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“สภาวะที่บีบรัดความเป็นอยู่ของเราที่เกิดขึ้นนี้ 
เป็นผลกระเทือนมาจากความวิปริตของวิถีการเปลี่ยนแปร

ทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางอื่นๆ ของโลก
เราจึงไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้ 

หากแต่จะต้องเผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา 
มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ 

เพื่อเราจักได้รวมกันอยู่อย่างมั่นคงไพบูลย์”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2522 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2521



	 จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย	มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	รวมกันถึง	9	แห่ง	
มีชุมชนหลายแห่งที่ร่วมใจกันดูแลรักษาป่า	แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าพื้นที่ป่า
จำนวนมากถูกทำลายไป	ส่วนหนึ่งเพราะคนบางส่วนในจังหวัดไม่เห็นคุณค่าความ
สำคัญของทรัพยากรท่ีมีอยู่	และใช้ทรัพยากรโดยไม่คิดถึงลูกหลานในอนาคต	ทางคณะ
ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้	ซึ่งมีหน่วยงานต้นสังกัดคือ	หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า	(FORRU)	
ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จึงได้ทำเรื่องขอรับการ
สนับสนุนไปยัง	Toyota	Environmental	Activities	Grant	Program	มูลนิธิโตโยต้า	
ประเทศญี่ปุ่น	ผ่านทาง	Japan	Environmental	Education	Forum	(J.E.E.F)	
เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่
เก่ียวข้องกับป่าไม้	ทรัพยากรธรรมชาติ	ความหลากหลายทางชีวภาพ	และส่ิงแวดล้อม
ท้องถิ่น	ในจังหวัดกาญจนบุรี	เพ่ือให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียนต่อไป	
โดยคณะผู้จัดทำหนังสือได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นเวลา	4	ปี	และได้ผลิต
หนังสือออกมาสองเล่ม	เล่มแรกเป็นหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี	
ระดับประถมศึกษา	ส่วนเล่มที่สองที่ท่านถืออยู่นี้	เป็นหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี	ระดับมัธยมศึกษา

	 คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มน้ี	ต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน	
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี	ผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียน	โดยคาดหวังว่าหนังสือ
ชุดนี้จะช่วยเติมข้อมูลในเรื่องสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นให้กับครูผู้สอน	รวมถึงผู้สนใจทั่วไป	
ผู้จัดทำพยายามรวบรวมความรู้และข้อมูลสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกาญจนบุรี	และได้
พยายามสร้างและรวบรวมกิจกรรมประกอบการสอนเท่าที่จะสามารถทำได้	โดยใส่
เนื้อหาที่กว้างและรอบด้านมากที่สุดภายใต้ระยะเวลาการจัดทำหนังสือที่มีจำกัด	
เพื่อให้ครูผู้สอนมีเรื่องที่จะถ่ายทอดต่อไปยังนักเรียนให้มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	
บางหัวข้อในหนังสือเล่มนี้อาจมีเนื้อหาที่เข้มข้นเกินไป	ผู้สอนต้องคัดเลือกเนื้อหา
นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นที่สอน	

คำนำ
Foreword



	 หนังสือทั้งสองเล่มนี้	สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็ปไซต์	www.	forru.org	
รวมถึงที่	Facebook:	Forest	on	Blackboard	ซึ่งจะรวบรวมภาพประกอบหนังสือ
เอาไว้	โดยจะเป็นภาพที่คณะผู้จัดทําหนังสือได้ถ่ายมาเอง	และจะยินดีมาก	หากครู
ผู้สอนจะนําภาพเหล่านี้ไปทําเป็นสื่อการสอนสําหรับใช้สอนนักเรียน

นางธิดารัชต์	ตกแต่ง	จูประพัทธศร	ี
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คุณวิสาขะ	ปัญญาช่วย	หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม	เทศบาลนครเชียงใหม่,	
คุณพรอนันต	์วงศ์ใหญ่	และคุณปริญญา	จันทร์ดี	มหาวิทยาลัยแม่โจ้,	หัวหน้าสุทัศน์	
เล้าสกุล	ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง,	คุณอานุภาพ	แย้มดี	องค์การสวนสัตว์	ในพระบรม
ราชูปถัมป์,	คุณเพ่ิมพล	กฤชสินชัย,	คุณเพ็ญนภา	พงศ์กมลาสน์,	คุณอัจฉรา	ซ้ิมเจริญ	
โครงการศึกษาวิจัยเสือโคร่งประเทศไทย	(Thailand	Tiger	Project),	คุณจักรภูมิ	
ตะคำวรรณ	และคุณระพีพรรณ	ศิริวงษ์ขันธ์	ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้เพียงน้อยนิดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ในจังหวัดกาญจนบุรี	แต่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ครูน่าจะได้รู้เพื่อประโยชน์
ในด้านการเรียนการสอน	การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพียงคนเดียวเป็นเรื่อง
หนักหนาสาหัส	เกินความรู้และสติปัญญาที่ผู้เขียนมีอยู่	ขอบคุณผู้รู้และมิตรสหาย
หลายท่านที่กรุณาชี้แนะและให้ข้อมูล	หากไม่มีคนเหล่านี้	ผู้เขียนคงไม่อาจจัดทำ
หนังสือเล่มน้ีได้สำเร็จ	ถึงแม้จะยังไม่ถูกใจผู้เขียนนัก	รวมถึงว่าไม่ถูกใจผู้อ่านหลายท่าน	
อย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนอยากเห็นครูหรือคนอ่ืนๆ	ในจังหวัดกาญจนบุรี	นำข้อมูลความรู้
ในเบื้องต้นที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ใช้งานหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป
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บทที่ 1 ภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี 
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การพบฟอสซิลสัตว์น้ำ
บางชนิดตามภูเขาหินปูน 
ทำให้ทราบว่าพื้นที่บางแห่ง
ของจังหวัดกาญจนบุรี 
เคยจมอยู่ใต้ทะเล



คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา

บทที่ 1
ภูมิศาสตร์ของ

จังหวัดกาญจนบุรี
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บทที่ 1 ชุดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง ซ่ึงมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.1
	 ข้อ	3	วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ	และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	

และทวีปเอเชีย	ออสเตรเลีย	และโอเชียเนีย

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	2	วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์	ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ประเทศไทย	และภูมิภาคต่างๆ	ของโลก
	 ข้อ	3	วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี	ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
	 ข้อ	4	ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือธรรมชาติ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.1
	 ข้อ	5	สืบค้น	วิเคราะห์	และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต	และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.2
	 ข้อ	4	ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน	เพื่อจำแนกประเภทของหิน	และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์
	 ข้อ	5	ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่	และการนำไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	2	ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
	 ข้อ	3	ทดลองเลียนแบบ	และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา	รอยเลื่อน	รอยคดโค้ง	แผ่นดินไหว	ภูเขาไฟระเบิด
	 ข้อ	4	สืบค้นและอธิบายความสำคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา	แผ่นดินไหว	ภูเขาระเบิดท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม
	 ข้อ	5	สำรวจ	วิเคราะห์	และอธิบายการลำดับช้ันหิน	จากการวางตัวของช้ันหิน	ซากดึกดำบรรพ์	และโครงสร้าง

ทางธรณีวิทยา	เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่
	 ข้อ	6	สืบค้น	วิเคราะห์	และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา	
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บทที่ 1
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกาญจนบุรี

	 กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างมากถึง	19,483.2	ตร.กม.	เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศไทย	แบ่งเป็น	13	อำเภอ	พื้นที่สามในสี่ของของจังหวัดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน	ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบเชิงเขา	
มีแม่น้ำแควใหญ่	แม่น้ำแควน้อย	และแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน	

	 ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของกาญจนบุรีเป็นเขตภูเขาและพื้นที่สูง	เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขา
ถนนธงชัย	และเทือกเขาตะนาวศรี	ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนม่าร์	พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน	
อำเภอสังขละบุรี	อำเภอทองผาภูมิ	อำเภอศรีสวัสด์ิ	จากน้ันจึงค่อยๆ	ลาดลงมาทางทิศตะวันออกและด้านใต้	ในเขตอำเภอ
ไทรโยค	และบางส่วนของอำเภอเมืองกาญจนบุรี	โดยมีลำน้ำสายหลักสองสาย	คือ	แควน้อย	และแควใหญ่	ท่ีไหลเกือบจะ
ขนานกันจากเหนือสู่ใต้	มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณตัวเมืองกาญจนบุร	ีที่ราบเล็กๆ	สองฝั่งแม่น้ำแควน้อย
และแควใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินชนิดต่างๆ	จากภูเขา	และถูกลำน้ำพามาทับถม	หินท่ีมีมากและสลายตัวได้ง่ายกว่า
ชนิดอื่นคือ	หินปูน	จึงทำให้ผืนดินตลอดลำน้ำมีฤทธิ์เป็นกลาง	หรือด่าง	และอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ	เหมาะกับการปลูก
พืชไร่หลายชนิด	ได้แก่	อ้อย	ข้าวโพด	มันสำปะหลัง	สับปะรด	บริเวณนี้จึงกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ที่สำคัญของ
ประเทศไทย

	 ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด	ในอำเภอเลาขวัญ	อำเภอบ่อพลอย	และบางส่วนของอำเภอ
พนมทวน	เป็นเขตท่ีราบลูกฟูก	มีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา	สลับเนินเขาเต้ียๆ	ตะกอนดินลำน้ำมีฤทธ์ิเป็นกรด	ดินระบายน้ำ
ได้ดี	แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ	เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง	ข้าวโพด	ฝ้าย	ยาสูบ	ข้าวฟ่าง	ละหุ่ง	
ผลไม	้มะพร้าว	ถั่วเหลือง	พื้นที่บริเวณนี้แทบจะไม่มีป่าเหลืออยู่เลย	เนื่องจากถูกบุกเบิกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจนเกือบ
หมดสิ้นแล้ว

	 ขณะที่พื้นที่ด้านทิศใต้ในอำเภอท่าม่วง	อำเภอท่ามะกา	และบางส่วนของอำเภอเมืองกาญจนบุรี	และอำเภอ
พนมทวน	นั้นเป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีดินอุดมสมบูรณ์	เนื่องจากเป็นบริเวณที่ตะกอนดินจากแม่น้ำไหลมาทับถมกัน
เป็นบริเวณกว้าง	และยังมีน้ำอุดมสมบูรณ์	เหมาะแก่การเพาะปลูก	บริเวณนี้แทบไม่มีป่าเหลืออยู่เลยเช่นกัน	

	 ป่าส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในจังหวัดเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบ	ที่พบมากคือ	ป่าดิบแล้ง	ป่าไผ่	มีปริมาณไม้ไผ่
มากท่ีสุดในประเทศไทย	และมีความหลากหลายทางชีวภาพของไผ่สูงมาก	ป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย	ที่ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดตาก	จังหวัดกำแพงเพชร	จังหวัดนครสวรรค์	
จังหวัดอุทัยธานี	และจังหวัดสุพรรณบุรี	ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมกันมากถึง	18,730	ตร.กม.	เป็นแหล่งรวมของพืชพรรณไม่น้อยกว่า	
3,000-4,000	ชนิด	สัตว์ป่าอีกเกือบ	800	ชนิด	ประกอบด้วย	สัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม	153	ชนิด	สัตว์เล้ือยคลาน	89	ชนิด	
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ	41	ชนิด	นก	438	ชนิด	และยังพบปลาน้ำจืดเฉพาะลุ่มแม่น้ำแม่กลองอีก	4	ชนิด	สัตว์ป่าหลายชนิด
เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ	หรือเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ	เช่น	แมวลายหินอ่อน	ลิงอ้ายเง้ียะ	นกเงือกคอแดง	นกยูง	ค้างคาวคุณกิตติ	
ตะพาบม่านลาย	ควายป่า	ฯลฯ	และมีหลายชนิดท่ีเป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่เฉพาะถ่ิน	พบได้ท่ีป่าตะวันตกเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน	
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	 ในอดีต	ความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพไม่เป็นที่ทราบกันมากในประเทศไทย	เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
มากขึ้น	ทำให้เกิดการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่สองแห่งในพื้นที่ป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่	เขื่อนศรีนครินทร์	และเขื่อน
วชิราลงกรณ์	ทำให้พ้ืนท่ีป่ากว่า	5	แสนไร่	ต้องจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำ	รวมถึงพ้ืนท่ีป่ารอบอ่างเก็บน้ำก็ถูกบุกรุกทำลายได้ง่าย	
มีการบุกรุกเข้าจับจองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย

	 ในจังหวัดกาญจนบุรี	มีอุทยานแห่งชาติ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่มากมาย	รวมกัน	9	แห่ง	ส่วนใหญ่เป็น
แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	โดยเฉพาะน้ำตก	และถ้ำ	แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการท่ีดีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	
เช่น	การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ	ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณและสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น

พื้นที่บางส่วนของแนวเทือกเขาตะนาวศรี (บริเวณจุดชมวิว กม.12 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ)

เขาพนมมาร บริเวณบ้านหนองสามพราน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูนที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี
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ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
http://www.dmr.go.th/download/digest/Kanchanaburi.pdf 
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เทือกเขาตะนาวศรี (Tenasserim Range)
  
	 นายแพทย์บุญส่ง	เลขะกุล	(พ.ศ.2450-2535)	ผู้บุกเบิกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ป่าไม้	และสัตว์ป่าของ
ประเทศไทย	เคยเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง	และได้เก็บข้อมูลจากการติดตามรอย
สัตว์ป่าและสอบถามจากพรานป่าหลายคน	ทำให้ทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ของเทือกเขาตะนาวศร	ี
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	และการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นของสัตว์ป่าดังนี้	

(ซ้าย) ภาพถ่ายของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล บนปกหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
(ขวา) ฝูงวัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในป่าสลักพระ

	 ฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุร	ีมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีกั้นตลอดแนวชายแดนระหว่างประเทศไทย
และประเทศเมียนม่าร์	จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้	จากจังหวัดตากไปถึงจังหวัดระนอง	ฉะนั้นเมื่อถึงต้นฤดูฝนในช่วง
ประมาณเดือนพฤษภาคม	ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจะพัดเข้ามาสู่แผ่นดินในบริเวณนี้	พายุฝน
จะปะทะเข้ากับแนวฝั่งทิศตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรี	หรือทางฝั่งประเทศเมียนม่าร์	ทำให้มีฝนตกมากทางฝั่ง
เมียนม่าร์	ซึ่งเป็นด้านหน้าของภูเขา	และตามช่องเขาฝั่งประเทศไทย	ราว	4,000-5,000	มิลลิเมตร

	 เมื่อพายุฝนพัดข้ามเทือกเขาตะนาวศรีเข้ามาฝั่งทิศตะวันออกที่อยู่ในประเทศไทย	บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี	
อุทัยธานี	และตาก	เมฆฝนจะลอยสูงข้ามไป	เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีบังลมฝนเอาไว้	ทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็น
พื้นที่อับฝน	(Rain	shadow)	และฝนจะตกในฝั่งบริเวณด้านนี้น้อยกว่า	ประมาณ	1,200-1,400	มิลลิเมตรเท่านั้น	ทำให้
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ	่ได้แก่	ช้างป่า	กระทิง	วัวแดง	จะพากันย้ายถิ่นจากแนวเทือกเขาตะนาวศรีเพื่อหนี
พายุฝน	เข้ามาอยู่ในป่าฝั่งประเทศไทยตลอดช่วงฤดูฝน	ในบริเวณที่มีหน่อไม้และใบไม้อ่อนมาก	บางจุดมีทุ่งหญ้าขึ้น
เป็นบริเวณกว้างขวาง	มีต้นเป้ง	(Phoenix acaulis	Ham.)	ขึ้นอยู่ประปราย	เช่น	ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร	ต้ังแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม	โดยเข้ามาตามช่องเขาท่ีเป็นเส้นทางเดิน
ย้ายถิ่นของสัตว์ป่าและถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทัพในอดีตหลายครั้ง	ซึ่งบริเวณนี้	การเคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยจะไปถึง
บริเวณอำเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี	ป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์	จังหวัดนครสวรรค์	และป่าในเขตอำเภออุ้มผาง	
จังหวัดตาก
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	 เม่ือถึงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนตุลาคม	จะมีร่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	พาดผ่านลงมา
ยังประเทศไทย	และทอดไปถึงประเทศเมียนม่าร์	อ่าวไทย	และทะเลจีนใต	้ทำให้มีฝนตกมากในภาคใต้ฝั่งตะวันออก	
และฝนจะตกมากในบริเวณทิศตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรีฝั่งด้านประเทศไทยมากกว่าด้านตะวันตกในประเทศ
เมียนม่าร์	ประกอบกับยอดไม้เริ่มแก่	ผลไม้ป่าต่างๆ	หมดไป	ช้างป่าและสัตว์ใหญ่อื่นๆ	จะย้ายถิ่นจากฝั่งประเทศไทย	
กลับไปหากินในป่าฝั่งประเทศเมียนม่าร์และป่าบนเทือกเขาตะนาวศรี	โดยจะหากินอยู่จนกระทั่งถึงฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้	จึงจะย้อนกลับมาหากินในฝั่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง	โดยจะเป็นเช่นนี้ทุกปี

	 ต่อมาเม่ือมีการทำเข่ือนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพ่ือการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ได้แก่	เข่ือนศรีนครินทร์	ก็ส่งผล
ทำให้เส้นทางอพยพของสัตว์ป่าขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกตัดขาด	ทำให้สัตว์ป่าย้ายถิ่นตามฤดูกาลไม่ได้	ต้องอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆ	ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม	รวมถึงมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าในบางพื้นที่	ทำให้
ช่วงหนึ่งสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในป่าฝั่งประเทศไทยลดจำนวนลงไปมาก	

บริเวณริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 
ฝั่งด้านตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำถามชวนคิด
	 จากความรู้เรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียที่พัดข้าม
เทือกเขาตะนาวศรีในฝั่งประเทศเมียนม่าร์เข้ามายังฝั่งประเทศไทย	ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น	
จังหวัดกาญจนบุรี	จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง	หากมีนิคมอุตสาหกรรมทวาย	ที่มีทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหิน	บริเวณฝั่งด้านตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรี
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พื้นที่อับฝนคืออะไร

พื้นที่อับฝน (Rain shadow) 

	 เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากภูเขาสูงทอดแนวขวางกั้นทิศทางของลมฝน	จึงทำให้ด้านต้นลมมี
ฝนตกชุกกว่าด้านปลายลม	เม่ือไอน้ำถูกลมประจำพัดเข้าหาฝ่ังและยกระดับข้ึนตามความสูงของภูมิประเทศ	
ทำให้อุณหภูมิลดลงและรวมตัวเป็นก้อนเมฆ	เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงถึงจุดกลั่นตัว	จะคลายความร้อนแฝง
ของการกล่ันตัว	จึงมีฝนตกลงด้านต้นลม	ส่วนด้านปลายลม	อุณหภูมิจากความร้อนแฝงและเมฆจะจมตัวลง	
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	ไอน้ำจะระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ	จึงไม่มีการกลั่นตัวเป็นฝนมากเหมือนด้านต้นลม	
จึงทำให้ด้านปลายลมกลายเป็นพื้นที่อับฝนที่มีอากาศแห้งและอุณหภูมิสูง	

	 บริเวณที่ปรากฏลักษณะดังนี้	เช่น	บริเวณที่ราบสูงปาตาโกเนีย	ที่อยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต	้
ที่มีทิวเขาแอนดีสทอดแนวขวางกั้นทิศทางลมและความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกไว้	ส่วนใน
ประเทศไทย	บริเวณที่ราบภาคกลางแถบจังหวัดกำแพงเพชร	พิษณุโลก	นครสวรรค์	อุทัยธานี	ราชบุรี	
สุพรรณบุรี	นครปฐม	มีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรีทอดแนวขวางกั้นทิศทางลมและความชื้น
ท่ีพัดมาจากอ่าวเมาะตะมะ	จึงพบว่าด้านต้นลมแถบอำเภอทองผาภูมิ	อำเภอสังขละบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	
มีฝนตกชุกและมีปริมาณสูงกว่าด้านปลายลมซึ่งเป็นพื้นที่อับฝน

ลมพัดแรง

มหาสมุทร

อากาศร้อนและชุ่มชื้น
ถูกยกตัวสูงขึ้น

พื้นที่เงาฝน	ร้อนและแห้งแล้ง

อากาศเย็นและ
ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้น	
ทำให้ความชื้นควบแน่น	
กลั่นตัวเป็นน้ำฝน	 ฝนตกชุก	

ทางต้นลม
อากาศแห้ง	
ด้านอับลม

ที่ระดับความสูง	2000	มรก.	
อุณหภูมิประมาณ	-7	ํC

อุณหภูมิอากาศเพิ่มสูงขึ้น	
ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง	
ทำให้เมฆจมตัวลงไอน้ำ
ระเหยไปในบรรยากาศ	
ไม่กลั่นตัวเป็นน้ำฝน
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ธรณีวิทยาของจังหวัดกาญจนบุรี

	 ในจังหวัดกาญจนบุรีมีหินอยู่ครบ	3	กลุ่มใหญ่ตามลักษณะการเกิด	ได้แก่	หินอัคนี	หินตะกอนหรือหินชั้น	และ
หินแปร	ในที่นี้ขอแนะนำพื้นที่บางแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีเรื่องราวทางด้านธรณีวิทยาที่น่าสนใจมานำเสนอ	ได้แก่	
กองหินบะซอลต์ที่อำเภอบ่อพลอย	และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ตำบลท่ากระดาน	อำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี

กองหินบะซอลต์ที่อำเภอบ่อพลอย : กาญจนบุรีเคยมีภูเขาไฟ

	 หินบะซอลต์	เป็นหินอัคนี	(Igneous	Rock)	ชนิดหนึ่ง	เป็นชนิดที่วัตถุหลอมละลายหรือหินหนืดใต้เปลือกโลก	
พุพ้นออกมาแข็งตัวที่ผิวโลก	ซึ่งเรียกว่า	หินอัคนีพุ	(Effusive	igneous	rock)	พบหินบะซอลต์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่มากนัก	ส่วนใหญ่แล้วหินอัคนีที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นหินแกรนิต	ซึ่งเป็นหินอัคนีแทรกซอน	(Intrusive	
igneous	rock)	คือหินที่เกิดขึ้นจากการแข็งตัวเมื่อเย็นลงของวัตถุหลอมละลายหรือหินหนืดใต้เปลือกโลกในระดับลึก		

	 ในพ้ืนท่ีอำเภอบ่อพลอย	มีหินภูเขาไฟ	3	ล้านปี	ปลายยุคเทอร์เชียรี	(bs)	ปรากฏให้เห็น	ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจาก
การเคลื่อนตัวชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเชีย	ลักษณะที่พบคือ	หินบะซอลต์	แทรกตัวเข้ามาตามรอยแตก
ที่เกิดในหินชนวน	และหินควอทไซต์	มีสีดำ	เนื้อแน่น	และมีรูพรุนในตอนบนของของชั้นหินบะซอลต์	ดินที่ได้จากการผุ
ของหินน้ีมักมีสีแดงถึงน้ำตาลแดง	หินบะซอลต์ท่ีกล่าวมาน้ีปรากฏให้เห็นท่ี	อำเภอบ่อพลอย	ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นวงกลม
ประมาณ	0.5	ตารางกิโลเมตร

