
ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2552

หนา้ 4 เศรษฐศาสตรเ์ชงิพทุธ ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทำใหแ้นวคดิเกษตร
อินทรีย์กลายเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมโลกและสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์  
แบบพุทธศาสนาที่เน้น “จิ๋วแต่แจ๋ว” 

หนา้ 6 ประชันแนวคิด “ปราชญแ์หง่ปฐพ”ี ทั้ง 5 ภาค 

หนา้ 8 พลกิฟืน้ “รายอ็ง” ภารกิจของคนระยองในการรักษาตำนานที่ยังมีลมหายใจ 

แผ่นดินแห่งความหวัง

หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะผู้จัดทำ 

 จ บกระแส

 

แห่ง
แม้จะมีการนำเสนอข่าวออกไป
กว่า 80 ประเทศทั่วโลก แต่น้อย
คนนกัทีจ่ะรูถ้งึการมอียูแ่ละบทบาท  
ของ “ชุมชน” แห่งนี้ 
 

คือ ปิดสวิชท์ไฟฟ้าทุกดวงในบ้าน ในอาคาร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
มีผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ Earth Hour เพื่อ “โหวต” ว่าจะร่วมเป็นหนึ่งนิ้วช่วย

ปิดสวิชต์ไฟใน 1 ชั่วโมงนี้ จำนวน 1 พันล้านคน 
“ชั่วโมงเพื่อโลก” เป็นกิจกรรมที่นำร่องครั้งแรกโดยกองทุนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ  

(สมัยก่อนเรียกกันว่า กองทุนเพื่อการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก World Wilde Fund for Nature/
World Wildlife Fund) สาขาซิดนีย์ ออสเตรเลีย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์นิ่ง เฮรัลด์ 
เมื่อปี 2550 ความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างน่าสนใจ เว็บไซต์เป็นแนวรุกที่
ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายข้ามโลกอย่างรวดเร็วที่สุด จนในที่สุด ก็เดินทางเข้าไปสู่ที่ประชุม
สหประชาชาติ ได้งบประมาณออกมาทำโฆษณาเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็สร้างได้ดีขนาดที่ว่า
โฆษณาชุด Earth Hour* คว้ารางวี่รางวัลมากมาย 

การปิดไฟ 1 ชั่วโมง เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมง่ายๆ ที่นำไปสู่ความแตกต่าง 
เรื่องเล็กๆ ถ้ามีศรัทธาซะอย่าง ก็เกิดเป็นงานใหญ่ ได้ผลน่าชื่นชมเกินคาด 
“ชั่วโมงเพื่อโลก” ไม่ต้องทำปีละครั้ง 
งานอนุรักษ์ไม่ต้องรอให้ชุมชนทำอยู่ฝ่ายเดียว 
อยู่ในเมืองก็ทำได้...เริ่มจากปลายนิ้วคุณเอง   
 

* Earth Hour คว้ารางวัลแพลทตินั่ม ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในงาน Asia’s Most Effective 

Marketing Campaign For 2008 หรือ การรณรงค์ด้านการตลาดยอดเยี่ยมประจำปี 2008 และได้

รับรางวัลยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้ 4 รางวัล จากการประกวดที่เมือง Spikes และเมือง Cannes   

ในปีเดียวกัน   

จาก กรุงเทพฯ มุ่งสู่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 ผ่านเสาไฟฟ้าแรงสูงและกังหันลม ไม่นานป้ายบอกชุมชนใน  

ชื่อ “ศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดิน” ก็ยืนทักทายตรงหน้าแจ้งชื่อกับคุณลุง  
ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถาม เพียงพักเดียว “พี่เจียว” หญิงร่างเล็กท่าทาง

กระฉับกระเฉงก็วิ่งมารับตามมาด้วยพี่ธวัชชัย โง่นชาลี ซึ่งรั้ง
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของ “ชุมชน” แห่งนี้  

แนะนำตัวกันที่หอประชุมประจำชุมชน แอบ
สงัเกตเหน็อาคารไมส้องชัน้ ไดค้วามวา่ในอนาคต
ทีน่ีจ่ะเปน็ธนาคาร ใกล้ๆ  กนัเปน็สหกรณแ์ละ
สำนกังาน เวลางานของสมาชกิ คอื 08.00 น.-
17.00 น. ทุกวัน...ป้ายเขาเขียนไว้งั้น 

การเริ่มต้นของที่นี่มาจากปัญหาความ  
 ยากจน หนีส้นิ และจบลงดว้ยการไมม่ทีีท่ำกนิ 
 เมือ่ป ี2528 ประพาส โงกสงูเนนิ ลกูอสีาน  

แห่งบ้านนากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นักกิจกรรมที ่ 
เคลือ่นไหวเรื่องการรุกป่า ระหว่างนั้นก็พบปัญหาชาวบ้านไม่มีที่  
ทำกินหนีส้นิรงุรงั หลายคนไมม่ี ทางออก ประกอบกบั
โรงงานอุตสาหกรรมขยาย ตั วมาถึ ง โคราช
ทำให้เขาคิดวา่แทนทีจ่ะตา้น การุกป่า (ซึ่งต้าน

ไม่ไหวแลว้) ควรที่จะหา ทางช่วยชาวบ้านที่
เ ดื อ ด ร้ อน ดีกว่าในที่สุดก็ลงเอยว่า  

EARTH HOUR 
ชั่วโมงเพื่อโลกเพื่อเรา
วนัที ่28 มนีาคม เวลา 20.00-21.00 น.  
(เวลาในประเทศไทย) มีเทียนนับล้านเล่มจุดขึ้น 
เพื่อแทนแสงสว่างจากไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ผู้คนจาก 
82 ประเทศ หรือจากเมืองต่างๆ มากกว่า 2,100 แห่ง 
ทั่วโลก ร่วมกันทำในสิ่งเดียวกัน 

แผ่นดิน
ั

2



ศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดิน  
46/3 หมู่ 6 ต.นากลาง อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา 30380  

ความหวงั 
เอาทีส่ว่นตวัจดัใหช้าวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินมาอยู่ทำกินด้วยกัน สภาเครือข่าย
ประชาชนอีสาน (สอส.) จึงเกิดขึ้นในปี 2538 

ชื่อเสียงของสภาเครือข่ายฯ ขจรขจาย พี่น้องเกษตรกรจากภาคอื่นๆ
ที่มีปัญหาที่ทำกินก็ขอเข้ามาอาศัยด้วย ทำเกษตรพอเหลือกินเหลือเก็บ  
กเ็อามาซือ้ทีด่นิเพิม่เพือ่รองรบัพีน่อ้งทีเ่ดอืดรอ้นซึง่ทยอยกนัมาจากทกุภาค 
ใต้ก็มีเหนือก็มา ในปี 2550 ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น “สภาประชาชน 4 ภาค” 
ส่วน “ศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดิน” คือที่ทำการหรือสำนักใหญ่ที่เรา
กำลังเยือนนี่เอง 

กว่า 2,222 ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ กัน 4 จุด ในตำบลนากลาง 
กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 82 ไรเ่ศษ ตา่งมรีะเบยีบแบบแผนการใชช้วีติเหมอืนกนั 
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ รับรู้ทุกข์สุขของกันและกัน เสียงส่วนน้อยมีความ
สำคัญไม่แพ้เสียงส่วนใหญ่ โรงเรียนสอนประชาธิปไตยเบื้องต้นเกิดขึ้น  
ที่นี่ตอนหนึ่งทุ่มทุกวันไม่เคยขาด 

  
ประชาธิปไตย คือการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ที่ดินผืนนี้มีโฉนดหมดทุกตารางนิ้ว ใช้ชื่อว่า “สภาประชาชน 4 ภาค” 

ไม่มีใครถือครองคนเดียว แม้แต่คุณประพาส ที่เป็นผู้เริ่มต้นโครงการ 
นอกจากจะให้ที่ทำกินแล้ว ยังให้การช่วยเหลือเรื่องคดีความ สำหรับ
เกษตรกรที่ร้องเรียนเรื่องการถูกไล่ที่ พี่น้องคนไหนได้ที่ทำกินคืนก็กลับ
ไปทำกินบ้านเกิด หลังจากพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอ ผู้ใหญ่ธวัชชัย  
ก็พาเดินเยี่ยมชมชุมชน บ้านหลังเล็กหลายหลังผุดเรียงกันเป็นระเบียบ 
สร้างง่ายๆ จากไม้ไผ่ เป็นความเรียบง่ายที่เหมือนงานศิลปะแบบเซน 
แตล่ะหลงั ไมม่เีลขทีห่รอืชือ่ทีป่ระกาศความเปน็เจา้ของ แตผู่้ใหญธ่วชัชยั
ก็จำได้หมดว่าบ้านใคร มาจากไหน ตอนนี้ไปทำอะไร คงเป็นผลจากการ
เดินถามสารทุกข์สุกดิบทุกเช้านั่นเอง  

ตัวเลขสมาชิกที่นี่ไม่เคยนิ่ง มีคนใหม่มาขอพักร้อนเสมอ คนอยู่เก่าก็
ให้การต้อนรับเมื่อนึกถึงว่าครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเริม่ตน้อยา่งนี ้ กฎการรบั
สมาชิกไม่มีอะไรยุ่งยาก ขอเพียงไม่เป็นโจรผู้ร้าย ไม่มีคดีเกี่ยวข้องกับ

อาชญากรรม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่
เป็นตัวป่วนให้เกิดปัญหาเป็นอันใช้ได้ 

รอบๆ กระต๊อบน้อยแต่ละหลัง มีทั้งสวน
ผัก นาข้าว บ่อปลา การจัดระบบน้ำได้รับ
การสนบัสนนุจากหนว่ยงานราชการ พชืผกัทีน่ี่

ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมีการทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง ความรู้นี้
ได้มาจากทา่นพระครแูหง่วดันากลางทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และเมือ่นำมาปฏบิตัใิห้
เกดิผลจรงิ จึงกลายเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ หลายคนที่เคยใช้สารเคมี
มานานๆ กเ็ปลีย่นพฤตกิรรมแรกๆ กท็ำเพราะกฎระเบยีบ หลงัๆ ก็ไดก้บัตวั 
เพราะสุขภาพดี กลายเป็นความตั้งใจว่า แม้จะไม่ได้ทำกินที่นี่ หรือว่าได้
กลับบ้านเกิด ก็ไม่หวนกลับไปใช้สารเคมีอีก 

อีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ห่างกันมากนัก เป็นจุดที่ผู้ใหญ่ธวัชชัยบอกว่า จะกัน
ไว้ทำโครงการไบโอดีเซลเมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอ ระหว่างทางที่ไปยังจุดที่
สาม เจอป้ายป่าชุมชน จึงได้ความว่า มีการกันที่ไว้ประมาณ 280 ไร่ เพื่อ
ฟื้นฟูให้เป็นป่าสาธารณะ สำหรับเก็บหาผลผลิต (หา้มตดัไม ้ หา้มลา่สตัว)์ 
เหน็แลว้...ชืน่ตาชืน่ใจ  

จุดสุดท้ายที่ไปเยี่ยม ตอนมองไกลๆ เห็นคนรวมตัวกันกระจุกทำ
อะไรบางอยา่ง เขา้ไปใกล้ๆ  ถงึรูว้า่ออ้...กำลงัเกบ็มนัสำปะหลงั มองผาดๆ 
แทบดูไม่รู้ว่ามีไร่มันแทรกตัวอยู่ ด้วยแนวคิดการปลูกพืชผสมผสาน  
มันสำปะหลังก็เลยซ่อนตัวกลมกลืนกับพืชหลายชนิด เช่น สะเดา และพืช
ผักสวนครัวทั่วไป หัวมันที่เห็นเขาขุดขึ้นมาใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม เห็นแล้วล้าง
ภาพพจน์แย่ๆ เลย 

บ่ายแก่ๆ มีโอกาสพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง ประพาส โงกสูงเนิน 
ประธานสภาประชาชน 4 ภาค ถามไถ่กันกลางไร่มันจึงได้รู้ว่า นอกจาก
การทำนา ทำไร่ ปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อเลี้ยงสมาชิกแล้ว ยังมีการเลี้ยงวัว
อีกกว่า 200 ตัว ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนหัวมันบักเอ๊บที่เห็น จะส่งไปเข้า
โรงงานหัวอาหารสัตว์ของชุมชน เพื่อเลี้ยงวัวต่อไปอีกด้วย 

หลายปทีีผ่า่นมา พีป่ระพาสออกเดนิทางไปเสาะหาความรูจ้ากแหลง่ตา่ง  ๆ
เพือ่นำมาปรบัใชก้บัชมุชนและเปน็ฐานความรู้ใหก้บัพีน่อ้งทีว่นัหนึง่ (เมือ่แก้
ปญัหาหนีส้นิได)้ จะไดก้ลบัไปสูว่ถิชีวีติในบา้นเกดิ มคีวามเปน็อยูเ่รยีบงา่ย 
ไม่มีสิ่งปรุงแต่งมากมาย และมีความเอื้ออาทรต่อกัน เด็กๆ ที่นี่ก็ช่วยงาน
คนละไม้คนละมือ ขาดเหลืออะไรก็ช่วยกัน สภาพชีวิตอาจไม่สวยหรูแต่
สภาพจิตใจนั้นดีเกินร้อย รูปแบบชีวิตง่ายๆ แต่งดงามอย่างนี้ ส่งผลให ้ 
พ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคนที่เคยป่วยกระเสาะกระแสะก่อนจะมาอยู่ที่นี่   
แข็งแรงขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ 

นี่อาจเป็นชุมชนในฝัน แต่ถ้ามีโอกาสแวะไปเยี่ยมใน
สำนักงานของศูนย์ฯ จะเห็นเอกสารกองโตที่เป็นหลักฐาน
ของหนี้สินรุงรังของเกษตรกรแต่ละคน ตัวเลขหนี้สินรวม
กว่า 1,400 ล้านบาท เป็นความจริงที่ต้องรีบตื่นจากฝัน 

การเสียสละของใครบางคน ช่วยให้แผ่นดินนี้มี
ความหวังขึ้น   

แผ่นดิน
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ด้วย ความเชื่อนี้ ชูเมกเกอร์จึงนำเสนอแนวคิด   
 “เศรษฐศาสต์เชิงพุทธ” แนวคิดนี้มีการ

รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือในช่วงทศวรรษของปี 1960 ชื่อ 
Small is Beautiful หรอื เลก็คอืความงาม (สมบรูณ ์ ศภุศลิป ์
แปลหนงัสอืเลม่นี้ในป ี2524 ใหช้ือ่วา่ “จิว๋แตแ่จว๋ : เศรษฐศาสตร์
เชิงพุทธ) เป็นหนังสือที่โด่งดังตลอดกาล เนื้อหาในเล่มยังคง
ความทันสมัยแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ 50 ปี และเป็นแรง
บันดาลใจให้นักกิจกรรมหลายต่อหลายรุ่นพาอุดมการณ์ที่
งดงามนี้ เดินเคียงคู่ไปกับชีวิตจริง 
 นอกจากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไร
ต่อมิอะไรด้านเศรษฐกิจแล้ว ชูเมกเกอร์ยังเป็นประธาน
สมาคมดินแห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรการเกษตรแบบอินทรีย์ 
และต้นแบบที่ทำให้เขามีดวงตาเห็นธรรม ศรัทธาวิถีชีวิตแบบ
จิว๋แตแ่จว๋นีก้ค็อื มหาตมะ คานธ ีและกแ็นน่อนวา่ แนวคิดอยา่งนี้
ในเวลานั้น ย่อมสวนกระแสเอามากๆ (ถึงเดีย๋วนีก้ย็งัทวนนำ้  
อยูน่ัน่แหละ) 
 ที่ว่าสวนกระแสก็เพราะว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
โลกกา้วเขา้สูย่คุปฏวิตัิ เขยีว เพราะเกดิความเชื่อว่า
อาหารไม่พอเลี้ยง โลกแน่ๆ  ถา้ทำเกษตรแบบ
เดิมๆ เนื่องจาก อัตราประชากรโลกขยาย
ตัวเพิ่ม ประเทศ ทางตะวันตกออกมา

คนทำงานด้านสังคมที่อายุแถวหลักสี่ มักจะเคยผ่านตากับงานเขียนของ อี.เอฟ.ชูเมกเกอร์ นักเศรษฐศาสตร ์ 
ชาวเยอรมนี ผู้มีแนวคิดว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับที่ ใหญ่เกินไป เป็นตัวการทำลาย  
ภูมิปัญญา ทั้งนี้ ไม่ได้แปลว่าวิทยาการไม่ดี แต่หมายความว่า ความรับผิดชอบและความความสามารถในการใช้
สมองและมือของมนุษย์ มีน้อยเกินกว่าจะควบคุมเทคโนโลยี ซ้ำยังตกเป็นทาสมันเสียอีก 

