขาเก็บให้ครู ให้เพื่อน
กิน เขาเป็นขวัญใจของเพื่อน เขาก็สนุก เป็นคนมีคุณค่าขึ้น
มาทันที ถ้าในห้องเรียน คนเก่งก็ไปได้ คนเรียนอ่อนทำอะไร
ไม่ได้ก็ไม่มีใครยอมรับเขา”
ครูจ่อยเรียกห้องเรียนกลางธรรมชาตินี้ว่า ห้องเรียน
อิสระ ไม่มีการเช็กชื่อ ไม่มีคะแนน ใครอยากเรียนก็มา จะ
เอาน้องนุ่งมาเรียนด้วยครูก็ไม่ว่า
“จะนัดเด็กบอกเสาร์อาทิตย์นี้เข้าป่าไปดูเห็นกัน เด็กชอบ
นัดชาวบ้านมา หรือไม่ก็นัดไปเจอกันเองในป่านั่นแหละ ให้
ชาวบ้านพาเดินเรียน เห็ดชนิดนี้กินได้ ชนิดนี้มีพิษ ตอนกลับ
บ้านก็ได้เห็ดไปกิน เด็กก็สนุกสนานหรือ จากนั้นก็ชวนกันว่า
ตั้ ง กลุ่ ม เยาวชนดี ไ หม ก็ ม าเป็ น “กลุ่ ม เยาวชนคนรั ก ษ์

ป่าโนนใหญ่” เมื่อปี 2539 ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน งาน
ปลูกป่าก็ ไปช่วย ทุกปีเกิดไฟป่า เด็กเห็นควันก็จะแจ้งทันที
วิ่งขึ้นกันเต็มรถเลย ไปช่วยดับไฟป่า”
เริ่มจากสมาชิกราว 40 คน มาเป็น 70 คน จนปัจจุบัน
นักเรียน 200 กว่าคนของโรงเรียนบ้านอีเซต่างก็กรอกใบ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มยาวชนคนรักษ์ป่าโนนใหญ่กันครบ
ทุกคนโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ประธานและกรรมการกลุ่ ม ก็ เ ป็ น ชุ ด เดี ย วกั บ ในสภา
นักเรียนซึ่งมาจากการเลือกตั้งประจำปี
ทุ ก วั น นี้ โ รงเรี ย นบ้ า นอี เ ซมี ก ารทำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ภายใต้หลักการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้ป่าเป็นศูนย์กลาง
และมีการไปเข้าเรียนในห้องเรียนธรรมชาติของป่าโนนใหญ่
สัปดาห์ละวัน
ส่วนกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มยาวชนมีตั้งแต่การเก็บ
ตัวอย่างสมุนไพร การค้นความดี ในชุมชนมารวมเล่มเป็น
หนังสือ รวมถึงกิจกรรมเด็กดูแลสิ่งแวดล้อม
ครู จ่ อ ยให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมท้ า ยสุ ด นี้ ว่ า
“ช่วยหมู่บ้านดูแลผืนป่า โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกับผืน ป่า เชื่อมโยงกับชาวบ้าน เป็น ทั้งวิถีการ
เรียนรู้และการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน อย่างโรงเรียนจะปลูกป่า
ชาวบ้านก็วา่ ปลูกไม้ทกี่ นิ ได้ดีไหม ก็ลงมติวา่ จะปลูกต้นขีเ้ หล็ก
ได้เก็บมากิน เหลือก็ต้มส่งขาย เด็กๆ ยังได้เรียนรู้เรื่องการ
เก็บข้อมูล ช่วยชาวบ้านทำวิจับ ช่วงหน้าแล้งก็มีกิจกรรม