	 ลักษณะเด่นของหินบะซอลต์ในอำเภอบ่อพลอยคือ	พบแร่คอรันดัมสีน้ำเงิน	หรือพลอยไพลิน	ซึ่งมีนิลเกิดร่วม
อยู่ด้วย	ซึ่งแร่คอรันดัม	(Corundum)	เป็นอลูมิเนียมออกไซด์	(Aluminium	Oxide)	ที่มีสูตรเคมีว่า	Al2O3	มีหลายสี	
ชนิดท่ีมีสีแดงหรือสีม่วง	เรียกว่า	ทับทิม	ส่วนท่ีไม่ใช่ทับทิมน้ัน	เรียกรวมๆ	กันว่าแซฟไฟร์	(Sapphire)	ซ่ึงมีหลายสี	ได้แก่	
สีน้ำเงิน	เรียกว่า	ไพลิน	(Blue	Sapphire),	สีเหลือง	เรียกว่า	บุษราคัม	(Yellow	Sapphire),	สีเขียว	เรียกว่า	เขียวส่อง	
(Green	Sapphire)	แหล่งไพลินที่ใหญ่ที่สุด	คุณภาพดี	สีสวยเทียบได้กับไพลินจากศรีลังกา	คือ	อำเภอบ่อพลอย	
จังหวัดกาญจนบุรี	นี่เอง

	 สำหรับนิล	(Spinel)	ที่พบในอำเภอบ่อพลอยมี	2	ประเภทคือ	นิลตะโก	(Spinel)	และนิลเสี้ยน	(Pyroxene)	
โดยนิลตะโกเท่านั้นที่สามารถนำมาทำเครื่องประดับได	้นิลเป็นรัตนชาติชนิดหนึ่ง	เป็นหินแร่ผสมระหว่างแมกนีเซียม
กับอลูมิเนียมออกไซด์	สีของนิลมีตั้งแต่สีแดง	ชมพู	จนกระทั่งดำ	สีของนิลขึ้นกับธาตุที่ผสม	ถ้ามีแมกนีเซียมล้วนๆ	จะมี
สีแดง	ถ้ามีเหล็กผสมมากจะเป็นสีดำ	ถ้ามีโครเมียมปนจะให้สีเหลืองหรือเขียว	แต่ท่ีรู้จักและนิยมกันคือสีดำ	แหล่งกำเนิด
ของนิลอยู่ในหินอัคนีเก่า	หรือในหินแปร	มักพบรวมอยู่กับพลอยหรือทับทิม	

	 ที่มาของไพลินและนิลนั้น	เกิดจากการที่แมกมาที่อยู่ใต้ดินถูกดันและพ่นออกมา	ทำให้แร่ต่างๆ	ที่เดิมตกผลึก
อยู่ใต้ผิวโลก	ถูกดันปะปนขึ้นมาบนพื้นผิวโลก	เมื่อลาวานั้นเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นหินบะซอลต์ที่มีแร่แทรก	เมื่อเวลา
ผ่านไป	หินบะซอลต์เหล่าน้ันผุพังลง	ทำให้แร่ในหินซ่ึงมีบางชนิดท่ีเป็นอัญมณีหลุดออกมา	และถูกพัดพาไปโดยกระแสลม
และน้ำไปสะสมตัวในบริเวณใกล้เคียง	เราจึงพบอัญมณีในชั้นตะกอนที่ทับถมอยู่ตอนบน	ดังนั้นจึงถือได้ว่า	หินบะซอลต	์
เป็นต้นกำเนิดอัญมณี	และเป็นแหล่งแร่อัญมณีที่สำคัญ	
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	 แหล่งหินบะซอลต์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ท่ีน่าสนใจได้แก่	บริเวณเขาล่ันทม	ถนนเทศบาล	
10	อำเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุร1ี	ซึ่ง
เทศบาลตำบลบ่อพลอยเคยมีความประสงค์
จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	
บริเวณดังกล่าวเป็นเนินเขาเตี้ยๆ	มีความสูง
จากผิวดินประมาณ	10	เมตร	ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ	5	ไร่	โดยสันนิษฐานว่าเป็น
ลานลาวา	แหล่งกำเนิดพลอย	และปล่อง
ภูเขาไฟ	จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
กรมทรัพยากรธรณีให้เข้ามาตรวจสอบ	
ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบเม่ือวันท่ี	2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2547

	 จากการสำรวจพบว่า	กองหินดังกล่าวเป็นหินบะซอลต์	อายุ	3-4	ล้านปี	เป็นหินต้นกำเนิดของแร่พลอยและนิล	
เป็นหินภูเขาไฟ	เกิดเนื่องจากหินหนืด	(Magma)	ที่มีความร้อนสูง	1,340-1,475	องศาเซลเซียสจากใต้ผิวโลกที่อยู่ใน
ระดับความลึกไม่น้อยกว่า	30	กิโลเมตร	ดันแทรกตัวมาบนผิวดิน	ไหลลามจากปล่องภูเขาไฟเป็นลานลาวา	แล้วเย็น
ตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นหินบะซอลต์	มีสีดำ	น้ำตาลดำ	เนื้อแน่นละเอียด	บางส่วนมีรูของฟองอากาศ	ในเนื้อหินพบ
ผลึกแร่เม็ดโตของแร่หลายชนิดกระจายกัน	เช่น	นิลเสี้ยน	(แร่ไพรอกซีนดำ)	นิลตะโก	(แร่สปิเนล)	แร่เฟลด์สปาร์ขาว	
แร่สีเขียวอมเหลืองของโอลิวีน	แร่โกเมนสีน้ำตาลแดง	แร่เพทายสีน้ำตาลแดง	พบพลอยแซบไฟร์สีเหลืองบุษราคัมบ้าง
แต่น้อยมาก