ยืนแถวหน้าในการทดลองมากมาย เน้นการใช้พันธุ์พืชและ
สัตว์ที่ ให้ผลผลิตสูง ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การตัดต่อทาง  
พนัธกุรรม ฉายรงัส ี(ขา้วพนัธุ ์ก. ข. ทีเ่ราคุน้ๆ กเ็ปน็ผลจาก
การฉายรังสีแกรมม่าเพื่อให้ทนโรค) การใช้เครื่องมือทาง  
การเกษตรทีท่นัสมยัการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีประสิทธิภาพ 
 เพียงทศวรรษเดียว ปฏิวัติเขียวก็ทำให้ปริมาณพืชอาหาร
เพิ่มขึ้น สังคมเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบอุตสาหกรรมเกษตร  
ดนิเสือ่มโทรม นำ้ปนเปือ้น เกดิการรกุปา่เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารผลติ 
และอีกมากมาย 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทำให้แนวคิดเกษตรอินทรีย์
กลบัมาอกีครัง้ จรงิอยูว่า่การบรโิภคเกนิพอกย็งัอยู ่ของพรรคน์ี้
มันไม่หยุดลงง่ายๆ แต่ล่วงมาถึง พ.ศ. นี้ ความพยายามใน
การฟื้นฟูดินกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของสังคมโลกแล้ว 
 เพราะฉะนั้น คนรุ่นใหม่ควรจะลอ้มวงรูจ้กัสถานการณด์นิ
ในเมอืงไทยกันหน่อย 
 นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีด้านวิชาการกรม  
พฒันาที่ดิน ให้รายละเอียดเรื่องสถานการณ์ดินทั่วประเทศ 
โดยเริ่มว่าเนื้อที่ของประเทศไทยมีประมาณ 320 ล้านไร ่ 
ในจำนวนนี้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรประมาณ 170 ล้านไร ่  
หรือ 53.1% ของพื้นที่ทั้งหมด (ดูรายละเอียดในตาราง  
สถานะการใช้ที่ดินของประเทศ) 
  

 ปญัหาดนินัน้ม ี2 แบบ คอืปญัหาทีเ่กดิจากธรรมชาตขิอง  
ดินเอง กับปัญหาที่เกิดจากใช้สารเคมีติดต่อกันนานๆ ลองมา
ดูสภาพปัญหาของดินกัน... 
• ดินเป็นกรด เป็นเรื่องของการใช้งานนาน ขาดการบำรุง 

รักษา เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ช่วยแก้ไขได้ 

• ดินเปรี้ยวจัด หมายถึงดินที่สารประกอบพวกเหล็กหรือ 
อะลูมินั่มซัลเฟต และกรดกำมะถันมาก จนพืชขึ้นไม่ไหว 
(คา่ pH นอ้ยกวา่ 4.5) ดนิแบบนีเ้ปน็ปญัหาตามธรรมชาติ
ของมันเอง พบในที่ราบภาคกลางค่อนไปทางใต ้ กับ  
ชายฝัง่ทะเลที่น้ำทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน ในภาคใต้กับ
ภาคตะวันออกเนื้อดินมีจุดเหลืองเหมือนสีฟางข้าว หรือ
ถา้เปน็ดนิเลนทะเลกม็สีเีทาปนเขยีว เพราะมกีำมะถนัสงู 
การเพิ่มธาตุก็พอทำได้ แต่ไม่นานก็กลับมาเหมือนเดิม 

• ดินเค็ม ก็มีสองอย่าง คือเค็มบกกับเค็มทะเล ดินเค็ม 
ทะเลนั้นรู้กันอยู่วา่ใกลน้ำ้ทะเล แตด่นิเคม็บกนั้นหมายถึง
ดนิทีม่ปีรมิาณเกลอืมากจนพชืทนไม่ไหว สภาพความเคม็
นั้นเป็นธรรมชาติของดิน แต่การเกษตรเป็นตัวเร่งให้
เกิดภาวะดินเค็ม บริเวณที่เป็นดินเค็มจะอยู่ในภาคอีสาน 
ดงันัน้ ถา้ดกูายภาพของภาคอสีาน กจ็ะเหน็วา่เปน็ทีร่าบสูง 
มีดินเกลืออยู่ลึกลงไป แต่ก่อนป่าไม้สมบูรณ์ ความเค็ม
ในดินก็อยู่ของมันปกติ ฝนตกก็ซึมลงใต้ดิน รากไม้ใหญ่
ก็ช่วยดูดซับน้ำ เกลือก็แห้งอยู่ใต้ดิน ไม่ออกฤทธิ์ ต่อมา
ป่าร่อยหรอลง กลายเป็นพื้นที่การเกษตร ฝนตกลงมา 

ถานการณ์ดิน
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ชาดินบู
การดูดซึมไม่ดี เกลือใต้ดินก็ละลายไหลไปกับน้ำ ลงไป
โผลต่รงทีร่าบซึง่ตืน้กวา่ 

• ดนิเปน็ทรายจดั หมายถงึดนิทีม่ทีรายปน อุม้นำ้ตำ่ ดดูซบั 
แร่ธาตุอาหารไม่ดี โครงสร้างดินแน่นทึบ ทำให้พืช  
ขาดน้ำ ส่วนมากพบในภาคตะวันออกกับภาคอีสาน 

• ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ หมายถึง ดินทรายที่เป็นดาน 
ลึกลงไปราว 100 ซม. ดินแบบนี้รากพืชชอนไชยาก  
หน้าฝน น้ำแช่ขัง พอหน้าแล้งน้ำไม่ซึมผ่าน ดินแบบนี ้ 
มักพบบริเวณหาดทรายเก่า ตามแนวชายฝั่งทะเลภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้ มปีฏกิริยิาเปน็กรดอกีดว้ย ทกุวนันี ้
การเอาชนะดินดาน นอกจากจะบำรุงดินแล้ว เขาใช ้ 
หญา้แฝก “ทะลวง” ดินดานกันได้ผล 

• ดินตื้น หมายถึงดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด เศษหินบน 
ผิวดิน ทำให้รากพืชชอนไชได้ไม่ดี ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโต 
ดินลักษณะนี้กระจายอยู่เกือบทุกภาค 

• ดนิพร ุเปน็พวกพืน้ทีชุ่ม่นำ้ซึง่มกัจะทางภาคใต ้ดนิพวกนี้ 
ไม่เหมาะทำการเกษตร 

 นโยบายในการฟื้นฟูสภาพดินนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน อันแรกเป็นการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มผลผลิตและให้
มกีารใชอ้ยา่งยัง่ยนื ซึง่ตอ้งใหเ้กษตรกรมสีว่นรว่ม ยทุธศาสตร์
ขอ้นีม้ตีัง้แตก่ารจดัโซนนิง่การปลกูพชืจำพวกออ้ย มนัสำปะหลงั 
กับข้าวโพด มีเรื่องการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินตื้น มีเรื่อง
การพัฒนาบ่อน้ำขนาดย่อม การป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินด้วยหญ้าแฝก อันที่สองเป็นเรื่องการพัฒนาคน 
ทั้งการสร้างหมอดินกว่า 70,000 คนในหมู่บ้าน การจัดกลุ่ม
อนุรักษ์ดิน เป็นต้น 
 แนวคิดโซนนิ่งพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นการควบคุมการใช้
สารเคมี และป้องกันการรุกป่า แต่ รองฯฉลองยอมรับว่า 
งานนีก้รมพฒันาทีด่นิทำเองไม่ไหว ตอ้งมผีูช้ว่ยหลายหนว่ยงาน
เพราะหมายถึงการที่รัฐช่วยประกันราคาพืชผลที่ปลูกในโซน
ที่กำหนด 
 ดินเป็นต้นทุนธรรมชาติ การใช้ทุนอย่างไม่ระมัดระวังก็
หมายถึงการขาดทุน จริงอยู่ ผลผลิตที่เพิ่มอาจหมายถึงตัว
เงินที่เพิ่ม แต่สารเคมีที่เร่งผลผลิตก็ทำให้สุขภาพคนปลูกแย่ 
คนซื้อกินก็ม่องด้วยเหมือนกัน 
 การถนอมต้นทุนธรรมชาติต้องร่วมมือกัน คนกินต้อง
ช่วยคนปลูก  
 ไมก่นิทิง้กนิขวา้ง ใชข้า้วขอ้งเฉพาะทีพ่อเพยีง...เริม่จากตรงนี ้
พวกเราก็มีส่วนช่วยถนอมดินโดยไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได้ 
 นี่ล่ะ...เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ   

การใช้ที่ดิน จำนวน 

เพื่อการเกษตร 170.3 ล้านไร่  53.1% 

รูปแบบการเกษตร   

• นาข้าว 81.4 ล้านไร่ 47.8% 

• พืชไร่ 42.6 ล้านไร่ 25.0% 

• ไม้ผล ไม้ยืนต้น 43.1 ล้านไร่ 25.3% 

• ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 0.25 ล้านไร่ 0.3% 

• ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ 2.7 ล้านไร่ 1.6% 

ป่าไม้ 116.7 ล้านไร่  36.4% 

อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ ที่อยู่อาศัย 
เหมืองแร่ บ่อขุด ฯลฯ 33.7 ล้านไร่  10.5% 

ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน, 2550 

ตารางสถานะการใชท้ีด่นิของประเทศ 
จากเนือ้ทีท่ัง้หมด 320.7 ลา้นไร่ 
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คนโบราณเชื่อว่า ดินคือกองธาตุที่เริ่มต้นของชีวิต ด้วยเหตุนี้ เมื่อเวลาจาก
บ้านไปไกลๆ ก็ต้องเอาดินเก็บใส่ผ้าห่อพกติดตัวไปด้วย เป็นเครื่องอุ่นใจ
ว่าจะได้กลับบ้านแน่ๆ เวลาย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง ก็ต้องเอาดิน
เก่าติดรากมาด้วย ม่ายงั้นก็ไม่ค่อยรอด หรือกว่าจะรอดก็โทรมเสียนาน 

สมัย ก่อนยังไม่มีถนนหนทางให้เดิน ไม่มีป้ายบอกทาง เวลาจะเดินป่า นอกจากจะอาศัยดาวสังเกตเป็นทิศ  
 ในยามราตรี เอาต้นไม้ใหญ่เป็นหลักเขต เอาสันเขาและแม่น้ำเป็นระยะทางแล้ว ก็ใช้ก้อนดินนี่แหละ

เป็นตัวบอกหมุดทาง โดยเฉพาะที่เป็นทางแพร่ง ชาวดงจะเอาก้อนดินก้อนหินพูนไว้ตามทางแพร่ง เป็นหมายไว้สังเกต 
และเพื่อให้กองดินนี้อยู่ ไม่โดนสัตว์มาเล่นซนกระจัดกระจายไป ก็มักจะ “ฝาก” ไว้กับเทพาอารักษ์กับพระแม่ธรณี  
ช่วยดูแลกองดินก็เลยมักจะมีดอกไม้ที่เก็บตามป่ามาสักการะบูชา ใครไปใครมาก็มากองเพิ่ม จนพูนสูงเป็นยอดแหลม
เหมือนเจดีย์ไปเลย 
 วา่กนัวา่...ทีม่าของเจดยีส์ามองค*์ ที ่ อ.สงัขละบรุ ี จ.กาญจนบรุ ี ก่อนจะมาสร้างเป็นเจดีย์ถาวร ก็เกิดเพราะเหตุนี้   
เช่นเดียวกับที่มาของเจดีย์ที่อยู่ตามทางแพร่งอีกหลายแห่งในพม่า 

 ความเชือ่ทีว่า่ธรรมชาตนิัน้มเีทพสถติยอ์ยู ่ทำใหค้นโบราณไมก่ลา้ลว่งเกนิ ถงึจะใชป้ระโยชนก์็ไมอ่อกแนวยำ่ย ีจงึไมแ่ปลก
ที่ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดก็มีเทพแห่งดิน ในแผ่นดินสุวรรณภูมิสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือก่อนที่อิทธิพลของฮินดู  
จะเข้ามาแผ่ร่มเงา ก่อนที่จะมีพระแม่ธรณี สังคมมนุษย์ยุคนั้นนับถือว่าหญิงเป็นใหญ่ มี “เจ้าแม่ดิน” เป็นใหญ่ที่สุด 
 นิทานพื้นบ้านเล่าว่า นางเมืองซึ่งเป็นเสมือนเจ้าแม่ของเผ่า จะเลือกผัวใหม่ทุกปี (ขออภัย-ขอใช้คำโบราณ) บ่าวหรือ
ชายที่รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติให้เป็น “เจ้าพ่อข้าว” ไม่ต้องออกไปกรำแดด แต่ถูกขุนให้อยู่ดีกินดีจนถึงฤดูหว่านไถ 
พอได้เวลาไถนา เจ้าพ่อข้าวก็จะถูกมอมเหล้า แล้วเอาไปเชือด แม่นางเมืองจะเอาเลือดผัวไปโปรยปรายในไร่นา  
เป็นการสังเวยเจ้าแม่ดินเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำนาได้ผล 
 ความเชื่อนี้เบาบางลงเมื่อพุทธศาสนาและพิธีกรรมพราหมณ์หรือฮินดูที่มาพร้อมกัน สยายอิทธิพลเข้ามาสู่อินโดนีเซีย
และอาณาจกัรขอม (หรอืเขมร-ปจัจบุนั) เมือ่กวา่พนัปกีอ่น มาพรอ้มกบับทบาทของผูช้าย ทีค่อ่ยๆ เปลีย่นระบบใหผู้ห้ญงิ
กลายเป็นผู้รับใช้ (ผู้ชายที่คนโบราณเรียกว่า “บ่าว” ก็กลายเป็นนายไปเสียแล้ว) และพระแม่ธรณี** ก็มาแทนที่พิธีกรรม
สังเวยเจ้าพ่อข้าว 
 ชาวตะวันตกโบราณ เขาก็ยกให้หญิงเป็นผู้นำทางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และนับถือเจ้าแม่ดินเป็นใหญ่ แล้วก็มีเรื่อง  
เจ้าแม่ดินเหมือนกัน มีมานานกว่า 3,000 ปีแล้วด้วย นานขนาดนี้ก็ต้องเป็นสมัยกรีก ต้นแบบด้านวิทยาการทั้งปวงของ  
ชาวตะวนัตก เจา้แมด่นิของกรกีเรยีกวา่ เก-อา (Gea) ท่านให้ความสมบูรณ์แก่พืชพรรณธัญญาหาร และก็บงัเอญิไหมละ่...  
ท่านก็โปรดโลหิตสดๆ ซิงๆ ของชายเหมือนกับความเชื่อของชาวบ้านป่าในโลกตะวันออกเสียด้วยสิ 
 ยคุสมยัใหมท่ำใหค้นไมค่อ่ยเชือ่ถอืเรือ่งผูร้กัษาธรรมชาติ คงจะเห็นว่าจับต้องไม่ได้ ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ มวลสาร  
ที่เห็นกะตาจริงๆ แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง เราก็คงเข้าใจได้ว่าความเชื่อเรื่องเทพแห่งดินนั้นมีเหมือนกันทั้งโลก ก็เพราะการ  
เกิดขึ้นของสังคมเกษตร เมื่อต้องอาศัยดิน จึงต้องถนอมรักษาดิน 
 คนโบราณรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์มาได้เป็นหลายพันปีก็เพราะเข้าใจธรรมชาติ และมีพลังศรัทธากับเรื่องที่จับต้อง
ไม่ได้เช่นนี้เอง  

* สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงบันทึกไว้ในหนงัสอื 
“ประชมุนพินธเ์บด็เตลด็” เรือ่ง ‘วนิจิฉยัเรือ่งพระเจดยี ์๓ องค’์ สรุปได้
ความว่า พระเจดีย์สามองค์ไม่ได้สร้างเป็นเครื่องหมายเขตแดน 
ไม่ใช่ของหลวงสร้าง แต่เป็นของแม่ทัพไทยที่ยกออกไปรบชนะพม่า
กลับมาสร้างไว้ เหตุที่สร้างเป็นสามองค์ก็คงเป็นเพราะกองทัพยก
ตามกนัมา 3 กอง กองทีม่าถงึกอ่นสรา้งไวอ้งคห์นึง่กองมาภายหลังก็
สร้างกองละองค์ เรียงกันต่อไป แต่จะสร้างเมื่อใด ไม่มีหลักฐาน  
รู้แต่ว่ามีมาก่อนรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว 

** ภาพพระแม่ธรณีในบ้านเราคุ้นกับปางบีบมวยผม ภาพนี้มีที่มา
จากชาดกในพุทธศาสนา พอจะสรุปได้ว่า นางพสุนธรี (หรือพระแม่
ธรณ-ีชือ่ภายหลงั) นัน้ปรากฏกายเพือ่บบีนำ้จากมวยผมใหท้ว่มพญามาร  
ทีร่งัควาญสมเดจ็พระพทุธเจา้ในคนืวนัตรสัรู ้ กระแสชลหลั่งไหลออก
จากเกศโมลีแห่งนางพสุนธรีเป็นท่อธารมหามหรรณพ นองท่วมไป
ในประเทศที่ทั้งปวงประดุจห้องมหาสาครสมุทร หมู่มารเสนาทั้ง
หลายมอิาจดำรงกายอยู่ได ้กล็อยไปตามกระแสนำ้ปลาสนาการไปสิน้ 
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ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์  
ผูอ้ำนวยการศนูยก์สกิรรมธรรมชาตสิองสลงึ จ.ระยอง 