การสำรวจป่าของชาวบ้าน เด็กๆ ก็ได้ไปเรียนรู้ด้วย”
หลังเกิดกลุม่ เยาวชนคนรักษ์ปา่ โนนใหญ่ พืน้ ทีป่ า่ โนนใหญ่
เพิ่มขึ้นอีกพันกว่าไร่ จากการที่ชาวบ้าน 27 ครัวเรือนยกพื้นที่
ริมห้วยทับทันสมทบให้เป็นป่าธรรมชาติ
“เส้นทางศึกษาธรรมชาติของเรามีคนมาเรียนรู้ทั้งเพื่อน
ต่างโรงเรียน หรือแม้แต่ชาวต่างชาติ มองโกเลีย อินโดนีเซีย
คุยกันไม่รู้เรื่องหรอก ต้องใช้ล่าม 3-4 คน แต่เด็กของเราได้
พาเรี ย นรู้ เมื่ อ ก่ อ นบางที ช าวบ้ า นก็ บ อกว่ า ห้ อ งเรี ย นมี
ห้องเรียนอยู่แล้ว ทำไมต้องพาเด็กให้เข้าป่าลำบาก ผมยังไม่
ตอบ เพราะเชื่อว่าสักวันจะเข้าใจเอง ปัจจุบันไม่มีพ่อแม่คน
ไหนปฏิเสธเรื่องการให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเลย”
และไม่เพียงแต่คนในชุมชนที่เห็นคุณค่า กลุ่มเยาวชน
คนรักษ์ป่าโนนใหญ่ ยังได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ
อยู่ เ สมอ อาทิ รางวั ล ลู กโลกสี เ ขี ย ว ประเภท
กลุ่มเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2545 รางวัล
เยาวชนดี เ ด่ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ด้วย
กรมทรัพยากรมนุษย์ ปี 2547
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ส่วนกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่า
ความเก่งเรื่องการ
โนนใหญ่ยังทำอยู่เป็นประจำ
คือการชวนโรงเรียนต่างๆ
เรียนเพียงย่างเดียวไม่
ในแถบพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
สามารถทำให้คนสร้างชาติได้
มาสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
หากแต่สิ่งสำคัญที่สุด
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก จั ด
กิจกรรมร่วมกัน
คือต้องใช้สำนึก
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โดย ด.ญ.ศริ นั น ท์ พาที อายุ 14 ปี
โรงเรียนบ้านอีเซ จ.ศรีสะเกษ

บทเรียนจาก “ครูผีบ้า”
หนูจำความได้ว่า ตั้งแต่เรียนอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หนูมักจะ
เห็นคุณครูจ่อย พรชัย วงษ์เลิศ
ขั บ รถพานั ก เรี ย นไปเรี ย นรู้ ต าม
สถานทีต่ า่ งๆ อยูเ่ ป็นประจำ เคย
สงสัยอยู่ว่าเขาเรียนรู้อะไรกันดูน่า
สนุก และทีส่ ำคัญเมือ่ ทุกคนกลับมาทีโ่ รงเรียน จะมี

ของป่าติดมือมาฝากคุณครู และเพือ่ นๆ ในโรงเรียนเป็น
ประจำ บางครัง้ เห็นมีผลลำดวนสุก หมากผีผว่ น หมาก
ยาง เห็ดปลวกและเห็ดอื่นๆ หรือแม้แต่ดอกไม้ที่หอมๆ