	 เมื่อหินหนืดใต้ผิวโลกออกมาสัมผัสอากาศ	ก็จะเย็นตัวอย่างรวดเร็ว	บางส่วนกลายเป็นแก้ว	บางส่วนมีการ
หดตัวซึ่งทำให้เกิดรอยแยกโครงสร้างรูปเสาเหลี่ยม	(Columnar	jointing)	ซึ่งพบอยู่บริเวณด้านเหนือของเขาลั่นทม	
เป็นกลุ่มเสาหินขนาดใหญ่จำนวนหลายต้น	แต่ละต้นมีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยม	แต่โดยมากเป็นรูปหกเหลี่ยม	
มีเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละต้นประมาณ	1.2	เมตร	ซึ่งในประเทศไทยพบเสาหินในหลายจังหวัด	โดยมีหลายขนาด	
และส่วนใหญ่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	เช่นที่	จังหวัดตราด	บุรีรัมย์	แพร่

พลอยไพลินที่ขุดพบ
ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่เจียระไนแล้ว

1 อยู่ในซอยเทศบาล	10	(เขาแก้ว)	อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองบ่อพลอย	ก่อนถึงโรงพยาบาลบ่อพลอย	ปากซอยมีป้ายชื่อ
บ้านลาวา	อยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร	มาตราส่วน	1:50,000	ระวางอำเภอบ่อพลอย	(4937	IV)	ลำดับชุด	
L7017	ประมาณพิกัด	UTM	จุดพิกัด	0556536	ตะวันออก	และ	1584136	เหนือ
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	 หินบะซอลต์ส่วนใหญ่พบปิดทับบนหินทราย	หินควอร์ตไซต์	หินฟิลไลต์	หินชนวน	ของกลุ่มหินยุคไซลูเรียน-
ดีโวเนียน	(อายุประมาณ	350-440	ล้านปี)	ปัจจุบันพบหินบะซอลต์เฉพาะบางบริเวณคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งตาราง
กิโลเมตรในอำเภอบ่อพลอย	ในอดีตหินบะซอลต์เคยปกคลุมกว้างขวางกว่านี้มาก	แต่เนื่องจากการผุพังตามธรรมชาติ
และการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก	ทำให้หินบะซอลต์บางส่วนผุพังกลายเป็นดิน	ส่วนแร่พลอยและนิล	ซึ่งมีความ
แข็งและคงทนกว่าก็ถูกพัดพาไปสะสมตัวตามกะสะแร่หรือลานแร่	ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำเหมืองพลอยในปัจจุบัน

	 จากลักษณะของหินและลักษณะของภูมิประเทศ	สามารถสรุปได้ว่า	บริเวณนี้ไม่ใช่ปากปล่องภูเขาไฟ	แต่เป็น
ลาวาหินบะซอลต์	ท่ีไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟเม่ือ	3-4	ล้านปีก่อน	น่ันคือในยุค	3-4	ล้านปี	เคยมีปล่องภูเขาไฟอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับเขาลั่นทม	แต่ปัจจุบันไม่พบแล้ว	ซึ่งหากต้องการทราบตำแหน่งที่ชัดเจน	ก็จะต้องสำรวจกันต่อไป

 

หินบะซอลต์ที่พบในบริเวณเขาลั่นทม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มเสาหินขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างรูปเสาเหลี่ยม (Columnar jointing) 
ที่พบอยู่บริเวณด้านเหนือของเขาลั่นทม
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เหมืองพลอยในอดีตยุครุ่งเรือง 
(ภาพจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย)

	 สำหรับประวัติในการขุดหาพลอยและนิลที่อำเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี	ไม่ปรากฏหลักฐานในทาง
ประวัติศาสตร์	แต่มีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า	ในอดีตมีหมู่บ้านบ่อพลอย	มีนิลและหินสีต่างๆ	อยู่เกล่ือนกลาดในลำห้วย
และเนินเขา	มีคนเท่ียวป่า	ล่าสัตว์	และสัญจรไปมาพบเห็นเข้า	จึงนำติดตัวไปโดยไม่ทราบว่ามีราคา	ต่อมาความทราบถึง
กรมการเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	จึงได้แต่งต้ังชาวกะเหร่ียงคนหน่ึงเป็นหัวหน้าปกครองดูแลชาวกะเหร่ียงด้วยกัน	ให้รวบรวม
พลอยส่งไปยังเมืองกาญจนบุรีปีละครั้ง	และเจ้าเมืองได้ส่งพลอยต่อไปยังกรุงเทพฯ	เรียกว่า	“ส่งส่วยพลอย”	(ปัจจุบันนี้
ยังมีบึงน้ำที่เชื่อกันว่าใช้สำหรับล้างพลอยอยู่ที่หลังที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย	เรียกว่า	“บึงหัวแหวน”)	

	 ต่อมาได้มีพวกกุรข่า	พม่า	มอญ	แขก	จีน	ไทย	ทราบว่าที่บ่อพลอยมีพลอยสีต่างๆ	จึงได้พากันอพยพมาเพื่อ
ขุดพลอย	โดยได้ขอสัมปทานจากทางราชการ	ปรากฏว่ามีการขุดได้พลอยจำนวนมากและสามารถขายได้ในราคาแพง	
จึงมีคนเสี่ยงโชคเข้ามาขุดหาพลอยมากขึ้น	บางคนโชคดี	แต่บางคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะขุดหาพลอยไม่ได้	จึงต้องเลิก
กิจการไป	ทางราชการจึงได้ยกเลิกสัมปทานในปีพ.ศ.	2477	เนื่องจากพลอยที่ขุดได้มีน้อยลง	ราษฎรพากันอพยพกลับ	
ทำให้เศรษฐกิจการค้าซบเซาลง
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กิจกรรม 1.1 : ตามรอยภูเขาไฟในประเทศไทย

	 1.	ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรธรณี	(www.dmr.go.th)	
เกี่ยวกับแหล่งหินภูเขาไฟที่พบในภูมิภาคต่างๆ	ในประเทศไทย

	 2.	ครูพานักเรียนไปสำรวจหินภูเขาไฟท่ีใกล้เคียงท่ีสุดท่ีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่	เขาล่ันทม	
อำเภอบ่อพลอย	โดยให้นักเรียนสังเกตและเขียนบันทึกลักษณะของหินท่ีพบ	ลักษณะภูมิประเทศในบริเวณ
ใกล้เคียง	ชนิดของพืชและสัตว์ที่พบ	พร้อมให้นักเรียนวาดภาพหรือถ่ายภาพประกอบด้วย