อย่าไปอุดจมูกดิน

ด.ต.นิรันดร์ พิมล 
ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 

ดูดินด้วยหมาก ใส่ปุ๋ยเยอะ...ใช่ว่ารายได้แยะ

สมยศ มณีโชติ 
เกษตกร ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 

“ดิน ในภาคใต ้ปกตกิม็สีภาพเปน็ดนิเหนยีว เหนยีว  
 ปนทราย เหนียวล้วน แล้วก็ลูกรัง สภาพทุก

วันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สัก 70% 
 ดนิในภาคใตส้มยักอ่นมคีวามสมบรูณเ์พราะใบไมท้ีป่กคลมุ
มากๆ ยอ่ยสลายเปน็อนิทรยีว์ตัถ ุ ตอ่มาเมือ่เกษตรกรมุง่แตจ่ะ
เพิ่มผลผลิตกันเยอะๆ ก็พากันใช้ปุ๋ยเคม ี ยาฆ่าแมลงสารเคมี
พวกนีก้ส็ะสมในดนิ พอฝนชะลา้งก็ไปสะสมในแหลง่นำ้พอแมน่ำ้  
ไหลลงทะเล กพ็าลทำใหท้ะเลปนเปือ้นไปดว้ย การทำเกษตร
บนดนิก็ไปสรา้งผลกระทบใหก้บัประมงชายฝัง่ 
 การแก้ไขกต็อ้งเริม่จากความเขา้ใจกอ่น เขา้ใจวา่ดนินัน้มี
จุลินทรีย์เป็น “แม่” แล้วมีระบบปลายรากของพืชเป็น “ลูก” 
แมท่ำหนา้ทีด่ดูสารอาหารไปเลีย้งลกู ถา้เอาสารเคมมีาใสม่ากๆ 
แมก่ต็าย เราตอ้งรูก้อ่นวา่ การทีต่น้ไมจ้ะออกดอกออกผลนัน้มี
อยู ่2 วธิ ีหนึง่-ทำใหด้นิมคีวามสมบรูณ ์หรอืสอง-ทำใหต้น้ไม้
เกดิความเครยีด ปุย๋เคมนีัน้ทำใหร้ะบบรากเนา่ ตน้ไมม้นักน็กึ
วา่มนัจะตาย กเ็กดิความเครยีด รบีผลติเผา่พนัธุเ์ปน็การใหญ ่
ซึง่เปน็วงจรธรรมชาต ิ ปุย๋เคมมีนัไปกระตุน้ใหพ้ชืเกดิความเครยีด 
การเลีย้งดนิกเ็ทา่กบัการใหด้นิไปเลีย้งพชื 
 ดนิดีๆ  นี่ไมต่อ้งสงัเกตนาน ดนิดดีจูากสกีร็ู ้ ถา้ยงัไมช่ดัก็
ขดุมาดม ดนิดกีลิน่จะเหมอืนเหด็ เพราะมจีลุนิทรยีม์าก อกีวธิี
หนึง่ทีค่นใตเ้ขาใชต้รวจสอบวา่ดนิดหีรอืเปลา่ โดยไมต่อ้งอาศยั
เครือ่งมอือะไรเลย เขาใช ้“หมาก” นีแ่หละ 
 คนใตผ้กูพนักบัหมากตัง้แตเ่กดิจนตาย เดก็เกดิใหม ่4-5 วนั 
เขาจะเคี้ยวหมากโปะที่กระหม่อม รสฝาดของหมากจะทำให้
เดก็ไมเ่ปน็หวดั พอเดก็โตขึน้ไปโรงเรยีนได ้กต็อ้งเอาหมาก-พลู
ไปบูชาคร ู เป็นหนุ่มได้ที่ริจะมีเมียจะขอลูกสาวเขาก็ใช้ต้อง  
ขันหมากนำ ตอนตาย เขากเ็อาหมากพลใูสม่อืแลว้มดัตราสงัข ์
เวลาสวดอทุศิสว่นกศุล เขากต็อ้งถวายพระดว้ยหมาก-พลู 
 นอกเรื่องไปหน่อย...เออ...ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าดินตรงนั้นดี
หรือเปล่า เวลาเคี้ยวหมากก็บ้วนน้ำหมากลงไป ถ้าดินเป็น  
สแีดงปรีด๊ภายใน 1-2 วนิาท ีรูเ้ลย...ดนิเปน็กรดอยา่งแรง แต่
ถา้บว้นแลว้รอจนประมาณ 11 วนิาท ี แลว้คอ่ยๆ เปลีย่นเปน็สี
แดง กแ็สดงดนิตรงนัน้เปน็ดา่ง ยิง่แดงชา้ ดนิยิง่เปน็ดา่งมาก 
แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 3-11 วินาท ี แล้วเปลี่ยนส ี ก็แสดงว่าดินมี
ความเปน็กลาง 
 วธิแีกด้นิเปน็กรดเปน็ดา่ง อนัดนัแรกกต็อ้ง “หม่ดนิ” ดว้ย
ฟางขา้ว ใตด้นิทีห่ม่จะมคีวามรอ้นชืน้กวา่ขา้งบน ทนีี ้ในอากาศ
ทีเ่ราหายใจนีม่จีลุนิทรยีล์อยอยู ่ พอมนัรูส้กึถงึความรอ้นชืน้ใต้
ฟาง มนักม็ดุเขา้ไปอาศยั เรยีกวา่ “แม”่ เขา้ไปรอทา่แลว้ รอซกั 
11 วนั เรากฉ็ดีพน่นำ้หมกับนผวิฟางในอตัราสว่น 1:200 ทิง้ไว้
จนถงึ 24 วนั ดนิกจ็ะรว่นซยุ” 

“ดิน ในแถบภาคตะวนัออกสว่นใหญเ่ปน็กรด เพราะ  
 ขาดอนิทรยีวตัถ ุไดร้บัสารเคม ีทัง้ยาฆา่แมลง 

โรงงานอุตสาหกรรม แถมน้ำก็เสียอีกต่างหาก จึงมีผลทำให้
แมลงเยอะ เพราะมันอยู่ในดินในน้ำไม่ได ้ สาเหตุสำคัญอีก
ประการหนึง่...ปา่ไมม่ี 
 อันดับแรก ก็ต้องหันมาปลูกป่าต้นน้ำก่อน ทำโครงการ
ธนาคารตน้ไม ้และปลกูปา่ 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง เนน้ให้
ทกุคนมปีา่ของตวัเอง อยา่งนอ้ยปลกูให้ได ้30% ของพืน้ทีต่วัเอง 
หวัไรป่ลายนา รมิสระนำ้ ถา้ทำแบบนีด้นิรอดแน ่เราจงึตอ้งไปพดู 
หาขอ้มลูไปอา้งองิ เชน่ หาราคาพชืเชงิเดีย่วทีเ่ขาปลกูอยู ่ แลว้
บอกกบัเขาวา่ ถา้ปลกูแตผ่ลไม ้การแขง่ขนัสงู ราคาตก จะทำ
อยา่งไร กต็อ้งสรา้งภมูคิุม้กนัดว้ยการปลกูไมห้ลากหลาย ขายได้
หลายชนดิ ปลกูปา่ในสวนผลไม ้ ไม่ไดท้ำใหผ้ลไม้ไมด่ ี เพราะ
รากไม้ใหญ่กินอาหารคนละชั้นดินกับรากของไม้ผล ต้นไม้น่ะ
ช่วยบำบัดดิน แถมดึงดูดแมลงไม่ให้มันไปเกาะผลไม ้ เพราะ
ใบไมบ้างชนดิเปน็อาหารของแมลง  
 สว่น ‘หญา้’ จะชว่ยรกัษาหนา้ดนิ ชว่ยดดูซบัสารเคมหีนา้ดนิ
ทีต่กคา้ง ไมต่อ้งไปถางมนัทิง้หรอก มหีญา้กแ็ทบไมต่อ้งใสปุ่ย๋แลว้ 
ปุย๋มนัอยู่ในหญา้นัน่แหละ แคต่ดัหญา้แลว้เอานำ้หมกัราด ใหม้นั
ยอ่ยสลายไปเปน็อนิทรยีวตัถุ 
 ปญัหาทีด่นิเปน็กรดเพราะธาตอุาหารตกคา้งในดนิ ทบัถม
กันไปเรื่อยๆ อุดรูจมูกดิน ดินเลยขาดออกซิเจน สิ่งที่ช่วยได้  
กค็อื ใหพ้ชืหลกัดดูซบัอาหาร ถา้ไมท่นักป็ลกูตน้ไมเ้สรมิ มนัก็
คล้ายๆ กับเรากินข้าวจานหนึ่ง ถ้ากินไม่หมด ข้าวมันก็บูด  
แตถ่า้กนิหมด หรอืกนิไมห่มดก็ใหห้มาใหแ้มวกนิตอ่ ขา้วกห็มด
จาน มนัก็ไมบ่ดูไมเ่สยี อาหารในดนิกเ็หมอืนกนั ตน้ไมจ้ะดดู
ซับอาหารเพื่อไปเลี้ยงใบ พอใบร่วงก็เป็นซากพืช กลายเป็น
อนิทรยีวตัถใุนดนิ วนเวยีนเปน็วฎัจกัรแบบนี้ไปเรือ่ย   
 ดินดี-ไม่ด ี ขั้นแรกใช้ตาดูก็รู ้ ดินดีต้องมีหญ้าขึ้น ดีมาก
ตอ้งมหีญา้ขึน้หลากหลายเกนิ 5 ชนดิขึน้ไป แตถ่า้หญา้ไมข่ึน้ ดนิ
บรเิวณนัน้ก็ใช้ไม่ได ้ ถา้ยงัไมช่ดั ‘ดม’ เลย ถา้ดนิหอมเหมอืน
เชือ้ราและนิม่ แสดงวา่ดนิด ีแตก่ลิน่แปลกไปจากนีแ้สดงวา่ไมด่ ี
 การที่ดินเป็นกรด แล้วใช้ความเป็นด่างโดยใส่ปูนมาร์ล 
ตามหลกัแลว้มนัก็ไมผ่ดิ...แตก่็ไมถ่กูซะทเีดยีว มนัตอ้งดสูภาพ
ดนิกอ่น ถา้ดนิไมเ่ปน็กรดมากก็ไมค่วรใช ้รอใหพ้ชือาการโคมา่ 
ไร้การเยียวยาก่อนแล้วค่อยใส ่ เพราะใส่ปูนมาร์ลมีผงหิน
ละเอยีด มนัไปอดุรจูมกูของดนิ...ดนิมจีมกูมนัตอ้งหายใจ และ
หินตัวนี้อุดรูจมูกนาน มันขจัดความเป็นกรดจริง แต่กายภาพ
ของดนิเสยีไป ทางทีด่ีใชข้ีห้ญา้ดกีวา่ คา่ pH เทา่ๆ กนั  
 แตถ่า้ปลกูแฝกนะ...ดนิดชีวัรแ์นน่อน” 

“พืช เชงิเดีย่วในความหมายของพี ่ คอืการปลกูพชื  
 ซ้ำๆ สมมุติเราปลูกข้าวโพด ความยาวของ

รากคอื 1 เมตร แตด่นิมคีวามลกึประมาณ 3 เมตร ดงันัน้ไมว่า่
จะปลูกกี่ครั้ง การเจริญเติบโตและดูดซับปุ๋ยก็จะอยู่ที่ระยะ  
1 เมตรทุกครั้ง เพราะระบบรากมีระยะแค่นี้ พอนานไป ดินมี
การชะล้างไปบ้าง จาก 1 เมตรก็เหลือน้อยลง สมมุติว่าเหลือ 
90 ซ.ม. อกี 10 ซ.ม. ทีห่ายไป รากกแ็ทงไปเจอดนิดาน ดดูซมึ
อาหารไม่ได ้พชืไมโ่ต ชาวบา้นกแ็กป้ญัหาโดยการใสปุ่ย๋ ในทีส่ดุ
ดนิกเ็สยี แตถ่า้เรามรีะบบรากทีแ่ตกตา่งกนั ดนิกจ็ะด ีอยา่งในปา่
จะมีระบบพืชหลายชั้น ดินอุดมสมบูรณ์เหมือนการพรวนดิน 
 ถ้าคุณมีที่ดินแล้วโหมใช้แบบสุดกำลังเกิด มีเท่าไหร่ก็หา
ปุ๋ยมาอัด ไม่ว่าจะเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงผสมเพื่อรายได้  คุณก็
ทำลายดินอย่างมหาศาล ถ้าเราคิดว่าที่ทำอยู่มันคือรายได้
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นชีวิต เป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร 
เป็นทุกอย่าง อย่างนี้...เราจะดูแลดินอีกแบบหนึ่ง อยู่ที่การ
มอง ถ้าเรากระหน่ำใช้ที่ดินเพื่อสร้างรายได้ ก็จะมีอีกคำหนึ่ง
คือรายจ่าย เพราะทุกคนพุ่งเป้าไปที่รายได้เป็นหลัก แต่ปุ๋ย
ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้รายได้เพิ่ม ใส่ปุ๋ยเยอะแล้วรายได้ไม่ได้
เยอะตาม ยงัมปีจัจยัเสีย่งอกีตัง้หลายอยา่ง เชน่ ฝนตก ภยัแลง้ 
พาย ุซึง่ควบคมุไม่ได ้พอผลออกมาไม่ไดเ้ทา่กบัทีจ่า่ย กเ็ปน็หนี ้
แก้ตัวใหม่แต่ทำแบบเดิมก็ลงท้ายอีหรอบเดิม ถ้าไม่เปลี่ยน
แนวคดิวา่การทำปุย๋ใชเ้อง หรอืไมแ่มก้ระทัง่รูว้า่...ปุย๋คอือะไร  
 ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืช ธาตุหลักคือไนโตรเจนทำให้พืช
เจรญิเตบิโตทัง้ใบ ตน้ และราก ฟอสฟอรสัทำใหพ้ชืออกดอกด ี
โปตัสเซียมทำให้ผลมีรสชาติดี เนื้อแน่นหวาน ธาตุอาหารที่
เป็นปัจจัยให้พืชเจริญเติบโตมีอยู่ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่วัชพืช 
ดังนั้นวัชพืชก็สามารถนำมาทำปุ๋ยได้ โดยจุลินทรีย์จะเป็นตัว
ย่อยสลายให้ธาตุอาหารเหล่านี้ออกมาเร็วขึ้น 
 ปุ๋ยเคมีถ้าใช้พอดีก็มีประโยชน์ แต่ที่มีปัญหาทุกวันนี้
เพราะใช้เกิน ต้องรู้วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
สูงสูด พืชระยะไหนใช้ปุ๋ยอย่างไร ซึ่ง 80% ของเกษตรกรไทย
ไม่รู้ว่าปุ๋ยคืออะไร และใช้เพื่ออะไร 
 ทีช่นแดนตอนนี ้ สภาพดนิยงัไมเ่สยีมากนกั เพราะชาวบา้น
เริ่มเข้าใจเรื่องดิน เรื่องการใช้ปุ๋ยมากขึ้น หันกลับมาทำปุย๋นำ้
ชวีภาพ โดยเอามาผสมกบัปุย๋เคม ีสตูรคอื นำ้ 200 ลติร ปุย๋นำ้
ชีวภาพ 1 ลิตร ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 1 ก.ก. และปุ๋ยสตูร 
16-20-0 จำนวน 1 ก.ก. ละลายนำ้แลว้เอาไปฉดีถัว่ ขา้วโพด ข้าว 
ฉีดได้ 5 ไร่ ฉีด 4 ครั้ง ใช้ปุ๋ยเคมีแค่ 8 กิโล ขณะที่เมือ่กอ่น  
ใช้ปุ๋ยเคม ี50 ก.ก. / ไร ่ ผลผลิตที่ออกมาก็เท่ากัน พี่น้อง  
บางคนไม่รู้ว่าดินดีขึ้นอย่างไร แต่ที่เห็นคือมีไส้เดือนเยอะ” 

 อยากรู้ อยากเห็น : smchondan.multiply.com 
 อยากบอก อยากเล่า อยากถาม : 
 smchondan@hotmail.com 
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นายบุญเนตร เตชะกุล 
กำนัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