ดอกนมแมว นมวัว ฯลฯ แล้วแต่ฤดูที่ไปเรียน บางครัง้
เห็นรุน่ พี่ไปเรียนกันในวันหยุดด้วย เป็นแบบนีอ้ ยูเ่ สมอ
หนูเห็นว่าด้วยท่าทางทีค่ รูเป็นคนตลก ใจดี ไม่ดุ จึง
ทำให้นกั เรียนอยากเรียนรูด้ ว้ ย แม้แต่หนูหากวันใดทีเ่ ป็น
วันหยุด เมื่อพี่ที่บ้านไปเรียนกับครูจ่อย หนูก็จะขอไป
ด้วยทุกครัง้ ซึง่ ตอนเด็กๆ ครูก็ไม่ได้สนใจอะไรหนูมาก
นัก แต่หากหนูไปด้วยก็มักกำชับพี่สาวหนูให้ดูแลน้อง
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเดินป่า และทีห่ นูประทับใจ ครู
จ่อยจะบั ง คั บ ให้ ห นู ม านั่ ง หน้ า รถด้ ว ยเสมอ อาจเป็ น
เพราะกลัวหนูตกรถกระมัง คุณครูจอ่ ยพานักเรียนเรียน
รู้จากป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นปกติ เมือ่ หนูมาเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 จึงได้
เรียนกับครูจ่อยในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ คุณครู
ให้พวกเราเรียกครูว่า คุณครูจ่อย ให้สนิทปาก และ
เรียกด้วยใจ จะได้มีความใกล้ชิดกัน คุณครูจ่อยบอก
พวกเราอย่างนั้น การเรียนรู้ที่อยู่ ในตำราเรียนมันต่าง
จากการได้สัมผัสของจริง ซึ่งการได้ดูและเรียนจากของ
จริง เช่น เรื่องดินในป่าทาม ดินในป่าโนนใหญ่ ดิน
ทรายทีโ่ สกกระแด้ง ตลอดทัง้ ได้เห็นพืชและสัตว์ทพี่ งึ่ พา
ซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเราได้เข้าใจความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น บางครั้งครูก็เชิญผู้ที่มีความรู้ ใน
หมูบ่ า้ นมาร่วมเป็นครูให้กบั พวกเราด้วย โดยเฉพาะ พ่อ
สมัย ราชเจริญ ท่านเป็น ประธานคณะกรรมการป่า
ชุมชน ที่มาพบพวกเราอยู่บ่อยครั้ง ท่านก็บอกกับพวก
เราว่า “การทีพ่ วกเราได้มาเรียนรู้ในป่าชุมชนแห่งนี้ เป็น
เสมือนผูส้ บื ทอดและผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อมของหมูบ่ า้ นเรา
ต่อไป พ่อดีใจมากทีเ่ รารักในท้องถิน่ การเรียนรู้ไม่เพียง
ให้เราเก่งอย่างเดียว แต่ทำให้เรามีสำนึกรักถิ่นเราด้วย
หากพ่อตายก็ตายตาหลับแล้ว” พ่อสมัยพูด
บทเรียนที่พวกเราได้มาจากป่า ทำให้เราได้รู้ถึง
ประวัติความเป็นมาของป่าชุมชน วัฒนธรรมที่ชุมชน
รอบป่าโนนใหญ่ของเราถือปฏิบัติร่วมกัน ป่าชุมชนของ
เรามีป่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีปู่ตาอยู่ด้วย บริเวณนี้จะห้ามตัดไม้
และล่ า สั ต ว์ ป่ า อย่ า งเด็ ด ขาด มี ป่ า ช้ า ที่ บ้ า นหนองฮู
สำหรับฝังศพหรือเผาศพ มีป่าเลี้ยงสัตว์ชื่อหนองสะโน