	 3.	ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายในห้องเรียน	ครูผู้สอนทำหน้าที่อธิบายเชื่อมโยงความรู้
ที่นักเรียนสืบค้นมาได้ในเรื่องการกำเนิดของหินบะซอลต	์ไพลิน-นิล	ประวัติการทำเหมืองแร่ในอำเภอ
บ่อพลอย	พื้นที่อับฝน	พืชที่พบในพื้นที่อับฝน	โดยอ้างอิงจากข้อมูลในบทที่	1	และ	3	ของหนังสือเล่มนี้	
ก่อนจะสรุปปิดท้าย

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ตำบลท่ากระดาน : กาญจนบุรีเคยจมอยู่ใต้น้ำ 

	 หินชั้นหรือหินตะกอน	คือหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน	ตะกอนเหล่านี้เกิดจากการผุพังแตกสลายของ
หินอัคน	ีหินแปร	หรือหินชั้นอายุเก่ากว่า	ถูกพัดพามาตกจมสะสมโดยน้ำ	ลม	ธารน้ำแข็ง	หรือตกตะกอนทางเคมี	และ
หมายรวมถึงหินที่เกิดจากการสะสมตัวเป็นชั้นๆ	และเมื่อมีการแข็งตัวกลายเป็นหินแล้ว	ลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้นๆ	
ตามลำดับอายุยังปรากฏให้เห็นอยู่	จึงจัดเป็นหินชั้น	ในหินชั้นมักมีซากดึกดำบรรพ์	(Fossil)	ปรากฏอยู่ด้วย	บางแห่ง
เป็นรอยพิมพ	์บางแห่งเป็นซากเดิม

	 ตัวอย่างของหินชั้นได้แก	่หินกรวดมน	(Conglomerate)	หินกรวดเหลี่ยม	หินทราย	หินดินดาน	หินโดโลไมต์	
หินปูน	หินเชิร์ต	ศิลาแลง	ฯลฯ	ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่	หินทราย	หินปูน	หินโดโลไมต์	ซึ่งมีการทำเหมืองแร่
ชนิดนี้ด้วย

	 ในจังหวัดกาญจนบุรี	มีแหล่งหินชั้นหรือหินตะกอนอยู่มากมาย	ที่น่าสนใจคือ	บริเวณพื้นที่	12	ไร่	ในเขตหมู่	2	
ตำบลท่ากระดาน	อำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี	ที่มีการพบซากฟอสซิลของนอติลอยด์ในสกุล	Actinoceras	sp.	
เป็นจำนวนมาก	ฟอสซิลเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหินชุดทุ่งสง	ซึ่งเป็นชั้นหินยุคออร์โดวิเชียน	อายุประมาณ	470	ล้านปี	
นอติลอยด์เป็นสัตว์ในกลุ่มหอยทะเล	ไฟลัมมอลลัสกา	มีเปลือกหุ้มภายนอกร่างกาย	สัตว์ในตระกูลน้ีท่ีรู้จักกันดีในปัจจุบัน	
ได้แก่	หอยงวงช้าง	ซึ่งเป็นสัตว์ที่หากินอยู่ในทะเล	นั่นคือในอดีตเมื่อประมาณ	470	ล้านปีที่ผ่านมา	บริเวณดังกล่าวเคย
จมอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน	
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ฟอสซิลนอติลอยด์ที่พบ และภาพจำลองของนอติลอยด์
จากบอร์ดของกรมทรัพยากรธรณีที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว

กิจกรรม 1.2 : สืบค้นจากฟอสซิลในจังหวัดกาญจนบุรี

	 1.	ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเร่ืองของฟอสซิลท่ีพบในจังหวัดกาญจนบุรี	จากเว็ปไซด์
ของกรมทรัพยากรธรณี	(www.dmr.go.th)	

	 2.	ครูพานักเรียนไปสำรวจแหล่งฟอสซิลที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งมีอยู่หลายจุดตามภูเขา
หินปูน	(สถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด	สะดวกที่สุด	และมีข้อมูลบอกเอาไว้คือ	แหล่งฟอสซิลนอติลอยด์ที่	
ตำบลท่ากระดาน	อำเภอศรีสวัสดิ์)	โดยให้นักเรียนสังเกตและเขียนบันทึกลักษณะของฟอสซิลที่พบ	
หินที่ฟอสซิลปรากฎอยู่ด้วย	ลักษณะภูมิประเทศในบริเวณใกล้เคียง	ชนิดของพืชและสัตว์ที่พบ	พร้อมให้
นักเรียนวาดภาพหรือถ่ายภาพประกอบ

	 3.	ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายในห้องเรียน	ครูผู้สอนทำหน้าที่อธิบายเชื่อมโยงความรู้
ที่นักเรียนสืบค้นมาได้ในเรื่องการกำเนิดของฟอสซิล	วิวัฒนาการของโลก	(ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม)	สาเหตุ
ที่พบฟอสซิลสัตว์ทะเลในจังหวัดกาญจนบุรี	ก่อนจะสรุปปิดท้าย
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รอยเลื่อนแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี

	 แนวรอยเล่ือนในอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีอยู่สองแนวได้แก่	รอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ	และรอยเล่ือนเจดีย์สามองค์	
เป็นรอยเลื่อนมีพลัง	(Active	fault)	ซึ่งหมายถึงแนวรอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังเคลื่อนที่ได้	รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์	อยู่ทาง
ด้านตะวันตกของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานีในร่องน้ำแม่กลองและแควใหญ่	ตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพม่า	รวมความยาว
ทั้งหมดกว่า	500	กิโลเมตร	ซึ่งในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	มีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายร้อยครั้ง	ขนาดใหญ่ที่สุด	5.9	
ริคเตอร์	เมื่อ	22	เมษายน	2526