ผู้เชื่อมโยง น้ำผุดที่ปลายนา

นางสวิงทอง กุดวงค์แก้ว  
เกษตรกร ต.กดุไห อ.กดุบาก จ.สกลนคร 

“พื้น ที่ในจังหวัด  
 ลำปาง บาง

พื้นที่น้ำท่วมขัง บางพื้นที่แล้ง 
การเกษตรที่นี่จึงมีหลากหลาย
ทั้งปลูกข้าว ปลูกถั่ว ไร่อ้อย 
สวนผลไม ้สำหรบัตำบลแมส่นั 
อำเภอห้างฉัตร มีลักษณะ
เป็นดินปนทราย ไม่สามารถ
กักเก็บน้ำได ้ แม้ว่าจะมีอ่าง  
เกบ็นำ้ แตข่าดระบบชลประทาน
ที่ด ี จึงทำนาได้เพียงปีละหน 

หลงัจากเกบ็เกีย่วผลผลติแลว้ ชาวบา้นก็จะปลูกถั่วต่างๆ ที่ทนแล้งได้  
 แตก่อ่น ผมกเ็ปน็เกษตรกรอยา่งเดยีว แตพ่อมาเปน็ผู้ใหญบ่า้น (ป ี2532) แลว้กม็าเปน็
กำนัน (ปี 2536) ก็ไม่ได้ทำนา ที่นาก็ให้เขาเช่า เพราะต้องให้เวลากับชาวบ้านมากขึ้น เหมือน
เราหลงใหลไปตามกระแส 
 ตอนนีก้ห็วนมาทำนาอกีครัง้ เพราะรูว้า่สิง่ทีต่ามกระแสไม่ใช่ของจรงิ ตอ้งกลบัมาสูว่ถิชีวีติ  
แห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ คือสิ่งที่แน่นอน ก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมที่สาขา  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ทำให้รู้จักผู้คนจากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถมาเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของเรา 
 ทีนี้ก็มาทำเกษตรชีวภาพปีที่แล้ว ทำกันเป็นกลุ่มทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน รวมกัน 
11 ราย ถึงปีนี้ เพิ่มเป็น 60 กวา่ราย ถา้ดเูฉพาะในพืน้ทีต่ำบลแมส่นัจาก 8 ราย พืน้ที ่23 ไร ่
ตอนนี้ขยายไป 36 ราย พื้นที่ 300 กว่าไร่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ อาศัยแรงจูงใจโดยใช้
โครงการผลิตข้าวเพื่อส่งขายต่างประเทศ เป็นตัวดึงความร่วมมือของชาวบ้าน ต่างจากเดิมที่
ไม่เคยมีการส่งออก งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและสถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวหอมมะลิแดงปลอดสารเคมีที่ส่งไป ขายได้ราคา 18 บาท/กิโลกรัม 
ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปจะขายได้สูงสุดเพียง 12 บาท แถมต้นทุนน้อยกว่าการใช้สารเคมี 
เพราะวัสดุเราหาได้ในท้องถิ่นขึ้วัว ฟางข้าว เราใช้หมด และสภาพดินก็ดีขึ้นด้วย” 
 บทบาทผูเ้ชือ่มโยงของกำนนับญุเนตรเพิง่เริม่ตน้ หลงัจากวางรากฐานกบัชาวบา้นมากวา่ 20 ป ี
เปน็ปฐมบททีด่ีในการสรา้งแรงจงูใจและสรา้งเครอืขา่ยเกษตรกรปลอดสารในพืน้ทีต่ำบลแมส่นั 
ขยายไปสู่ตำบลอื่นๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาดินเสื่อมด้วยวิถีธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว 

 

 พ่อหมอกจะหาเก็บขวดน้ำขวดเหล้าที่คนทิ้งตามข้างทาง เอามาใส่น้ำให้เต็มขวด แล้วคว่ำ
ปากขวดฝังดินไว้ใกล้กับโคนต้นไม้ที่ปลูก ค่อยเก็บ ค่อยเติม ค่อยทำไปเรื่อย และได้นำวัว
ควายออกไปเลี้ยงอยู่ที่นา ทำให้มีปุ๋ยคอกอย่างด ี บำรุงต้นไม ้ ไม้ที่ปลูกรอดชีวิตเจริญเติบโต
เกือบทั้งหมด ต้นอ่อนของไม้ยางนา ไม้ประดู ่ ไม้ตะเคียน ไม้สัก เริ่มแข็งแรงเตบิโตขึน้ทกุป ี
ประกอบกบัไมเ้กา่ซึง่เปน็ไมผ้ลอืน่ๆ เชน่ มะมว่ง มะปราง มะขาม มะไฟ ในทีน่าก็มีอยู่บ้าง จึงปลูก
กล้วย น้อยหน่า สับปะรด ปลูกพืชผักผลไม้อื่นๆ เพิ่มเติมระหว่างช่องว่างของต้นไม้ที่ปลูก  
อีกหลายชนิดเลี้ยงคนในครอบครัว และแบ่งปันคนในหมู่บ้าน  
 ผา่นไป 10 ป ี ไมต้น้เลก็ๆ เตบิโตแผก่ิง่กา้นสาขา ใหร้ม่เงามสีตัวห์ลายชนดิเขา้มาอาศยั  
โดยเฉพาะแมลงจำพวก จกัจัน่ แมงแคง แมงกนินู จิง้หรดี มชีาวบา้นไปขดุหาจิง้หรดี ไปแหยไ่ข่
มดแดง ไปก้าน (ส่องไต้หาแมลง) ตามต้นไม้ตอนกลางคืนหลายคน พอถึงฤดูฝนมีเห็ดหลาย
ชนดิ เชน่ เหด็ระโงก เหด็ดนิ เหด็นำ้หมาก เหด็ปลวก (เหด็โคน) เปน็ตน้ เกดิอยูต่ามทางเดนิบา้ง 
ใตต้น้ไมบ้า้ง และผนืนาทีป่ลกูขา้วกอ็อกรวงใหผ้ลผลติมากกวา่ตอนทีย่งัไม่ไดป้ลกูตน้ไม ้ ทำให้
เพือ่นบา้นอยากทำตาม เริม่มกีารเพาะกลา้ไมเ้พือ่แจกจา่ยใหก้บัเพือ่นบา้น 
 ผลที่ตามมาคือ “ตาน้ำ” น้ำที่ผุดขึ้นมาสามารถใช้กินใช้ดื่มได้ ทำให้ผืนนาที่แห้งแล้งกลับ
มาเป็นผืนนาที่มีน้ำหล่อเลี้ยงสมบูรณ์อีกครั้ง”   

“จะ ทำอย่างไรให้ผืน  
  ดนิแหง่นีม้นีำ้จำได ้ 

ว่าคนเฒ่าคนแก่เคยบอกว่า 
“ต้นไม้ ใหญ่จะช่วยดินดูดซับ
น้ำไดด้”ี และตน้ยางนาเหมาะสม  
ที่สุด โตเร็ว เขียวไว ทนแล้ง  
ได้ดี จงึปลกูในทีน่า ชาวบา้นใน
ละแวกเห็นต่างก็บอกว่าไม่น่า
ปลูกเพราะยางนาเป็นไม้ใหญ ่
ปลกูแลว้พอโตไปก็เป็นไม้หลวง 
แต่ก็ไม่ฟังใคร  
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ลิกฟื้น“ราย็อง”พ

วันใหม่ในมาบตาพุด 
3 มนีาคม 2552 เปน็อกีวนัหนึง่ทีเ่ปลีย่นชวีติเมอืงระยอง 

เมือ่ศาลปกครองมคีำสัง่ใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม ประกาศ
ให ้5 ตำบล ในพืน้ทีน่คิมมาบตาพดุ-บา้นฉาง เปน็เขตควบคุม
มลพิษภายใน 60 วัน ด้วยคำสั่งนี้ทำให้อุตสาหกรรมขนาด
ใหญท่ีผ่ดุขึน้มากมายกวา่ 1,700 โรงในจงัหวดัระยอง และเฉพาะ
ทีต่ำบลมาบตาพดุทีม่มีากกวา่ 300 แหง่ ตอ้งปรบัขบวนใหม่ 

ประเด็นเรื่องมาบตาพุดนั้นเป็นสิ่งท้าทายมุมมองของ  
การอยูร่ว่มกนั ระหวา่งอตุสาหกรรมกบัชมุชนในสงัคมไทย 

เริ่มแรกที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยช่วง
ทศวรรษ 2520 และมแีผนทีจ่ะพฒันาอตุสาหกรรมชายฝัง่ทะเล
ภาคตะวันออกนั้น ชาวระยองส่วนใหญ่ยินดีกับการค้นพบนี ้
เพราะเชื่อว่าจะนำมาสู่การพัฒนาจังหวัด นิคมมาบตาพุดที่
เกดิขึน้ในชว่งนัน้ กต็ัง้ในพืน้ทีป่ระชากรไมห่นาแนน่ อกีสบิปตีอ่มา 
อุตสาหกรรมขยายตัวรวดเร็วตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 
มาบตาพดุกก็ลายเปน็เมอืงกึง่อตุสาหกรรม ซึง่ตอ้งยอมรบัวา่ 
แม้กฎหมายหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะระบุไว้ชัดเจนว่า
ตอ้งมกีารควบคมุการปลอ่ยมลสารตา่งๆ ตามทีค่ณะกรรมการ  
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environment Impact Assessment, 
EIA) แตโ่รงงานเลก็ๆ ที่ไมม่รีะบบควบคมุทีด่ ีสรา้งผลกระทบ  
อยูห่ลายครัง้ ในขณะทีโ่รงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญเ่กดิขึน้
พรอ้มระบบทีค่วบคมุได ้ แตก่็ไมว่ายตอ้งมสีว่นรว่มในการปรบั
แก้ไปกบักระบวนการพฒันาเหลา่นี้ 

เมือ่เวลาผา่นไป ชมุชนและสงัคมมกีารตืน่ตวัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ กเ็กดิการเคลือ่นไหวทีน่ำมาสูก่ารออกมาตรการตา่งๆ 

ตำนานในถนนยมจินดา 
ถนนยมจินดาอยู่กลางเมืองระยอง เป็นถนนกว้างแค่รถ

สวนกนัไดแ้บบชา้ๆ มคีวามยาวราวครึง่กโิลเมตร สองขา้งถนน
เป็นบ้านเก่าแก่กับตึกแถวค้าขายย้อนยุค บางหลังยังรักษารูป
ทรงที่นิยมสร้างเมื่อร้อยปีก่อน เป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า 
Colonial ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสที่เคยมีบทบาทในแถบ
อินโดจีน 

พื้นที่เล็กๆ บนถนนสายนี้เป็นความพยายามของชาวบ้าน
ทีน่ำโดย “กลุม่อนรุกัษ์ -ฟืน้ฟเูมอืงเกา่ระยอง” ในการปรบัภมูทิศัน ์ 
เพือ่ฟืน้ตำนานทีย่งัมลีมหายใจของเมอืงระยองใหก้ลบัคนืมา 

เปน็อกีทางหนึง่ในชว่ยคลีค่ลายสงัคมเมอืงระยอง โดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

ระยองเปน็เมอืงเกา่แกท่ีม่รีอ่งรอยการตัง้ถิน่ฐานมาตัง้แต่
ยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์ ราว 5,000 ปกีอ่นโนน้ นกัโบราณคดี
พบเศษเครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งมอืหนิขดั ในถำ้แถวๆ เขาชะเมา-
เขาวง ซึง่เปน็พืน้ทีร่อยตอ่กบัจนัทบรุ ีแลว้กย็งัพบซากหนิศลิา
สลกัรปูตา่งๆ พบแนวคคูา่ยโบราณและซากอาคารทีเ่ปน็ศลิปะ
การกอ่สรา้งแบบขอม อนันีก้ส็ามารถชี้ไดอ้กีวา่ ระยองเปน็เมอืง
ที่เจริญแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 15-17 เป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักร
ขอมเพิ่งเรืองอำนาจ 

เรารู้กันดีว่าชนพื้นเมืองของระยอง คือ ชาวชอง ใน
เอกสารเผยแพรโ่ดยศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธรฯ บอกวา่ ชาวชองนัน้
อาศัยกระจายอยู่ในแถบตะวันออก ตั้งแต่ฉะเชิงเทรา ระยอง 
จันทบุร ี ตราด เป็นชนชาติที่จัดอยู่ในสายตระกูลมอญ-เขมร 

หรอืในกลุม่ชาตพินัธุอ์อสโตร-เอเชยีตคิ (Austro-
Asiatic, Mon-Khmer) เข้ามาอยู่ ในพื้นที่
ดังกล่าวตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเล็กน้อย คือ
ช่วงพุทธศักราช 1700 

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ปราชญ์
ด้านประวัติศาสตร์ไทย ทรงเคยพบชาวชอง
ที่อำเภอท่ามะขาม จังหวัดจันทบุรี แล้ว
บนัทกึไว้ในหนงัสอื “ชาตวิงศว์ทิยา” สรปุวา่ 
ชาวชองพูดจาละม้ายคล้ายเขมร มีแต ่ 
ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน ล่าสุด มี
มานุษยวิทยากลุ่มหนึ่งมาช่วยรื้อฟื้น
ภาษาชองก่อนจะสูญหายไป เพราะคน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยจะพูดชอง แล้วบันทึกไว้
เป็นภาษาเขียน โดยอิงกับพยัญชนะ
ขอม เขาใช้วิธีติดไมโครโฟนจิ๋วไว้
ตรงคอ แล้วเก็บเสียงพูดใส่เทปเพื่อ
แกะเป็นตัวหนังสือ 

ชาวชองเป็นชาวลุ่ม ก็แน่นอน
วา่ตอ้งชำนาญการเกษตร นอกจาก
ปลกูขา้วกนิแลว้ ยงัเกง่เรือ่งทำไร่
กระวาน สมัยก่อนกระวานเป็น
สว่นหนึง่ของ “สว่ย” ที่หัวเมือง
ต่างๆ จะส่งบรรณาการให้แก่

เพือ่การรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสง่ผลใหโ้รงงานดแูลเรือ่งระบบ
ต่างๆ ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า การดำเนินงานจะไม่สร้างผล
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชนรอบขา้ง 

กลายเป็นการปรับตัวครั้งใหญ ่ และเป็นจุดสำคัญของ  
การพลกิฟืน้ระยอง 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ระยองและมาบตาพุดไม่ได้มีแต่
เรื่องสิ่งแวดล้อม งานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ พบว่า ผลกระทบที่มีต่อชุมชนมาบตาพุด
อย่างรุนแรงกลับไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เป็นปัญหาสังคมที่
เกิดจากการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม เกิดการอพยพ
แรงงานที่กลายเป็นประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว ทั้งสอง
กลุ่มนี้ขาดสิทธิในการรับบริการของรัฐ รวมทั้งระบบ
สาธารณสุขพื้นฐาน ก่อเกิดห่วงโซ่ปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ทั้ง
อาชญากรรม ยาเสพติด การทำแท้ง การขายบริการทาง
เพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ปญัหาเหลา่นีก้เ็หมอืนเชอืกทีม่ปีมตลอดเสน้ ตอ้งอาศยั
ทกุฝา่ย ทกุภาคสว่น มาชว่ยการแก้ไขปรบัปรงุ ใหร้ะยอง
ก้าวไปสู่ความเปน็เมอืงน่าอยู่รว่มกบัชุมชนอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม 

ความรว่มมอืกนัอยา่งจรงิใจในการแกไ้ขปญัหาเหลา่นี ้
จะช่วยให้เกิดการคลี่คลายปัญหาทีละปม โดยปราศ
จากอคติต่อกัน 

ด้วยความหวังว่า เชือกเส้นเรียบเส้นเดิมจะ
กลับคืนมา 
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ราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่ราชอาณาจักรอยุธยา ทุกวันนี้ 
บางพื้นที่ในจันทบุรีก็ยังเหลือดงกระวาน แต่ชาวชองใน
เมืองระยองปลีกวิเวกไปหมดแล้ว เพราะชองเป็นคนรัก
ความสงบ เมือ่ระยองกลายเปน็เมอืงอตุสาหกรรมชาวชอง
กห็นเีขา้ปา่ไปอยูแ่ถบจนัทบรุ ีทกุวนันีก้ย็งัมชีมุชนชาวชอง
หลายพนัคนทีพ่ยายามรกัษาประเพณดีัง้เดมิ ตัง้รกราก
ในอำเภอเขาคิชฌกูฏกับอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

คำว่าระยองก็น่าจะมาจากภาษาชองเหมือนกัน 
มกีารแปลสองความหมาย คอื เขตแดน กบั ไมป้ระดู ่
(คือมันแปลได้สองอย่าง) ซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นทำรายได้
เลี้ยงคนระยองสมัยโบราณ (ทุกวันนี้ก็ยังตำบลทา่
ประดู่) การออกเสียงระยองแบบชาวชอง กต็อ้ง  
ออกเสียง “รา” ยาวๆ แล้วรีบตวัดเสียง “ย็อง” 
ให้สัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได ้ ภาษาเขยีนกอ็าจจะเขยีน
ว่า “ราย็อง” เพื่อให้ใกล้เคียงกับการออกเสียง 

เข้ารกเข้าพงออกนอกถนนยมจินดามาก
ไปหน่อย... 

โครงการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง 
เป็นความร่วมมือของชาวบ้านกับนักคิด  
กลุม่หนึง่ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
เมืองระยอง และอบจ.ระยอง เป็นระยะๆ 
ประธานกลุม่ฯ เปน็หนุม่มสุลมิ ชือ่ “แดส” 
หรือ บุญอนันต์ หมัดเชียว เจ้าของร้าน
กาแฟราย็อง ตั้งอยู่ในถนนยมจินดานั่น
แหละ ร้านนายแดสก็แทบจะเหมือนร้าน
ขายของเก่า มองไกลๆ ไม่คิดว่าขาย
กาแฟ ร้านขายของบางแห่งยังรักษา
ความมีน้ำจิตน้ำใจแบบคนโบราณไว ้
อย่างร้านขายรูปเขียนร้านหนึ่งชื่อ  
Da Vinci Studio มีป้ายเชิญชวนให้
เข้าไปดื่มน้ำเย็นๆ ไม่เสียสตางค์ 
ดื่มแล้วก็ลา้งแกว้ใหด้ว้ย พพิธิภณัฑ์
เก่าก็เป็นฝีมือของกลุ่มอนุรักษ์ฯ 
เป็นตึกแถวติดน้ำ ด้านหลังเป็น
พื้นที่ ใช้เพื่อการแสดงหรือเวท ี 
เสวนายอ่ยๆ มเีดก็นกัเรยีนมาใช้
ประโยชนจ์ากพพิธิภณัฑน์ีเ้สมอ 

ด้านตรงข้ามพิพิธภัณฑ ์ 
เป็นลานวัฒนธรรม ซึ่ งจะ  
มีงานใหญ่ปีละ 2 ครั้ง คือ  
งานไหว้ครูต้นเดือนเมษายน 
ถื อ เ อ า วั น ที่ ต ร งกั บ วั น  
พระราชสมภพสมเด็ จ  
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี กับ
ตอนปลายปี ในเดือน
ธันวาคม เป็นงานภูมิ
บุรีศรีระยอง ไม่ช้านี้ 
จะมีโครงการสร้าง
สะพานไม้ให้คนเดิน

ข้ามแม่น้ำจากด้านหลังพิพิธภัณฑ์ แล้วก็จะปรับให้เป็นถนนคนเดิน 
เน้นให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านศิลปวัฒนธรรม 

ข้างๆ ลานวัฒนธรรม เป็นรถบรรทุกสมัยคุณปู่ที่ได้รับการขัดสี
ฉวีวรรณภายนอก เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ความเก๋า นี่คือรถห้องสมุดที่
ตั้งใจจะพัฒนาให้เด็กๆ มาใช้เป็นพื้นที่กิจกรรม นอกเหนือจากการอ่าน
หนังสือ มีโครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง โคมไฟ ป้ายเล่าขานตำนาน
เมือง ปรับปรุงต้นไม้เพื่อช่วยเสริมภูมิทัศน์ เป็นต้น 

การฟื้น “ราย็อง” นั้น มีหนทางหลายสาย 

“ฮิ” ที่ติดปากคนระยอง 
ระยอง “ฮิ” สั้น เมืองจันทร์ “ฮิ” ยาว... 
ก็แล้วทำไมพี่น้องสองเมืองนี้ต้องมีปิดประโยคถามคำด้วย “ฮิ” 

ด้วยเล่าฮิ? 
ไม่มีใครบอกที่มาได้ ผู้แก่แม่เฒ่าก็บอกได้แต่ว่า “ฮิ” กันมาตั้งแต่

บรรพบุรุษแล้ว แต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาเลิกฮิแล้ว น่าเสียดาย ที่จริงนี่
เป็นเสน่ห์พื้นบ้านที่น่ารักมากๆ 

ภาษาพูดของชาวระยองจัดอยู่ ในกลุ่มภาษาไทยตะวันออก 
คล้ายคลึงกับไทยกลาง ต่างกันตรงการออกเสียงที่หนักแน่นจริงจัง 
การออกเสียงต่างกับภาคกลางเล็กน้อย เช่น คำตายที่สะกดด้วยแม่กก 
กบ และกด ถ้าไทยกลางจะออกเสียงเป็นเสียงเอก แต่สำเนียงระยอง 
จะออกเสียงสามัญ ถ้าพยัญชนะต้น เป็นอักษรต่ำ เช่น ครก ไทย
กลางจะออกเสียงไม้ตรี แต่สำเนียงระยอง จะเป็นไม้โท และมีศัพท์
บางคำที่ใชเ้ฉพาะถิน่ เชน่ ซาก แปลวา่ปา่ละเมาะ เบอะ แปลวา่ ไมส่วย 
สำมะรด ก็คือ สัปปะรดนี่แหละ หาย ก็หมายถึง หมดเกลี้ยง เป็นต้น 

สรปุวา่ ทำไมคนระยองตอ้ง “ฮ”ิ กย็งัเปน็ปรศินาอยูน่ัน่แลว้   
 

เขายายดา “ปอด” เมืองระยอง 
หากเปรียบโรงงานอุตสาหกรรมเล็ก - ใหญ่ในจังหวัดระยองเป็น

คนสูบบุหรี ่ ป่าในเมืองระยองก็คงเป็นดั่งปอดที่คอยฟอกอากาศให้
บรสิทุธิ์ 

ยังพออุ่นใจอยู่บ้าง ที่กรมป่าไม้วิเคราะห์ข้อมูลว่า เนื้อที่ป่าไม้ใน
จังหวัดระยอง มีอัตราการลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากพื้นที่ที่ป่า
ที่เหลืออยู่นั้น อยู่ในเขตอนุรักษ์ และภูเขาสูงชัน ไม่เหมาะกับการทำ
เกษตร รวมทั้งการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าอย่างเข้มแข็งของ  
เจ้าหน้าที่ และส่วนสำคัญ ก็คือความร่วมมือของชุมชนต่างๆ ในการ
ป้องกันและฟื้นฟูป่า 

ก็ความร่วมมือจากชาวบ้านในหลายชุมชนนี่เอง ที่มีส่วนช่วยทำให้
ปา่ใกลเ้มอืงทีช่ือ่วา่ “เขายายดา” ยงัคงความอดุมสมบรูณ์ไว้ได ้อยา่งเชน่ 
ชุมชนบ้านบ่อหิน ที่ชาวบ้านช่วยกันรับมือกับการรุกขยายพื้นที่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว มีการฟื้นฟูดูแลรักษาป่าร่วมกันมากว่า 20 ปี ทำให้ป่าเขา
ยายดาซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองระยอง เป็นที่พึ่งของชาวบ้านใน  
การเก็บหาของป่า มีสายน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนและเพื่อการเกษตรให้กับ  
ชาวบา้น 6 ตำบล คือ ต.บ้านแลง ต.ตะพง ต.แกลง ต.เพ ต.กะเฉด 
และ ต.สำนักทอง และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองระยอง 

หากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ 
การรักษาปอดก็เป็นทางออกที่ดี่สุดทางหนึ่ง    
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ต้นกำเนิดของงานมหกรรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ซึ่งจัด
มา 6-7 ปีแล้ว ก็คือความพยายาม “ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” (และข้อนี้ก็น่าจะ
เหตุผลหลักในการก่อเกิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตั้งแต่  
20 ปีที่แล้ว) แนวคิดของงานในปีนี้ คือ “กู้วิกฤติด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น องคาพยพต่างๆ ในงานจึง  
พุ่งเป้าให้เครือข่ายแสดงพลัง ระดมสมองว่าสังคมไทยจะ
คัดท้ายไปทางไหนถึงฝ่าวิกฤตินี้ให้พ้นไปได้ 

งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือภาควิชาการกับภาค
นิทรรศการ ในภาควิชาการก็มีเรื่องของปาฐกถาและเวที
เสวนามากมาย ภาคนิทรรศการ ก็การให้ความรู้คู่การฝึก
ทำจริง โดยแบ่งออกเป็น 11 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) 
ฐานคนรกัทุง่ เปน็เรือ่งการทำงานขา้วอนิทรยีแ์ละโรงสขีา้ว
เพื่อการพึ่งตนเอง 2) ฐานคนรักแม่ธรณี เป็นเรื่องการทำ
ปุ๋ยอินทรีย ์3) ฐานคนรักน้ำ กับการจัดการทรัพยากรน้ำ  
ตัง้แตภ่ผูาสูม่หานท ี4) ฐานคนรกัปา่ กบัแนวคดิปา่ 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง และธนาคารต้นไม้ ปีนี้พอจะมีทุนทำ
หนังสือ “คู่มือธนาคารต้นไม้” เล่มแรกออกมาสื่อความกับ
เครือข่ายด้วย 5) ฐานคนเอาถ่าน คือการผลิตถ่านจาก  
เศษไม้ในป่า และการทำน้ำส้มควันไม ้6) ฐานคนมีน้ำยา 
เป็นเรื่องการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
ในบ้าน 7) ฐานคนมีไฟ ใหค้วามรูเ้รือ่งการผลติไบโอแกส๊ 
8) ฐานคนรกัสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม 9) ฐานคนติดดิน ก็เป็นเรื่องบ้านดิน และการทำ
อฐิบลอ๊กประสานนัน่เอง 10) ฐานรา้นคนืชวีติใหแ้ผน่ดนิ...  
อุม้ชไูมจ่ำกดั เปน็เรือ่งวธิบีรหิารจดัการคา้ชมุชน และสดุทา้ย 
11) ฐานพอเพยีงไดย้าก หากมอีบายมขุ เปน็กจิกรรมของ
เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ (สคล.) ที่ไดร้บัการสนบัสนนุจาก
โดย สสส. 

ความรู้จากงานนี้มากมายเก็บโกยเข้าสมองแทบไม่ไหว 
แต่ความประทับใจไม่ได้อยู่ที่การโด๊บสาระความรู้ แต่อยู่ที่
ไดม้โีอกาสสมัผสักบั “ตวัจรงิเสยีงจรงิ” ของผูก้อ่การดดีา้น
สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศไทย 

การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ตามประสา
อาจารย์ยักษ ์ อดมีวลีเด็ด ทิ้งทวนแต่ละปีไม่ได ้ วลีเด็ดปีนี ้ 
คอื “วัฒนธรรมลิปสติก”  

ใครอยากรู้ว่าหมายถึงอะไร มีนัย “เด็ด” ไปถึงใคร 
ปะหน้าอาจารย์ยักษ์ โปรดกระซิบถามเอาเอง 
คลิกเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมของงานได้ ใน

เว็บไซต์มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ www.agrinature.or.th 

กู้วิกฤติด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เปิด เปิดศักราชไตรมาสแรกของปีนี้ สำหรับ  
 เกษตรกร ไม่มีงานใดที่ รวมเครือข่าย

พลพรรคทั่วประเทศได้มากมายเท่ากับ “มหกรรมคืนชีวิต
ให้แผ่นดิน” ของ “อาจารย์ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร แห่ง
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อีกแล้ว 

ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พื้นที่โล่งด้านหน้า
ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กลายสภาพเป็นหมู่บ้านน้อยๆ ด้วย  
ประดาเต้นท์หลากสีที่ผุดขึ้นมารองรับเครือข่ายกสิกรรม
ชาตทิัว่ประเทศ ทีพ่ากนัมาคา้งในวนัสกุดบิ กอ่นเริม่งานจรงิ  
ในวนัที ่17-18 มนีาคม 2552 ใครที่ไมจ่ะเจอหนา้กนัตัง้กะ
ปกีลาย มางานนี้ไมพ่ลาด รุน่ใหญห่นอ่ยกร็บัไหว้ไมห่วาดไหว 

ทางออกของชาติ 
 

“จำ หนา้ผมไว้ใหด้นีะครบั ผมกลา้พดูวา่ธนาคาร  
 ต้นไม้เป็นทางออกทางเดียวของชนชาติเรา 

ขณะภาวะบีบคั้นเช่นนี้”  
จัว่หวัเขม้ๆ ในคำนำหนงัสอื “คูม่อืธนาคารตน้ไม”้ ทีเ่พิง่  

พิมพ์เสร็จหมาดๆ ตามสไตล์โผงผางของ “พงศา ชูแนม” 
หวัหนา้หนว่ยอนรุกัษแ์ละจดัการตน้นำ้พะโตะ๊ จ.ชมุพร ในฐานะ
รองผู้จัดการธนาคารต้นไม้ ปะหน้ากันในงาน “มหกรรม
คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
นายหัวบอกว่าตอนนี้ “ธนาคารต้นไม้” ขยายสาขาไปแล้ว 
170 แห่ง ใน 42 จังหวัด ทั่วประเทศแล้ว สาขาล่าสุด...  
เพิง่เปดิที ่ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา...สิน้ป ี52 นี้ไปถงึ 10 
ล้านต้นแน่ ตอนนี้ กำลังเข้าสู่กระบวนการแปลงให้เป็น
นโยบายภาครัฐในรูปแบบ “ปลูกต้นไม้ใช้หนี้” โดย ธกส.  
และคณะกรรมการธนาคารฯ จะประเมินราคาต้นไม้ให้เมื่อ
อายุ 1 ปี 

พี่น้องที่สนใจ คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่  
www.treebank.com หรือช่วยกันหยอดกระปุกเพื่อ

สานต่องานโดยบริจาคเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาศักยภาพ
ธนาคารต้นไม้” ธกส. สาขาพะโต๊ะ บัญชีออมทรัพย์เลขที ่ 
419-2-72181-8 
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 โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 โดยสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุน  
ให้เกิดสังคมสุขภาวะและมุ่งสร้างสรรค์สังคม สสส. 
สนับสนุนทุนให้หมู่บ้านห่างไกลจากตัวเมือง และไม่ได้  
รับทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุน ให้ร่วมคิดค้นสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และบรรลุ  
เป้าหมายและตัวชี้วัดของการเป็น “หมู่บ้านสร้างเสริมสุข
ภาพตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง” ในระยะ
เวลา 2 ปี  
 เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน ที่ผ่านมา สสส. ก็จัดพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณให้กับ 20 หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก  
ในงาน “หมูบ่า้นเปน็สขุ...อยา่งพอเพยีง” ณ สำนกัพพิธิภณัฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ   

สม ยศ มณีโชติ เกษตรกรนักทดลองแห่งตำบล  
 ชนแดน เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท

บุคคล ครั้งที่ 10 ปี 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้เป็นปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมี
คุณูปการต่อภาคเกษตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ปี 2552 ในระดับประเทศต่อไป 
 เอาใจช่วยพี่หนวดของเรา!   

“ปราชญ์พื้นบ้าน”
คนใหม่ 
 

“บ้านทุ่งยาว”
หมู่บ้านเป็นสุข...
อย่างพอเพียง 

ลูกเห็บ...หนาวเหน็บที่
บ้านห้วยหินลาดใน
จ.เชียงราย

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เพื่อทำกิจกรรม “เพื่อนลูกโลกสี
เขยีว” รบัเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัชมุชน จนสามารถขึน้ทะเบยีน
เป็นป่าชุมชน มีคณะกรรมการดูแลป่า มีกฎระเบียบ  
การใชป้า่ มชีว่งเวลาปดิฤดเูกบ็หาหนอ่ไมม้าตัง้แตป่ทีีแ่ลว้ 

การจัดการซากไผ่ผากเป็นหนึ่งในแผนการจัดการป่า 
เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และขยายพื้นที่ป่าเพิ่มเป็น 
400 ไรเ่ศษ ซากไผผ่ากทีเ่ผากเ็อามาทำถา่น กบันำ้สม้ควนัไม ้

การจัดการซากไผ่ผากโดยแปรรูปเป็นถ่านและน้ำส้ม
ควนัไม ้ อาจเปน็เรือ่งเกา่ของชมุชนอืน่ แตเ่ปน็สิง่ทดลองใหม่
ของบ้านหนองแหน เพื่อใช้ประโยชน์จากซากไม้ให้คุ้มค่า 
และนำรายได้มาปันกันในชุมชน 
 ใหอ้ากาศรอ้นเขา้ไปไลส่ารตกคา้งในเตา (เปน็ชว่งของ
การทำถา่นใหบ้รสิทุธิ)์ 

ต้องการ “คู่มือเตาเผาถ่าน 200 ลิตร” ติดต่อไปที ่
โครงการส่งเสริมการเผ่าถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมเทคโนโลยีที่ เหมาะสม   
โทร. 044 297 621 

ไผผ่าก...ตายแลว้ไปไหน?
 