และได้รู้อะไรมากมายที่ไม่มีในตำราเรียน แต่การเรียน
รู้แบบนี้ก็ไม่ถูกใจผู้ปกครองไปเสียหมด โดยส่วนหนึ่งผู้
ปกครองต้องการให้ลูกหลานเป็นคนเรียนเก่ง เรียน
ตำราเรียนที่จะสามารถไปสอบเรียนต่อได้ ไม่ต้องการ
ให้ลูกหรือหลานเรียนจบแล้วมาทำนา หรือมาใช้ชีวิตใน
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และอยากค้นหาสิ่งใหม่อยู่ตลอด เช่น เรื่องพันธุกรรมพืช
และสัตว์ในท้องถิน่ พวกเราสามารถนำความรู้ในตำราเรียน
มาเชื่อมโยงความรู้กับชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่นอย่าง
สนุกสนาน โดยเฉพาะชนิดพันธุข์ องมะดัน พวกเราสามารถ
จำแนกชนิดพันธุ์มะดันป่าในท้องถิ่นของเราได้ถึง 4 สาย
พันธุ์ มะดันบางชนิดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ บางชนิดแยกดอก
เพศผูเ้ พศเมียออกจากกัน บางชนิดดอกสีสม้ บางชนิดดอกสี
แดง ผลบางชนิดเรียวยาว บางชนิดผลกลม ทำให้พวกเรา
สนใจมะดัน นอกจากจะใช้ ไม้ทำไม้เสียบไก่ย่างของอำเภอ
ห้วยทับทันแล้ว แต่พวกเรายังนำผลมะดันแต่ละชนิดมา
ทดลองทำน้ำดื่มสมุนไพรกันด้วย เช่นเดียวกับใบหมาน้อย
พื ช ที่ ค นท้ อ งถิ่ น มองว่ า มี ป ระโยชน์ น้ อ ย แต่ พ วกเราคิ ด
สูตรทำเป็นอาหารจากใบหมาน้อยได้มากมาย
หนูและเพือ่ นๆ มีความรูส้ กึ ทีด่ ี และอยากให้กำลังใจกับ
คุณครูจอ่ ย หนูเห็นว่าการเรียนรูแ้ บบนีม้ คี ณ
ุ ค่ามากกว่าเรียน
รู้ ในตำราเรียนและห้องเรียน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทำให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของครูจ่อยมากยิ่งขึ้น จากการ
เรียนรู้ พวกเราไม่ ได้มุ่งหวังคะแนนเพียงอย่างเดียว และ
แข่งขันความเก่ง แต่สิ่งที่พบคือ คนเรียนไม่เก่งก็เรียนรู้ได้
และสามารถทำได้ดว้ ย พวกเรามีผลงานทีเ่ กิดเป็นตำราเล่ม
ใหม่ของพวกเรามากมาย เช่น รูร้ กั ษ์เถาวัลย์สกั นิด, รักษ์ปา่
มะดัน หมาน้อยสมุนไพรบ้านอาหารสุขภาพ เรื่องอื่นอีก
มากมาย ทัง้ มีสอื่ ทีวี หนังสือพิมพ์ มาถ่ายทำรายการพวกหนู
ทุกปี จากผลงานการเรียนรู้นี้เมื่อได้นำไปประกวดและแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ พวกเราก็ ได้รับรางวัล ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศมาทุกปี ถึงวันนี้ครู
จ่อยไม่เคยบ่นเลยว่าเหนือ่ ย ครูยงั คงทำหน้าทีเ่ ป็นพ่อครูของ
พวกหนูอย่างปกติ
คุณครูจ่อย พ่อครูของหนูที่มีความมุงมั่น อุทิศตนเพื่อ