9 โมงเช้าของวันที ่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ชาวบ้าน  
 กลุ่มเล็กๆ ทิ่ช่วยกันดูแลป่าในบ้านหนองแหน   

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นัดรวมตัว  
กันเพื่อ “งานทดลอง” จัดการซากไผ่ตายที่มีเต็มป่า  
เป็นซากไผ่ที่เกิดจากการเผาป่าเพื่อเร่งหน่อไม้เมื่อครั้ง  
อดีต ซากไผ่พวกนี้จะกั้นการเติบโตของหน่อใหม ่ และเป็น
เชื้อไฟ การจัดการซากเก่ายังช่วยทำให้ป่าสะอาดอีกด้วย  

 

บ้าน ทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน  
  ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ 1 ใน 20 หมูบ่า้น 

ใน “โครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราช
ดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง” (หมู่บ้านเป็นสุข...อย่างพอเพียง) 
ประจำปี 2552 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

เมื่อ วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ได้ข่าวคราวจาก  
 พ่อหลวงปรีชา ศิริ จากบ้านห้วยหินลาดใน 

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แจ้งว่ามีลูกเห็บตกบริเวณ
หมู่บ้านประมาณ 2 ทุ่ม ลูกเห็บขนาดผลกระท้อน ทำ
หลังคาบ้านทะลุเกือบทุกหลัง ผลผลิตเสียหาย สัตว์เลี้ยง
ตายไม่น้อย แต่กำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อชาวบ้านในละแวก
ใกล้ไกลมาช่วยเหลือกันอย่างทันใจ ทั้ง อบต. สาธารณสุข 
ชาวบ้านจากอำเภอเชียงดาว บ้านแม่ออน เชียงใหม่ 
เยาวชนจากบ้านแม่วาง เชียงใหม ่ บ้านขวัญคีร ี อ.งาว 
จ.ลำปาง ฯลฯ กว่า 50 คน เพียง 3-4 วัน ชาวบ้านก็มี
หลังคาใหม่อุ่นใจไม่เปียกฝนแล้ว 

‘ไผ่ผาก’ มีหน่อรสหวาน ไม่เฝื่อน ลำต้นใช้สานเข่ง 
ใบใหญ่กว่าไผ่อื่นๆ เหมาะที่สุดในการห่อบ๊ะจ่าง 

ไผ่ผากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติครบวงจร ป่าไผ่ผากบ้าน
หนองแหน หมู่ 9, 11 และ 14 ก็เลยเป็นแหล่งดึงดูด  
ในการกรเูขา้มาเกบ็หา แตข่าดการดแูล ไผผ่ากจงึรอ่ยหรอ
ลงจนแทบหมดป่า 

เมื่อ 2 ปีก่อน (2549) คุณธนภพ เกียรติฉวีพรรณ 
(ประธานชมรมเกษตรอินทรี ย์ เทคโนโลยี ชี วภาพ 
จ.ฉะเชิงเทรา) และคุณธวัช เกียรติเสรี (นักวิชาการจาก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน จ.สระแก้ว)  
สองคณะทำงานภมูภิาค ภาคกลาง-ตะวนัออก จบัพลดัจบัพลู
เข้ามาในบ้านนี้ พอเห็นปัญหาก็เลยชักชวนเข้าเครือข่าย 
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พี่ ครบั...อยากจะมบีา้นดนิกบัเขาสกัหลงั จะเริม่ตน้ยงัไงด?ี    กต็อ้งเริม่ตน้จากสรา้งความเขา้ใจในปรชัญาของบา้นดนิ
ซะกอ่นวา่ บา้นดนิ คอืการอยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิยา่งออ่นนอ้ม 
เปน็ความกลมกลนืของชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม มองในทางเศรษฐกจิ 
บา้นดนิชว่ยลดภาระคา่ใชจ้า่ย มเีงนินอ้ยกม็บีา้นได ้ แตท่ีจ่ำเปน็
ตอ้งรำ่รวยมากๆ หนอ่ย กค็อืเพือ่น มเีพือ่น...มบีา้นไดแ้นน่อน  

แหง่พทุธะสภาวะ“บ้าน” พี่แฟ๊บ-เล่า, น้องโอโม่-เรียบเรียง

ง่ายต่อการเอาไปทำพิมพ์ บ่อดินนั้นต้องขุดกว้างซะหน่อย ให้
คนไม่น้อยกว่า 10 คนลงไปวาดลวดลายได้ ดินที่ได้ที่แล้ว  
จบัดจูะเขา้เนือ้เหมอืนเวลาแม่ใช้ใหต้ำทอดมนันัน่แหละ (บา้นผม
เรียกทอดมันว่า “ปลาเห็ด” ล่ะ)  
 การย่ำดินใช้เวลานาน เป็นโอกาสที่จะได้ถามสารทุกข ์ 
สุขดิบกัน ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องลูกเรื่องผัว รุ่นจิ๋วหน่อย
ก็มีตั้งกะเรื่องกุ๊กกิ๊กหวานแหวว ไปจนถึงเรื่องสอบเอ็นทรานซ์ 
บรรดาข้อคิด คำแนะนำ ความเห็นอกเห็นใจ มิตรภาพ เกิด
ขึ้นในโลกสีเหลี่ยมเหนียวหนืดสีลูกรังนี้ทุกครั้งไป 
 3. ทำบล๊อกอัดดิน หน้าตาเหมือนบันไดบ้านเลย มีช่อง
ตรงกลางเท่าๆ กัน สัก 5-6 ช่องกำลังพอดีแรง ก่อนจะเอา
ดินใส่ในบล๊อก ก็เอาชุบน้ำมาเช็ดก่อน ไม่ให้ดินติด เทดินใส่
บล๊อก แล้วเอาไม้ปาดให้หน้าเรียบ แล้วสองคนก็หามหัว-ท้าย 
นับ 1-2-3 แล้วยกขึ้นพร้อมๆ กัน เสร็จแล้วก็เอาไปกระแทก
ออกให้เป็นก้อนตรงลานตาก 
 4. ลานตากก้อนดิน เลือกเอาตรงที่แดดส่องจัด ให้มีที่
ว่างเยอะๆ หน่อย เพราะต้องตากเป็นร้อยๆ ก้อน ด้านหนึ่งก็
ตากทิ้งไว้สัก 4-5 วัน แล้วก็มาพลิกกลับอีกด้านหนึ่ง พอแห้ง
ดีก็เรียงเก็บไว้ 
 5. ได้เวลาขึ้นผนัง บ้านดินไม่ใช่เสา วิธีการเรียงก้อนดิน
ก็คือเรียงแบบสับหว่าง ระหว่างดินแต่ละก้อนก็ต้องใช้ดินใน
บ่อที่เรายำ่มา “ยา” เหมอืนการกอ่อฐิทีต่อ้งใชป้นูมายานัน่แล 
ผนงัตรงไหนทีอ่ยากจะเวน้หนา้ตา่ง ประตกูเ็วน้ไว ้ อยา่ลมืเขยีน

ลกใบเล็กโ

านดินบ้

ดิน น้ำ ลม ไฟ 
 โลกประกอบขึ้นจากอะไร? 
 นี่เป็นคำถามที่ผู้คนโบราณเคยสงสัย และค้นพบคำ
ตอบในแนวทางเดียวกัน ชาวจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปี 
ก่อนคริตสศักรราช (อยากรู้ว่าเป็น พ.ศ. อะไร ให้บวกด้วย 
543) หรือชาวอินเดียโบราณ หรือชาวกรีกในสมัยศตวรรษ
ที่ 5 ก่อน ค.ศ. ต่างมีข้อสรุปเหมือนกันโดยมิได้ลอก
ข้อสอบกันว่า สสารทัง้มวลในโลกใบนี ้ ลว้นประกอบขึน้จาก
ธาตเุพยีงไมก่ีช่นดิ 
 ชาวจนีเชือ่วา่ธาตเุหลา่นี้ไดแ้ก ่นำ้ โลหะ ไม ้ไฟ และดนิ 
 ชาวกรกีและชาวอนิเดยี เชือ่ในธาตทุีป่ระกอบเปน็โลกนีม้ ี
4 ชนดิ คอื ดนิ นำ้ ลม ไฟ 
 อรสิโตเตลิ ปราชญช์าวกรกี เขาเชือ่วา่ การทีธ่าตทุัง้สีม่า
ผสมกนั กเ็พือ่เสรมิสรา้งความสมบรูณข์องสรรพสิง่ นบัตัง้แต ่ 
สิง่มชีวีติชัน้ตำ่ จนถงึมนษุย ์ และเทวะ เขาคน้ควา้เรือ่งนีอ้ยู่
นานเพือ่หาคำตอบวา่ คูต่รงขา้มของธาตทุัง้ 4 อนัไดแ้ก ่ลมกบั
ดนิ นำ้กบัไฟ เปลีย่นแปลงกนัและกนัอยา่งไร 
 ลว่งมาจนถงึยคุกลางของประวตัศิาสตรโ์ลก ซึง่เปน็ยคุ
เลน่แรแ่ปรธาต ุทำใหเ้กดิการคดิคน้ทดลองเรือ่งธาตทุัง้ 4 เรา
กม็ ี“ตารางธาต”ุ ไว้ใช ้ 

มนุษย์เราเริ่มมี  
“ตวัหนงัสอื” ใชเ้มือ่ไหร?่ 
 อกัษรภาพทีป่ระทบัลงบนแผน่ดนิเหนยีวทีเ่หน็นี ้ เรยีกวา่  
คูนิฟอร์ม (Kuniform) คิดค้นขึ้นโดยชาวสุเมเรียนโบราณ 
ลกัษณะลิม่แบบนีม้พีืน้ฐานมาจากรปูทรงเรขาคณติ ตอ่มาราว
ป ี ค.ศ. 537 ชาวอาหรบักป็ระดษิฐ์ใหม้นักลายเปน็อกัษรคฟูกิ 
(Kufic Script) ซึง่ถอืเปน็อกัขระชดุแรกของโลก อกัขระชดุที่
ได ้ กลายเปน็ตวัอกัษรทีจ่ารกึอลักรุอา่นอยูน่านถงึ 3 ศตวรรษ 
กอ่นจะมหีนา้ตาเปน็ภาษาอาหรบัอยา่งทกุวนันี้ 
 คูนิฟอร์มในภาพนี ้ คือการทำบัญชีของชาวสุเมเรียน   
(สเุมเรยี เปน็ดนิแดนทีม่อีายรุาว 10,000 กอ่น ค.ศ. ปจัจบุนั 
คอืภาคใตข้องอริกั การรูจ้กัใชด้นิเผามาจารอกัษรภาพ คะเนวา่  
นา่จะอยู่ในราว 7,500 ป ีกอ่น ค.ศ.) 

ยืดอก...พกถุงเก่า 
 ถงุพลาสตกิเปน็ประดษิฐกรรมทีเ่กดิในเมือ่ป ี2503 นีเ่อง 
นบัเปน็ผลติภณัฑท์ีม่ปีระโยชนท์ีส่ดุ เพราะ ตน้ทนุตำ่แตป่รมิาณ
มาก ทวา่ทำรา้ยโลกอยา่งแรงในอตัราสว่นเทา่ๆ กบัประโยชน ์

 ตารางธาต ุ สือ่สารถงึโครงสรา้งและพฤตกิรรมของสสาร  
ทัง้มวล ดมีตีร ี เมนเดเลเยฟ นกัเคมชีาวรสัเซยี เปน็คนเริม่ทำ  
ตารางธาตุเมื่อป ี1869 โดยจัดเรียงลำดับน้ำหนักอะตอม  
ตอ่มา กม็กีารปรบัปรงุตารางธาตใุหม ่เมือ่นกัวทิยาศาสตรเ์ริม่
ตระหนักว่า เลขอะตอมของธาตุต่างๆ คือประจุบวกหรือ  
โปรตรอนในนวิเคลยีส ซึง่เปน็ตวับง่ชีค้ณุสมบตัขิองอะตอม 
 ดว้ยตารางธาต ุ เราสามารถบอกไดว้า่ มนษุยก์ค็อืลำดบั
โมเลกลุเฉพาะอยา่งหนึง่ซึง่ยาวประมาณ 6 ฟตุของอะตอม
ประเภทคารบ์อน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั 
 แยกองคป์ระกอบออกมาอยา่งนี ้ คงจะรูส้กึไดว้า่มนษุย์ไม่
ไดว้เิศษเหนอืชวีติอืน่ๆ เลย 

ที ่“โรงเรยีน โรงเลน่” ใน ต.ทุง่ควายกนิ 
อ.แกลง จ.ระยอง อันเป็นฐานบัญชา  
การของพี่แฟ๊บ-บุบผาทิพย์ แช่มนิล 
ที่ปรึกษากลุ่มรักษ์เขาชะเมา มีบ้าน
ดินอยู่ตั้ง 3 หลัง ทุกหลังสร้างเอง
กะมือ (และตีนด้วย) ตำราสร้าง
บ้านดินจึงไม่ต้องไปควักที่ ไหนไกล 
มุ่งไปหาพี่แฟ๊บเป็นได้เรื่องที่สุด 

ไอ้น้อง บ้านดินหลังหนึ่งสำเร็จได้ภายในสัปดาห์เดียวด้วย  
การหลอมแรงรวมใจในชมุชน 
 ทนีีก้ม็าถงึขัน้ตอนการสรา้งบา้น 
 1. สำรวจต้นทุนดิน หมายความว่าต้องเรียนรู้ดินที่จะใช้
สรา้งบา้นกอ่นวา่เปน็ดนิแบบไหน ถา้ดนิเหนยีวลว้นๆ เวลาแหง้ 
ปริแตกง่าย ถ้าเป็นดินเหนียวปนทราย ก็ค่อยเหมาะหน่อย 
นวดง่าย 
 2. สร้างบ่อย่ำดิน ขุดบ่อลงไปสักเมตรหนึ่งเพื่อใช้ย่ำดิน 
ใสน่ำ้ แกลบ บางทีก่เ็อาฟางผสม บางหมูเ่ขาก็ใช้ใบหญา้แฝก 
ส่วนผสมนั้นกะดูเอาว่าเนื้อดินไม่เหลวเป๋วเกิน ไม่เหนียวจนย่ำ
หนืดเท้าเกิน การย่ำก็คือการนวดดิน ทำให้ดินก้อนเล็กลง 
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แบบบา้นในฝนัไวก้อ่นนะ บา้นดนิหลงัขนาดยอ่มๆ มมีมุนอนจรงิ 
มมุทำงาน และมมุเอกเขนก ใชก้อ้นดนิประมาณ 1,000 กอ้น 
จำนวนขนาดนี ้ ถา้มเีพือ่นประมาณ 30 คนกเ็ทา่กบั 60 ตนีขยนั 
มาชว่ยกนัแค ่4-5 วนั...เสรจ็ 
 6. ทนีีก้ถ็งึการฉาบ เมือ่กอ่เสรจ็ก็ไปทีบ่อ่ดนิเหมอืนเดมิ ยำ่
ดนิอกีท ี คราวนีเ้อาใหเ้หลวกวา่ตอนทำเปน็กอ้นสกัหนอ่ย แลว้ก็
ใชอ้ปุกรณป์ระจำกายคอื มอืนีแ่หละ กอบดนิไล้ไปตามผนงั จาก
ลา่ง-ขึน้บน ใครอยากจะใสล่ายปัน้อะไรทีผ่นงั...กท็ำทีข่ัน้ตอนนี้ 
 7. สทีีช่อบ บา้นดนิเปน็สดีนิธรรมชาต ิถา้ตอ้งการใหส้ดใสก็
ทำสีได ้ใชด้นิอกีเหมอืนกนั แต่ใชฝุ้น่ดนิ ใครชอบสีไหน ไปเลอืก
เอาตามทาง ฝุน่สลีกูรงัเปน็สยีอดนยิม เอาดนิมารอ่นตระแกรง
ใหเ้หลอืฝุน่ละเอยีด ผสมกบัทรายละเอยีด แลว้ผสมแปง้เปยีกที่
กวนเอง คนใหเ้ขา้กนั แลว้กม็อือกีนัน่แหละ ไล้ไปใหท้ัว่ผนงั 
 8. เคลอืบทบั ปลอ่ยใหส้แีหง้ เสรจ็แลว้คอ่ยเอาแปง้เปยีก
ผสมกบันำ้มนัพชื ไลเ้คลอืบทบัอกีชัน้ เปน็ตวักนันำ้ใหผ้นงัคงทน 
 สว่นหลงักท็ำโครงไมเ้หมอืนหลงัคาทัว่ไป มงุทบัดว้ยใบแฝก 
(จะสวยกวา่มงุดว้ยกระเบือ้งลา้นเทา่-ขอบอก) มงุทบัสกัสองชัน้ก็
อยู่ได ้3 ป ี เหลอืชอ่งลมระหวา่งผนงักบัหลงัคาไวด้ว้ย ถา้ทำไป
แลว้ไมช่อบใจวา่หนา้ตา่งนอ้ยไปหนอ่ย หรอืเลก็ไปนดิ ก็ใชม้ดี
คอ่ยๆ แซะผนงัทิง้ไปซะ 
 มขีอ้เขยีนของนอ้งคนหนึง่ทีเ่คยมายำ่บา้นดนิกบักลุม่รกัษ์
เขาชะเมา ประสบการณท์ีโ่ดนใจทำใหอ้ดบนัทกึไม่ได ้เขาใหช้ือ่วา่ 
“สรา้งบา้น/สรา้งตวั/สรา้งคน/สรา้งความคดิ” พีแ่ฟบ๊บอกอา่น  