ลูกศิษ ย์แม้นครูต้องถูกกล่าวหาว่า เป็น “ครูผีบ้า” หนูว่า
“ครูผีบ้า” ของหนูคนนี้ และที่ช่วยหนู น้องๆ และเพื่อนๆ
ให้เป็นนักตั้งคำถาม นักสังเกต นักวิจัย มีความคิดริเริ่ม
ความรับผิดชอบ สำนึกชัว่ ดี รวมถึงช่วยเพือ่ นครูพฒ
ั นางาน
และมีตำแหน่งที่สูงขึ้นทุกคนทั้งโรงเรียน สิ่งที่คุณครูได้ทำ
เป็นสิง่ ทีด่ สี ำหรับหนู เป็นบุญ เหมือนคำพูดทีค่ รูชอบใช้ และ
ที่สำคัญชุมชนก็ ได้รับการพัฒนาพร้อมกับการเรียนรู้ของ
พวกเรา หนูขอให้คณ
ุ ครูใช้การสอนแบบนีต้ อ่ ไป สอนให้เด็ก
เป็นคนดี สอนให้เด็กรักท้องถิน่
หนูอยากให้ “ครูผีบ้า” แบบนี้เต็มบ้านเต็มเมือง
***เรี ย งความนี้ ได้รับรางลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14
ประจำปี 2555 ประเภทความเรียงเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

ท้องถิ่นของตน ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังต้องไป
รับจ้างหาเงินส่งมาให้ลกู เรียนเก่งๆ สูงๆ เพือ่ ให้ได้งานทำทีด่ ี
กว่าการมาเรียนรู้ในท้องถิน่
ครูจ่อยเริ่มถูกกระแสชาวบ้านส่วนหนึ่งต่อต้านว่า พา
นักเรียนไปเล่น โรงเรียนมีหอ้ งเรียนแต่ไม่สอน เช่นเดียวกับ
ครูอีกหลายคนในโรงเรียนก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของครู
จ่อย จนทำให้ครูจอ่ ยถูกกล่าวว่า เป็น “ครูผบี า้ ” วันหนึง่ ขณะ
มีการประชุมผู้ปกครอง ครูจ่อยถูกคุณยายคนหนึ่งยืนต่อว่า
และจะขอย้ายหลานไปเรียนในเมือง เพราะต้องการให้หลาน
เรียนหนังสือมากกว่าไปเรียนกับป่าที่อันตราย หากเกิดอะไร
ขึ้นกับหลานตนครูต้องรับผิดชอบ ขณะที่คุณครูและนักเรียน
รวมทัง้ หนูได้แต่องึ้ หนูเห็นครูจอ่ ยนัง่ ยิม้ โดยไม่กล่าวอะไรสักคำ
วันเวลาผ่านไป หนูเฝ้าคิดว่าครูจอ่ ยคงเปลีย่ นแนวคิดการ
เรี ย นจากป่ า จากสิ่ ง แวดล้ อ มรอบหมู่ บ้ า น มาเรี ย นสอน
เหมือนคุณครูทวั่ ไป แต่หนูคดิ ผิดเพราะหนูกลับเห็นคุณครูยงั
ใช้แบบการสอนเหมือนเดิม ใช้ปา่ ใช้แหล่งน้ำ ใช้สถานการณ์
ที่สำคัญในชุมชนเรียนรู้เช่นเดิม กระทั่งหนูได้เข้ามาเรียนใน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หนูจงึ ได้สมั ผัสกับคุณครูยงิ่ ขึน้ คุณครูบอก
หนูและเพือ่ นๆ ว่า “เรียนแล้ว เก่งแล้ว อย่าทิง้ บ้านเกิด หาก
เราไม่ภาคภูมใิ จในความเป็นท้องถิน่ ตำบลอีเซแล้ว ไม่รวมกัน
ดูแลผืนป่าที่ชาวบ้านและกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้อนุรักษ์ไว้ ไม่รู้
ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เราอาศัยสายน้ำลำห้วยทับทันในการเลี้ยง
ชีวติ เราก็จะกลายเป็นคนทิง้ ถิน่ ทิง้ พ่อแม่ เหมือนกับคนทิง้
ถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานในเมืองใหญ่ จะกลับเข้าบ้านอีก
ครั้งก็ย่างเข้าสู่วัยชรา” คุณครูจ่อยอธิบายและยังพูดอีกว่า
คุณครูไม่เคยหมดกำลังใจจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นครูผีบ้า
ที่ จ ริ ง ครู รู้ สึ ก ภู มิ ใ จด้ ว ยซ้ ำ ไป ครู พู ด กั บ พวกหนู อี ก ว่ า
ตอนนี้ภูมิใจในตัวลูกๆ ทุกคนที่รวมตัวกันสืบทอดแนวคิด
นั ก อนุ รั ก ษ์ น้ อ ย ภายใต้ ก ลุ่ ม เยาวชนคนรั ก ษ์ ป่ าโนนใหญ่
บทเรียนที่หนูได้เรียนกับครูจ่อยจึงไม่เฉพาะเพียงคุณครูจ่อย
เท่านั้นที่สอน แต่มีพ่อครู แม่ครู ที่อยู่ ในหมู่บ้านหลายคน
เช่น พ่อสูรย์ ดอกจันทร์ ผูร้ ชู้ นิดปลาและวิธกี ารจับปลา หา
ปลา อนุรักษ์ปลาในสายน้ำห้วยทับทัน พ่อสมัย ราชเจริญ
ประธานกรรมการป่าชุมชน ที่พวกเราเรียนรู้ชื่อต้นไม้ กฎ
ระเบียบของการใช้ป่าร่วมกัน ตลอดทั้งการต่อสู้กว่าจะมา
เป็นป่าโนนใหญ่ทสี่ มบูรณ์อย่างทุกวันนี้ พ่อรัตน์ ทองสำแดง
ที่พาพวกเราเรียนรู้วัฒนธรรมความเชื่อของคนกับผี โดย
เฉพาะศาลเจ้าพ่อดงเมืองทีเ่ ราเคารพ ยายฮอง ถ่ำเกลีย้ ง แม่
พืน้ ที่
หมอสมุนไพร ที่รู้เรื่องราวของพืชสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรเป็น
เล็กๆ หน้านี้
ยาพื้นบ้าน สมุนไพรมี ในป่าชุมชนโนนใหญ่ของเรามากมาย
ขอยกให้
หนูๆ ทีม่ หี วั ใจ
กระทั่งคุณครูจ่อยได้ร่วมกับยายฮอง จัดตั้งกลุ่มหมอยาพื้น
อนุรกั ษ์ นำเรือ่ งราวของตัวเอง
บ้านในตำบลอีเซจนถึงทุกวันนี้ แม่เหรียญทอง สุทธิปัญญา
ทีเ่ คยพานพบจากประสบการณ์จริง
ผูม้ คี วามรูเ้ รือ่ งการจักสานตะกร้า เถาวัลย์ พวกเราได้ศกึ ษา
แนวคิด ความรูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และเรียนรู้ชนิดของพืชเถาวัลย์ บางชนิดของพืชเถาวัลย์ที่
และสิ
ง่ แวดล้อม มาเล่าแบ่งปันกัน หากเรือ่ งราวของใครถูก
เหมาะสมจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ ตลอดทัง้ ได้นำเมล็ดพันธุข์ อง
พืชเถาวัลย์บางชนิดทีเ่ ห็นว่าจะสูญพันธุม์ าเพาะเพือ่ นำไปปลูก คัดเลือกลงตีพมิ พ์ กองบรรณาธิการจะส่งของขวัญไป
ให้ถึงบ้าน...เราก็ได้แอบหวังเล็กๆ ว่าพื้นที่ตรงนี้
คืนในป่า เป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้งานไปด้วย เช่น
จะเป็นสิง่ เตือนใจ ให้ใครหลายคนเกิด
ผีผว่ น ห่ำอีปู่ กล้วยน้อย เป็นต้น
จิตสำนึก และหันมาสนใจ ทำเรือ่ งดี
ขณะนี้ หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว หนูยัง
ให้กบั ธรรมชาติและ
ภูมิใจในท้องถิ่น และการเรียนรู้เช่นนี้ หลายเรื่องราวที่ไม่มี
สิง่ แวดล้อมบ้าง
ในตำราเรียน แต่การเรียนรูท้ ำให้หนูมคี วามรักในท้องถิน่ มาก
ยิ่งขึ้น บางเรื่องมี ในบทเรียนก็ยิ่งทำให้เราเกิดความเข้าใจ

นิเวศวิทยา

โดย หอยทากน้อย

เรื่องเล่าจากป่าใหญ่

เช้านี้อากาศแจ่มใสกว่าทุกวัน ฉันบิดตัวไปมาเล็กน้อย ช่วยผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าหลังจากต้องแบกเปลือก ซึ่งเป็นเหมือนบ้านอันแสนอบอุ่นของฉัน ขณะ
ตระเวนออกหาอาหารเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ หอยทากอย่าง
ฉันมีความสุขมากที่ได้คืบคลานไปตามผืนดินที่ร่วนซุยและชุ่มชื้น เพื่อนพ้องบาง
ตัวกระดืบๆ ป้วนเปี้ยนอยู่แถวขอนไม้ผุๆ หรือไม่ก็ซากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตาม
ใต้ต้นไม้ใหญ่	
เวลาผ่านไปนานเท่าไรแล้วก็ ไ ม่รู้ ฉันคลานหาอาหาร
เรื่อยมา จนแวะหยุดพักหลบแดดใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของคุณลุง
พะยูง ไม้อาวุโสประจำป่าถิ่นนี้
ลุงพะยูงเอ่ยทักทายฉันด้วยความเป็นมิตร “ไปไหนมา
ล่ะเจ้าหอยทากน้อย กินอะไรมาหรือยัง”
ฉันค่อยๆ แหงนหน้ามองตามลำต้นสูงใหญ่จนสุดคอ
พร้อมกับตอบว่า “อิ่มแปล้เลยครับคุณลุง ผมได้อาศัยเก็บกิน
ใบไม้ ที่ ร่ ว งหล่ น ทั บ ถมตามพื้ น ดิ น ทำให้ มี เ รี่ ย วแรงอยู่ ไ ด้
จนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยเพราะคุณลุงพะยูงและบรรดาพี่ป้าน้าอา
ชาวต้นไม้ในป่าใหญ่นี้แหละครับ”
ลุงพะยูงได้ฟังก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ได้โอกาสคุยต่อทันทีว่า
“มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ พอถึงหน้าหนาวที ไร ลุงและ
ญาติพี่น้องผองต้นไม้ในป่าทุกแห่ง ต่างก็ต้องสลัดใบร่วงหล่น
บางต้นร่วงแทบจะหมดต้น จนคนไม่รู้คิดว่าต้นไม้ตายแล้ว
แต่เจ้ารู้ ไหม นั่นเป็นธรรมชาติของต้นไม้ เพื่อปรับตัวให้เข้า
กั บ สภาพแวดล้ อ มและสภาพอากาศ เพื่ อ อยู่ ร อดจนถึ ง
ฤดูใบไม้ผลิ”
ฉันสงสัยจนอดถามต่อไม่ ได้ “ผมเห็นต้นไม้บางต้นร่วง
จนโกร๋น แล้วลุงป้าน้าอาชาวต้นไม้ไม่ตายเหรอครับ?”
ลุงพะยูงอมยิม้ เล็กน้อยก่อนตอบว่า “ถ้าใบไม้ไม่รว่ งน่ะซิ
จะทำให้ต้นไม้ตาย เพราะขาดความชุ่มชื้น !”