แลว้ซึง้สดุๆ แตค่วามยาว 4 หนา้กระดาษ พืน้ทีล่งก็ไมพ่อ นอ้งๆ 
คนไหนอยากจะอา่น คลกิเขา้ไปที ่http://rangg.multiply.com 
 ณ โรงเรยีน โรงเลน่ 
 ครัง้หนึง่ของการสรา้งบา้นดนิ มนีอ้งคนหนึง่ชือ่ “ไก”่ มา
รว่มดว้ยชว่ยยำ่ 
 ไกเ่ปน็คนใฝรู่เ้รือ่งธรรมะ อา่นหนงัสอืธรรมะมากห็ลาย แต่
มนัตือ้ๆ ตนัๆ เหมอืนไมเ่ขา้ใจสกัท ีในวนัทีแ่ดดจดั ชัว่ขณะหนึง่ที่
ไกอ่า้แขนรบักอ้นดนิจากเพือ่นเพือ่เอาไปตากแดด เขารูส้กึถงึ 
“นำ้หนกั” กอ้นดนิในมอื พลนัเอย่ดงัๆ กบัตวัเองวา่ 
 “เขา้ใจแลว้ วา่ทกุขแ์ละการไมป่ลอ่ยวางคอือะไร” 
 บา้นดนิกอ่เกดิสภาวะแหง่ “พทุธะ” ดงันี้ 
*พุทธะ แปลว่า ผู้ตื่นแล้ว สภาวะแห่งพุทธะ ก็คือ การตื่นรู ้
มนษุยเ์ราสามารถตืน่รู้ไดท้กุวนั ทกุเวลา และทกุขณะจติ   
 

บา้นดนิมรดกโลก
 ในมณฑลฝเูจีย้น ของประเทศจนี มหีมูบ่า้นหนึง่ชือ่วา่ บา้น
ถูโ่หลว ตัง้อยูก่ลางโอบลอ้มของขนุเขาในอำเภอหยง่ติง้ หมูบ่า้น
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที ่36 ของจีน 
ดว้ยจดุเดน่คอืสามารถรกัษาภมูปิญัญาอนัเปน็สญัลกัษณข์องชาว
จนีแคะ หรอืชาวเคอ้เจยี ไว้ได้ 
 สญัลกัษณท์ีว่า่ คอืบา้นดนิ 
 บา้นดนิถูโ่หลวทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกม ี46 หลงั 
สรา้งในสมยัราชวงศซ์ง่ใต ้ นบัถงึวนันีก้ม็อีายกุวา่ 800 ปแีลว้ 
โครงสรา้งภายในเปน็ไม้ไผส่าน พอกทบัดว้ยดนิเหนยีว รปูทรง
เรขาคณติทีแ่ปลกตาทัง้ทรงกลม ทรงเหลีย่ม แลว้กม็หีลายชัน้อกี
ตา่งหาก คอืสรา้งเปน็รปูหว่งยาง ตรงกลางปลอ่ยโลง่ และตาม
ประสาชาวจนี สรา้งอะไรตอ้งใหญม่หมึาเขา้ไว ้บา้นหลงัหนึง่จงึมี
หอ้งหบัถงึ 100-200 หอ้ง หอ้งครวัและหอ้งกนิขา้วอยูช่ัน้แรก ชัน้
สองเปน็หอ้งเกบ็พชืผลทางการเกษตร กบัหอ้งรบัแขก ชัน้ทีส่าม
และสีเ่ปน็หอ้งนอน แลว้กย็งัมหีอ้งหบัไวจ้ดัพธิสีำคญัทัง้งานตรษุ
งานแตง่ งานมงคลรืน่เรงิสารพดั 
 เรื่องราวความเก่ง ความฉลาดล้ำของคนโบราณ ยิ่งขุด  
ยิง่พบ 
	 	 	 	 				ขอ้มลูจาก	:	สำนกัขา่วซนิหวั	

แล้วตัวเลขล่ะ? 
 เลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ทีเ่ราใชก้นัอยูท่กุวนันี ้รูก้นัอยูว่า่
เปน็เลขอารบกิ ชือ่กฟ็อ้งอยูแ่ลว้วา่มตีน้กำเนดิจากอาหรบั 
 มฮูมัหมดั อบิน ิมซูา อลัควาราชม ีปราชญช์าวแบกแดด 
(กอ็ริกัอกีนัน่แหละ) ผูม้ชีวีติอยู่ในราวป ี780 คอืผู้ใหก้ำเนดิ
ตัวเลขเหล่านี ้ เขาเป็นนักแปลต้นฉบับวิทยาการที่เป็นภาษา
กรกี และสนใจดา้นคณติศาสตร ์ สิง่ทีเ่ขาตอ้งการทำคอื การ
อธบิายเลขคณติใหเ้ขา้ใจงา่ย มปีระโยชนท์ีส่ดุ ซึง่เปน็สิง่จำเปน็
สำหรบัคนทัว่ไปในการรบัมรดก แบง่ทรพัยส์นิ การยกทรพัย์
สนิตามพนิยักรรม การฟอ้งรอ้ง การคา้ขาย การวดัทีด่นิ และ
ทีแ่น่ๆ  คอืการทำบญัชี 
 เพือ่บรรลเุปา้หมายนี ้ อลัควาราชม ี เสนอวธิบีอกเงีอ่นไข
ของปัญหา ในรูปของ “สมการ” ที่แก้ได้ นี่คือความสำเร็จ
อันยิ่งใหญ่ แต่ยังไม่ที่สุด เพราะที่สุดคือการวางมาตรฐาน  
เลขอารบกิ พรอ้มทัง้เริม่นำเลข 0 มาใช้ในภาษาเขยีน 
 ไม่ต้องบอกเลยว่าผลงานของอัลควาราชมีจะช่วยให ้ 
สังคมโลกเรานั้นก้าวหน้าไปเพียงไร และยังมีอิทธิพลต่อ  
นกัวทิยาศาสตรต์ะวนัตกไปอกียาวนานถงึ 700 ปี 

เมือ่แรกออกตลาด พลาสตกิไดร้บัการสรา้งกระแสวา่ชว่ยลด
การใชก้ระดาษและอนรุกัษต์น้ไม ้เพยีงแค ่2-3 ป ีถงุพลาสตกิ
กก็ลายเปน็ของทีข่าดไม่ได ้  
 ถงุพลาสตกิทีเ่ราใช้ใสส่นิคา้และอาหาร ลว้นผลติมาจาก
เม็ดพลาสติกที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี การผลิตถุง
พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ทำได้รวดเร็ว อายุใช้งานสั้น  
ส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว แต่กว่าถุงแต่ละใบจะ  
ยอ่ยสลายกลบัใชเ้วลานานกวา่ 400 ป ี เพือ่แกป้ญัหานี ้ กเ็ลย  
มกีารผสมสารยอ่ยสลาย เพือ่ลดความเหนยีวลง สารนีจ้ะทำ
ปฏกิริยิาเมือ่เจอกบัแสงแดด ทำใหโ้มเลกลุของเมด็พลาสตกิ
แตกสลาย ถงึอยา่งนัน้กต็อ้งใชเ้วลายอ่ยสลาย 1 ปี 

 การกำจดัถงุพลาสตกิกอ็ยา่งทีรู่ก้นัอยู ่ คอืเอาไปฝงั ซึง่มี
ผลทำใหด้นิเสือ่มโทรม พอเอาไปเผา กท็ำใหเ้กดิกา๊ซพษิ เมือ่
ลงนำ้กอ็ดุตนัอนัตราย เมือ่หลายป ี มขีา่วการผา่ซากปลาวาฬ
ตัวหนึ่งที่ตายเท้งเต้ง พบว่าในท้องมีขยะพลาสติกจำนวน
มหาศาล แตล่ะปกีม็เีตา่ทะเลและสตัวน์ำ้จำนวนมากตายเพราะ
กนิถงุพลาสตกิ เพราะคดิวา่เปน็แมงกะพรนุ 
 และนีค่อืตวัเลขทีน่า่ตกกะใจ... 
 ทกุวนันี ้ มกีารใชถ้งุพลาสตกิถงึ 5 แสนลา้น-ลา้นลา้น  
ใบตอ่ปี 
 เฉลีย่วา่ทกุ 1 นาท ีมกีารใชถ้งุอยา่งนอ้ย 1 ลา้นใบ 
 ในจำนวน 5 แสนลา้นใบนี ้ ตอ้งใชเ้ชือ้เพลงินำ้มนัในการ
ผลติจำนวน 9 พนัลา้นลติร หรอืเทยีบไดว้า่ นำ้มนัที่ใชผ้ลติถงุ
พลาสตกิ 8.7 ใบ สามารถเตมิรถยนตร์ใหว้ิง่ได ้1 กโิลเมตร  
พกถุงผ้า หรือพกถุงพลาสติกเก่าติดตัวก่อนออกจากบ้าน  
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใบใหม่ในบัดเดี๋ยวนี ้ เป็นวิธีที่ช่วย
ผอ่นภาระใหโ้ลกได้ 
 ไมต่อ้งรอฤกษ ์ไมต่อ้งรอใคร...ทำเองไดท้นัที 

นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ 
เป็นใครกันแน่? 
 เวลาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ ่ ชื่อแรกที่ผุดขึ้น  
มาในสมองเห็นจะเป็น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน ์(1879-1955)  
นักวิทยาศาสตร์ชาวยิวที่เกิดในเยอรมน ี เจ้าของทฤษฎี
สัมพันธภาพ (Relativity, 1905) ที่โด่งดังตลอดกาล  
แต่ไอน์สไตน์ก็มีมลทินในใจ เพราะเขาเป็นคนโน้มน้าวให้
ประธานาธบิดรีสูเวลตแ์หง่สหรฐัอเมรกิา เหน็ความจำเปน็ใน
การสรา้งระเบดิปรมาณ ู ตดัหนา้กอ่นทีพ่รรคนาซขีองฮติเลอร์
จะสรา้ง เปน็ผลใหเ้มอืงฮโิรชมิา่และนางาซกิ ิ ถกูถลม่ราบเปน็
หนา้กลอง หลงัป ี1945 เมือ่สงครามสงบ ไอนส์ไตนก์เ็ขา้รว่ม
รณรงคก์ารแขง่ขนัสรา้งอาวธุนวิเคลยีร์ 
 แตก่อ่นหนา้ไอนส์ไตน ์ ผูท้ีส่รา้งคณุปูการดา้นวทิยาศาสตร์
ใหแ้กโ่ลกใบนี ้เปน็นกัวทิยาศาสตรช์าวมสุลมิชือ่ อบ ูอล ีอลัฮะ
ซนั อบิน ิ อลั ฮยัษมั เรยีกสัน้ๆ วา่ “อลัฮะซนั” ผูม้ชีวีติอยู่ใน  
ชว่งป ี965 เกดิทีเ่มอืงบสัรา (ปจัจบุนัอยู่ในอริกั) มผีลงานโดง่
ดังในเรื่องทัศนศาสตร ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแสง การมองเห็นส ี 
และการหกัเห งานคน้ควา้ทดลองของอลัฮะซนั คอื ตน้ทาง
ของงานดา้นการแพทย ์ดาราศาสตร ์และเคม ีทีป่ระกอบดว้ย
ตำรบัตำรามากมายใหค้นรุน่หลงัไดต้อ่ยอด 
 รวมทัง้ผูย้ิง่ใหญอ่ยา่งไอนส์ไตน ์  
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ำพ่อสอนค าหารสมองอ

สมั มนาก็ไม่ตอ้งสมัมนากนั ไมต่้องประชมุกนั ไมต่อ้งชีแ้จง ทกุคนคิดเหมือนกัน  
 ทำเหมือนกันหมด อันนี้สิน่าเบื่อ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีอ้วนไม่มีผอม เหมือน

กันหมด มันจะน่าดูไหม ในที่นี้ก็มีคนอ้วน มีคนผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แล้วเขาก็มีควาสุข  
ของเขาได้ ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง 
คนอืน่ตอ้งพดูเหมอืนกนัหมด ลงทา้ยชวีติก็ไมม่คีวามหมาย ตอ้งมคีวามแตกตา่งกนั แตต่อ้ง
ทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง ก็ต้องสอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง...” 

ที่สอดคล้องกัน 
“...ถ้าทุกคนพูดเหมือนกัน 
เวลาพูดอะไรกันขึ้นมาก็พูด
เหมือนกัน 

ความ 
แตกต่าง 

จากหนังสือ “คำพ่อสอน”  
พระราชดำรัส 

พระราชทานแก่บุคคต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล  
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2536 

สมัครสมาชิก

ง่ายๆ ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก... 
เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ ในแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนะนำ “สมาชิกใหม่” 1 คน หรือ 1 แห่ง 
ส่งแบบฟอร์มพร้อม ช่องของขวัญที่เลือก... ส่งกลับมาที่ คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
(สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หนังสือพิมพ์
รางวัลลูกโลกสีเขียว
แล้วรับของที่ระลึก

ข้อมูลผู้แนะนำ 
ชื่อ-สกุล..........................................................................  อายุ........................... ปี 
ที่อยู่...................................................................................................................... 
....................................................................  รหัสไปรษณีย์.................................. 
โทร...............................................................  แฟกซ์............................................ 
E-mail................................................................................................................... 
เลือกรับ ของขวัญ 1 อย่าง จากกองบรรณาธิการ  
๐ สมุดฉีกรางวัลลูกโลกสีเขียว ๐ ก๊อดซีล่าล้มลุก 

สมาชิกที่แนะนำ (เอาข้อมูลเท่าที่มีจ๊ะ) 
ชื่อ......................................................................................................................... 
ทีอยู่....................................................................................................................... 
.............................................................................รหัสไปรษณีย์.............................  
โทร........................................................................แฟกซ์....................................... 
E-mail................................................................................................................... 

 

วัน หนึง่คอมพวิเตอรท์ีบ่า้นดนัเสยี (แนน่อนวา่แมต่อ้งโทษผมแหงอยูแ่ลว้) แมค่งจะ  
 รำคาญที่เห็นว่าผมป่วนไปทั่วบ้าน เลยยื่นหนังสือมาเล่มหนึ่งให้ผม ชื่อว่า 

“ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ” (โอ๊ย! เสียงผมโวย) แล้วสรุปว่าเรื่องมันเป็น
อย่างไรเพื่อว่าแม่จะเอาไปลงหนังสือ แล้วแม่จะออกค่าซ่อมคอมพ์ให้ (เสียงโวยวายของ
ผมค่อยเบาลง) 
 เพื่อให้ความทรมานของผมจบลงไวๆ ผมก็ลุยอ่านจนจบภายใน 2 วันครึ่ง และต่อไป
นี้คือเนื้อหาของมัน... 
 มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งกลางหุบเขาในจังหวัดโคจิ เกาะชิโกกุ มีชื่อว่า “อุมะจิ” 
สมยักอ่น การจะไปถงึหมูบ่า้นตอ้งไปดว้ยมา้เทา่นัน้ หมูบ่า้นนีจ้งึไดช้ือ่อมุะจ ิแปลวา่ ทางมา้ 
 สมยักอ่น หมูบ่า้นมรีายไดจ้ากทำสมัปทานปา่ไมส้น พอหลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
ราวปี 2490 ญี่ปุ่นก็ปรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุติการทำไม้ (ส่วนบ้านเรา 
แม่บอกว่าเลิกการทำไม้เมื่อปี 2530) ที่หมู่บ้านอุมะจิ ชาวบ้านเปลี่ยนจากการทำไม้ มา
เป็นการหาจุดเด่นของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ ก็พบว่ามีที่แหล่งน้ำแร่ร้อน มีส้มยูสุป่าซึ่ง
เกาะอยู่ตามหน้าผาทั่วไป ที่เกาะชิโกกุนั้นเป็นแหล่งส้มยูสุชั้นยอด ด้วยเหตุนี้ ในปี 2506 
ชาวบ้านก็เลยเอาพันธุ์ยูสุจากป่ามาพัฒนา และทำอาชีพเพาะต้นกล้าเพื่อให้สหกรณ์
การเกษตรเอาไปขาย (ระบบสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่นเกิดพร้อมๆ กับการยกเลิก
สัมปทานไม้) 
 แต่หมู่บ้านอุมะจินั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เพราะคนหนุ่มสาวออกไปทำงาน
นอกบ้านเกิด ลุงป้าที่นี่ไม่เห็นด้วยการการใช้สารเคมี ก็แน่นอนว่าส้มยูสุที่นี่จึงไม่งาม 
ขายสดไม่ได้ราคา เหลือเพียงหนทางเดียว คือต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้  
 ที่สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านอุมะจินี้ มีลุงคนหนึ่งชื่อ โมจิฟูมิ โตทานิ เป็นหัวหน้า
แผนกของสหกรณ์การเกษตกรเล็กๆ แห่งนี้ ลุงโตทานิ เป็นกลไกสำคัญในการแปรรูป
สม้ยสู ุ และมจีดุยนืวา่ “ตอ้งขายตรงสง่จากบา้นเรา” แตห่นทางนัน้ยาวไกลและไมง่า่ยเลย 
ไม่สะดวก ไม่พอใจ ไม่ ไม่ และ ไม่ เป็นงานที่ยากลำบากอย่างยิ่ง และความพยายาม
นั้นก็ค่อยๆ ผลิดอกออกผล จนวันหนึ่ง จู่ๆ ละครก็เปิดโรง และดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 
 ปัจจุบัน โรงงานแปรรูปยูสุในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 1,200 คน แห่งนี้ 
มีพนักงาน 32 คน ในปี 2540 มียอดขายผลิตภัณฑ์สูงถึง 1,830 ล้านเยน (ผมเขียนถูก
ครับ...ล้านเยน) ทุกอย่างเป็นงาน “ขายตรง” จากหมู่บ้าน มีสมาชิกทั่วประเทศ 
250,000 ราย ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านได้แก่ น้ำส้มปรุงรสผสมโชหยุ ชื่อ “หมู่บ้านยูสุ” 
และน้ำยูสุพร้อมดื่ม (น้ำแร่ไงครับ) ชื่อ “เจ้าเอื๊อกบ้านอุมะจิ” แล้วก็ยังมีผงยูสุสำหรับ
ผสมน้ำอาบ ทำจากเปลือกยูสุ มีน้ำมันนวดหน้าที่สกัดจากเมล็ดยูสุ มีโรงแรมน้ำแร่ที่ซ่อน
ตัวอยู่ริมธาร ด้วยรูปแบบการก่อสร้างที่เคารพธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด เอาไว้คอยต้อนรับ  
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
 เอ๊า...แค่จั่วหัวก็ยาวซะงั้นแล้ว ยังมีสารพัดวิธีที่ลุงโตทานิและชาวบ้านคิดค้นออกมา
อีกมากมาย ทำให้หมู่บ้านอุมะจิกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแท้ๆ และรักษา
ธรรมชาติไว้ได้นานๆ (ผมอยากยืมคำที่แม่ชอบพูดบ่อยๆ ว่า ‘ยั่งยืน’ มาใช้มั่งจัง) 
 ผมอยากให้ท่านมารู้จัก “เจ้าเอื๊อก” ที่ลุงโตทานิสร้างขึ้นมา (หน้าตาเหมือนปก
หนังสือที่ถ่ายรูปมาให้ดูนี่แหละ) มันเป็นยี่ห้อน้ำดื่มก็จริง แต่ดูมีตัวตนยังไงไม่รู้ อาจจะ
เป็นเพราะว่าชุมชนในญี่ปุ่นไม่ปฏิเสธเรื่องการตลาดว่าเป็นเรื่องของนายทุนอย่างเดียว 
แต่รู้จักเอาการตลาดมาใช้ให้เหมาะสมกับความเป็นชนบท ผมคิดเอาเองว่า ความรู้ไม่ใช่
ของน่ารังเกียจ ไม่เห็นจะต้องไปแบ่งขั้วว่าความรู้นี้ควรจะเป็นของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ 
 ผมหวงัวา่คอมพท์ีบ่า้นจะซอ่มเสรจ็เรว็ๆ ไมอ่ยา่งงัน้ แมค่งจะยดัเยยีดหนงัสอืเลม่ใหม่
มาให้อ่านอีกแน่ๆ เลย  แล้วมันจะเป็นธุระให้พวกคุณต้องมาอ่านไอ้สิ่งที่ผมเขียนอีกน่ะสิ 
 ทรมานกันแย่เลย!   
         จาก	นายลูกหมี 
 
ประสบการณท์ีย่ิง่ใหญ่ในหมูบ่า้นเลก็ๆ (พมิพค์รัง้ที ่2 ปรบัปรงุใหม,่ ป ี2551) มาซาฮโิกะ 
โอโตชิ-เขียน มุทิตา พานิช-แปล, สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา สั่งซื้อหนังสือได้ทาง  
www.suan-spi rit .com หรือ โทร. 02-622-0955, 02-222-5698 ราคา  
เล่มละ 238 บาท รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ ส่วนค่าจัดส่งต่างประเทศและต่างโลก  
ควร โทร.ไปถามราคาเขาเสียหน่อย...จาก แม่นายลูกหมี 

เจ้าเอื๊อก
ผมเป็นเด็กที่ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ 
(เปน็คำกลา่วหาจากแมผ่มเอง) แตผ่มก็
มีเหตุผลนะ ก็การอ่านหนังสือมันไม่
เรา้ใจสูเ้กมคอมพวิเตอร์ไม่ได้ 
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ริศนาอักษรไขว้ป

เขารู้เรารู้าตุเจ้าเรือนธ
 น้องผักหวานมีเรื่องตื่นเต้น ปิดเทอมนี้นอกจากจะได้แล
การ์ตูนเรื่อง “ก้านกล้วย” ยังได้เห็นเหตุการณ์กบกินตะเวน 
เจ้าสีนิลที่ท้องแก่ก็คลอดลูกในวันเดียวกัน ลูกหมาจูบ้ นี้  
มีตั้ง 11 ตัว แล้วจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ? 
 ในประโยคนี้มีทั้งภาษาใต้ ภาษาอีสาน และภาษาล้านนา 

โดย น้องผักหวาน 

บทที่ 1 

แล  
เป็นภาษาถิ่นทางใต้  
แปลว่า ดู 

กบกินตะเวน 
เป็นภาษาถิ่นทางอีสาน 
แปลว่า สุริยุปราคา 

จู้บ 
เป็นภาษาล้านนา 
แปลว่า รุ่น  
(สำหรับ-คน) หรือ 
ครอก (สำหรบั-สตัว)์ 

เคลด็ไมล่บัฉบบัพืน้บา้น 
ตำราการแพทยแ์ผนไทย 

ทีอ่ยู่ใกลเ้พยีงแคม่อืเอือ้ม 

มหัศจรรย์
สมุนไพร

แนวนอน 
1. ใบรปูไขห่รอืรปูโล ่รากชว่ยขบันำ้เหลอืง บำรงุกำลงั แก้ไขขอ้  
 อักเสบ ขับปัสสาวะ กระตุ้นกำหนัด รักษาโรคอ้วน  
 ใบรักษาโรคผิวหนังเมล็ดและใบมีสารที่ทำให้เกิดอาการ  
 ประสาทหลอนและเป็นพิษ 
3. ไม้พุ่มรอเลื้อย โคนใบรูปหัวใจ รากแก้บิด แก้ไข้ ดอกมี  
 นำ้มนัหอมระเหยบำรงุหวัใจ แกล้มวงิเวยีน ตน้และรากใชเ้ขา้  
 ยาอบ รกัษาอาการตดิยา 
5. ไม้พุ่ม ขอบใบเว้า รากรักษาอาการโรคผิวหนังผื่นคัน   
 แก้ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ใบ และดอกแก้บวม  
 แผลไฟไหมน้ำ้รอ้นลวก 
7. ไม้เถาล้มลุก มีเหง้าเป็นหัวใต้ดิน หัวและเมล็ดแก้โรค  
 ปวดขอ้ ฆา่เซลลม์ะเรง็บางชนดิ แกโ้รคเรือ้น รกัษาบาดแผล   
 แก้เสมหะแก้พิษสัตว์กัดต่อย 
9. ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบรูปไข่ เถาแก้พิษไข้ ไข้กาฬ ราก  
 ขับพิษร้อนพิษไข้ พิษฝี ขับปัสสาวะ ใบแก้ฝีภายใน 

แนวตั้ง 
2. ไมพุ้ม่ขนาดเลก็ กลบีดอกสแีดงสด รากแกไ้ข ้ชว่ยยอ่ยอาหาร  
 เนื้อไม้ช่วยเจริญอาหาร ขับพยาธิ 
3. ทุกส่วนมียางสีขาว ยางช่วยเป็นยาถ่าย ใช้เป็นยากัดหูด  
 แกน่แก้ไข ้รากและต้นแก้ไอ แก้หอบหืด 
4. ไม้ยืนต้น ผลผิวเป็นตุ่มทอง รากและเมล็ดเป็นยาระบาย  
 ใบแก้ท้องร่วง โรคเก๊าท์ ขับประจำเดือน ลดไข้ จุกเสียด  
 แก้ไอ ฆ่าเหา ผลแก้อาเจียน ขับลม ขับเลือดสตรี 
5. ไม้ยืนต้น ท้องใบมีขนสีน้ำตาลหรือขาว ดอกช่อออกเป็น  
 กระจุกที่ซอกใบ เปลือกแก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แก้ฝี   
 แก้บวม ใบแก้หวัดคัดจมูก แก้อาเจียน แก้ฝี แก้บวม  
 ผลแก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้ท้องร่วง 
6. กลีบดอกสีม่วงแกมน้ำเงิน รากแก้ร้อนในกระหายน้ำ  
 แก้ไข้ ต้นช่วยขับปัสสาวะ ขับระดูขาว หนองใน ริดสีดวง  
 ทวาร เม็ดผื่นคันใบรกัษามะเรง็ นำ้รอ้นลวก แก้ไข ้โรคผืน่  
 แพต้า่งๆ เถาชว่ยให้เจริญอาหาร รักษาโรคตับ 

8. ต้นขนาดใหญ่ ดอกช่อสีชมพู ปีก เนื้อไม้และรากมี  
 สรรพคุณลดไข้ ดับพิษร้อน และบำรุงปอด 
10. พืชล้มลุก ทั้งต้นช่วยเจริญอาหาร ขับเสมหะ ฆ่าพยาธิ  
 รักษาลำไส้ใหญ่อักเสบ ทำให้ผิวสดชื่น แก้โรคตา ขับลม   
 ช่วยย่อยแก้อาเจียน แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ 
  
ส่งคำตอบมาที่ 
คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์) 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 
ตอบถกู…รบัไปเลย “ถงุผา้เดก็ด”ี (ผู้ใหญต่อบถกู ก็ไดด้ว้ยนะ  
ครา๊บ) คนละ 1 ใบ (มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ) (ดูคำเฉลยฉบับ
หน้า)  

(ข้อมูลจากหนังสือ ๒๐ ปี สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
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 ปรัชญาพุทธศาสนาเชื่อว่า มนุษย์เกิดมามีธาตุทั้ง 4 
การแพทย์ตะวันออกแผนโบราณจึงมีความเชื่อว่า คนเรา
ที่จะเจ็บป่วยก็เพราะมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของ
ธาตุทั้ง 4 นี่แหละ การรักษาจึงต้องไปดูว่าร่างกายขาด
สมดลุทีต่รงไหน กเ็ตมิทีต่รงนัน้ โดยใชเ้รือ่งอาหารการกนิ 
ยาสมนุไพร และการรกัษาดา้นจติวญิญาณ ซึง่ไมไ่ดแ้ปลวา่
ทรงเจา้เขา้ผ ี แตเ่ปน็การชำระจติใจใหผ้อ่งใส คดิด ี ทำด ี
และเบิกบาน 
 ทนีี ้กอ่นจะรูว้า่ธาตอุะไรไมส่มดลุ กต็อ้งรูจ้กัเสยีกอ่น
วา่ตวัเองเปน็คนธาตอุะไร โบราณเขาเรยีกวา่ “ธาตเุจา้เรอืน” 
 ธาตุเจ้าเรือน คือองค์ประกอบของร่างกายที่เกิดขึ้น
ตามธาตทุัง้ 4 ตามความเชือ่ของหลกัพทุธศาสนา ไดแ้ก ่ดนิ 
นำ้ ลม ไฟ บคุลกิลกัษณะของคนแตล่ะธาตกุจ็ะแตกตา่งกนัไป 

ธาตุดิน 
ตำ ราการแพทย์แผนโบราณของไทยบอกว่า คนธาตุดิน เป็นคนที่เกิดในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  

 มกัจะตวัโต รา่งกายและกลา้มเนือ้แขง็แรง เปน็คนใจเยน็ นสิยัมัน่คง ไมเ่หลาะแหละโลเลเปน็ไมห้ลกัปกัขีเ้ลน 
สว่นตำราโหราศาสตรฝ์รัง่บอกวา่ ธาตดุนิ เปน็ธาตปุระจำราศพีฤษภ ราศกีนัย ์และราศมีงักร ฝรัง่เขาเชือ่วา่ดนิเปน็ธาตขุอง  
เพศหญงิ อนันีม้าพอ้งกบัตำราของชาวฮนิดเูหมอืนกนั เพราะเทพเจา้ของคนธาตดุนิในความเชือ่ฮนิดกูค็อื พระแมธ่รณี 
 อาหารทีเ่หมาะกบัคนธาตดุนิ เปน็พชืผกัและผลไมท้ีม่รีสฝาด รสหวาน รสมนั รสเคม็ จำพวก มงัคดุ ฝรัง่ดบิ ฟกัทอง 
หวัปล ีกลว้ย มะละกอ เผอืก มนั ถัว่พล ูเงาะ กะหลำ่ปล ีผกักระเฉด นำ้ออ้ย เกลอื และอกีมากมาย 
 สว่นกลิน่หอมทีเ่หมาะกบัคนธาตดุนิ ตำราวา่ม ี3 กลิน่ คอื กลิน่ไมจ้นัทรห์อม ไมย้มหอม และกลิน่พมิเสน 
 ผู้มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือน ไม่ค่อยเจ็บป่วย เพราะธาตุดินเป็นที่ตั้งของกองธาตุ   
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นไม้ใต้หล้าต้

เรื่อง พวกนี้ ถ้าเป็นทางเลือกของแม่ค้าในเมือง   
 ยังพอให้อภัย เพราะแม่ค้าในเมืองก็รู้กันอยู่

ว่าไม่ค่อยมีเวลาผลิตอะไรเอง หนักไปทางรับมาขาย แต่  
การค้าขายที่ผลิตเอง น่าจะมีทางเลือกในการคงเสน่ห์  
บรรจุภัณฑ์พื้นบ้าน แล้วมีผลพลอยได้ คือลดภาระขยะ
พลาสติก 
 ใบตองกลว้ย ใบตองตงึ ใบบวั ใบบอน ใบเตย ใบกระพอ้ 
ใบลาน ใบมะพร้าว ใบไผ่ ใบจาก ใบสาคู เหล่าใบไม้นี้อยาก
จะมาช่วยห่ออาหารให้ใจจะขาด แต่แม่ค้ากลับเมินหนี คนกิน
ก็ไม่เรียกร้อง 
 ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ ห่อใบตอง หอมน่ากินเมื่อไอร้อน
ผ่าวผิวใบตอง มีสกุลรุนชาติกว่าข้าวเหนียวใส่ถุงป๊าดสะติก
ไม่รู้กี่เท่า แม้ทิ้งไว้จนเย็น ยังได้กลิ่นหอมใบตอง ข้าวก็ยังนิ่ม
อยู่เลย 
 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทเจ้าหนึ่งแถวอยุธยา ห่อใบตองแทนการ
ใช้กล่องโฟม โอ้โห...แถวยาวอย่าบอกใคร คนกินได้ความ

อาหารพืน้บา้นสมยันีแ้ตง่ตวัใหมก่ลายเปน็สาวพลาสตกิ เพราะพลาสตกิผลติออกมาเปน็แสนๆ ชิน้ 
แม้ค้าก็ไม่ต้องพิถีพิถันเหมือนเมื่อก่อน ขนมตะโก้ก ไม่ได้หยอดในกระทงเย็บใบเตยแล้ว แต่
หยอดใสพ่มิพพ์ลาสตกิใสแทน ขา้วเหนยีวมนูหนา้สงัขยา หนา้กะฉกี หนา้ปลาแหง้กช็วนกนัผละ
ใบตองไปอยูก่บักลอ่งพลาสตกิ วุน้กะทกิน็ัง่ในพมิพพ์ลาสตกิ ชัน้แตข่า้วนึง่ขา้วเหนยีว กซ็กุหวัเขา้
ในถงุพลาสตกิกนัหมด วนักอ่น เหน็ขา้วเหนยีวนึง่กบัหมหูวานฉกีฝอย นัง่เชดิหนา้อยูด่ว้ยกนัใน
กล่องพลาสติก นั่นยังไม่เจ็บกระดองใจเท่ากับเห็นขนมเทียนก็ไปอยู่ในพิมพ์พลาสติกกับเขา
ดว้ย...หมดความอยากกนิอยากซือ้ไปเยอะ 

รู้สึกที่ดีมากกว่าความอร่อย คนผัดปลื้มใจมากกว่าเรื่อง
สตางค์ขายก๋วยเตี๋ยว 
 ลองสวนกระแสสังคม หันกลับมาใช้ใบไม้ห่ออาหาร  
สักตั้งไหม? 
 เป็นงานที่วิน-วิน ด้วยทั้งคู่...ทั้งคนกิน ทั้งคนขาย 
 และช่วยเหลือสิ่งที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อย่าง 
 ธรรมชาติไปด้วย   

ใบไม้กู้โลก(ร้อน)  

หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