ฉันยังคงขมวดคิ้วค้างอยู่อย่างนั้น จนลุงพะยูงเอ่ยปาก
เล่าต่อว่า “ต้นไม้เราต้องสลัดใบหมดต้น เพื่อให้เกิดการคาย
น้ำให้น้อยที่สุด ลดการสูญเสียน้ำออกจากต้น เป็นวิธีหนึ่ง
ของต้นไม้ ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในยามหน้าแล้ง”
ฉันฟังเรื่องเล่าจากลุงพะยูง พลางให้นึกถึงพฤติกรรม
ของตัวเองและเพื่อนกบที่มักจะหลบไปจำศีล หาทางซ่อนตัว
ตลอดช่วงหน้าแล้ง เพราะกลัวจะเหี่ยวแห้งตายจากแสงแดด
ที่ แ ผดเผา ได้ แ ต่ อ าศั ย ไขมั น ที่ ส ะสมไว้ เ ป็ น แหล่ ง อาหาร
หล่อเลีย้ งชีวติ จนกว่าฤดูฝนจะมาเยือน ชีวติ จึงกลับมาสดใส
อีกครัง้
ลุ ง พะยู ง พยั ก หน้ า หงึ ก ๆ เห็ น ด้ ว ย พู ด ต่ อ ว่ า “ความ
มหัศจรรย์ของต้นไม้อย่างเรา จะค่อยๆ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
หลังจากหมดฤดูหนาว ทิ้งช่วงเวลาไม่นานนักก่อนหน้าฤดูฝน
การผลิใบใหม่ก็จะเริ่มขึ้น ที่ตุ่มเล็กๆ ตรงที่เราเรียกกันว่า

ตาของต้นไม้ รวมทัง้ บรรดาลูกไม้ทรี่ ว่ งหล่นรอท่าอยูต่ ามพืน้
ดิน ก็ตั้งท่าพร้อมเติบโตเป็นกล้าไม้ ในป่าใหญ่ โดยอาศัย
ปั จ จั ย ต่ า งๆ จากแสงแดด ดิ น น้ ำ และสภาพอากาศที่
เหมาะสม
“เมื่อใบอ่อนงอกออกมา ก็จะหันหน้าเข้าหาแสง เพื่อให้
ตัวเองอยู่รอด เจ้าหอยทากน้อย เจ้าเคยสังเกตไหมว่า ส่วน
ใหญ่ใบไม้อ่อนที่เป็นลูกหลานของลุงนั้น จะงอกออกมาเป็น
สีเขียวอ่อน ก่อนจะค่อยๆ กลายเป็นสีเขียวเข้ม ซึ่งสีเขียว
ของใบไม้เหล่านี้เกิดขึ้นจากสารสีคลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่
รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เพื่อใช้ ในการสร้างอาหารด้วย
กระบวนการสังเคราะห์แสง เป็น ประโยชน์ต่อการเจริญ
เติบโตของต้นไม้” ลุงพะยูงขมวดความคิดทิ้งท้าย
เวลาผ่ า นไปรวดเร็ ว ราวติ ด ปี ก ฉั น ออกเดิ น ทาง
คืบคลานต่อไปยังเป้าหมายข้างหน้า พร้อมๆ กับ “หัวใจ”
ยังได้ยนิ เสียงของลุงพะยูงดังก้องว่า ในธรรมชาติไม่มสี งิ่ ใดที่
เป็นขยะ มีแต่ “คุณค่า” แห่งความเกื้อกูลกันอย่างกลมกลืน
ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นในวันนี้ ยังคงมีคุณค่าและก่อให้
เกิ ด ประโยชน์ อี ก หลากหลาย ช่ ว ยปกคลุ ม ผิ ว ดิ น
ลดการระเหยน้ำจากดิน ลดความร้อนจากแสงแดด
เมื่อใบไม้ย่อยสลายก็กลายเป็นอาหารชั้น
เลิศของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่อไป

วันนี้...ฉันได้
เรียนรู้คุณค่าของใบไม้
ที่ร่วงหล่น เป็นอีกหนึ่ง
บทเรียนของการค้นหาความหมายเพื่อ
การดำรงอยูอ่ ย่างสมดุลในระบบนิเวศ สิง่ เหล่านี้
สอนให้ฉันรู้ว่า กว่าที่ชีวิตของฉันและเผ่าพันธุ์หอยทาก
จะเจริญเติบโตและดำรงอยู่มาอย่างยาวนาน
จนถึงปัจจุบันนั้น ก็เพราะมีการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันอย่างสมดุล
ตามวัฏจักรของ
ธรรมชาติ
นั่นเอง
ลูกโลกสีเขียว
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