	 รอยเลื่อนเจดีย์สามองค	์อยู่ในลำน้ำแควน้อยตลอดสาย	และต่อไปจนถึงรอยเลื่อนสะแกง	(Sakaing	Fault)	
ในประเทศพม่า	ความยาวของรอยเลื่อนในประเทศไทยกว่า	250	กิโลเมตร	ตามลำน้ำแควน้อย	และต่อเข้าไปเป็น
รอยเลื่อนสะแกง	ในประเทศพม่า	ที่ผ่านมาเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาแล้วหลายพันครั้ง

	 จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี	ระบุว่า	เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งสำคัญในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่	15	
เมษายน	2526	เป็นแผ่นดินไหวขนาด	5.5	ริกเตอร์	ศูนย์กลางที่อำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี	รู้สึกแผ่นดินไหว
ชัดเจนในกรุงเทพฯ,	วันที่	22	เมษายน	2526	แผ่นดินไหวขนาด	5.9	ริกเตอร์	ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัด
กาญจนบุรี	รู้สึกแผ่นดินไหวตลอดภาคกลางและภาคเหนือ	หลายคนต่ืนตระหนก	สร้างความเสียหายเล็กน้อยแก่อาคารใน
กรุงเทพมหานคร,	วันท่ี	22	เมษายน	2526	แผ่นดินไหวขนาด	5.2	ริกเตอร์	ศูนย์กลางท่ีอำเภอศรีสวัสด์ิ	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 ล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวขนาด	4.8	เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2558	มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลปรังเผล	อำเภอ
สังขละบุรี	ความลึกประมาณ	4	กิโลเมตร	ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นระยะทาง	27	กิโลเมตร	ประชาชนสามารถ
รับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวได้นาน	10	วินาที	ที่อำเภอศรีสวัสดิ์	อำเภอทองผาภูมิ	และอำเภอสังขละบุร	ีส่งผลให้ประชาชน
แตกตื่น	แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย

ภาพแนวรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดกาญจนบุรี (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 
http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_ web/download/article/article_20100625093355.jpg)



28

ผลกระทบจากสึนามิและแผ่นดินไหวที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรี

	 เมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย	บริเวณใกล้ประเทศอินโดนีเซีย	ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิขนาด
ความสูงประมาณ	30	เมตร	เข้าทำลายบ้านเรือนบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย	รวมถึงที่ภาคใต้ของประเทศไทย
เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2547	ได้ส่งผลกระทบถึงจังหวัดกาญจนบุรี	ด้วยเช่นกัน	ในพื้นที่บางส่วนของอำเภอทองผาภูมิ	
บริเวณพุน้ำร้อนหินดาด	ซึ่งอยู่ที่บ้านกุยมั่ง	ตำบลหินดาด	และพื้นที่ใกล้เคียง	ส่งผลให้อาคารโรงเรียนบ้านดินโส	ตำบล
สหกรณ์นิคม	อำเภอทองผาภูมิ	พังเสียหายทั้งหลัง	โรงเรียนบ้านหินดาด	คานรับน้ำหนักหลังคาหักชำรุด	อาคารเกิด
รอยร้าวบางจุด	และโรงเรียนวัดหินดาด	หมู่	3	ตำบลหินดาด	อำเภอทองผาภูมิ	เกิดรอยร้าวหลายจุดทั่วอาคาร	จนถึง
ปัจจุบันนี้ก็ยังปรากฏร่องรอยอยู่ที่โรงเรียนสองแห่ง	รวมถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	ที่มี
ร่องรอยหินถล่ม

ร่องรอยความเสียหายที่โรงเรียนบ้านหินดาด (สองภาพบน) และโรงเรียนวัดหินดาด (สองภาพล่าง)
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ภาพร่องรอยการเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
(สองภาพล่างโดย ภญ.ธนวรรณ วินิจภักดีธรรม)

	 ครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเล่าว่า	ในวันที่เกิดเหตุ	รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนมีรถสิบล้อมาวิ่งอยู่หน้าบ้าน	มี
ทรายพุ2	(Liquefaction)	ขึ้นมาในอ่างน้ำร้อนกลางแจ้งที่พุน้ำร้อนหินดาดจนน้ำในอ่างขุ่นไปหมด	จากนั้นเมื่อไปดูที่
โรงเรียนก็พบว่าอาคารโรงเรียนชำรุดเสียหาย

	 ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหว	แต่ส่ิงท่ีเราทราบคือ	จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในแนวรอยเล่ือนแผ่นดินไหว	
และถูกล้อมรอบทางด้านทิศตะวันตก	ทิศใต	้และทิศเหนือด้วยรอยเลื่อนแผ่นดินไหว	และหากเกิดแผ่นดินไหวที่มี
ความรุนแรงมากพอขึ้นมา	ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากจากจังหวัดกาญจนบุรีก็ตาม	แต่จังหวัดกาญจนบุรีก็อาจ
ได้รับผลกระทบไปด้วย

2 ทรายพุ	(Liquefaction)	เกิดข้ึนเน่ืองจากการบีบอัดตัวของช้ันดิน	ทำให้ดินท่ีอ่ิมตัวด้วยน้ำสูญเสียความแข็งแรงและความม่ันคง
ในการตอบสนองต่อแรงความเครียด	ซ่ึงได้แก่	แรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว	ทำให้ดินท่ีอ่ิมตัวม่ันคงประพฤติตัวเหมือนของเหลว	
แล้วทำให้ทั้งน้ำและดินถูกดันออกมาหลังเกิดแผ่นดินไหว
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	 เม่ือคร้ังท่ีมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี	5	พฤษภาคม	2557	เวลา	18.08	น	มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ
ตำบลจอมหมอกแก้ว	อำเภอแม่ลาว	จังหวัดเชียงราย	มีขนาด	6.3	ที่ระดับความลึก	2	กิโลเมตร	ความรุนแรงระดับ	VIII	
ตามมาตราเมอร์คัลลี่	เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา	ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังใน
ภาคเหนือ	การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นมีความรุนแรงและเกิดขึ้นใกล้ชุมชน	ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ	เสียหายเป็น
จำนวนมาก	ทั้งบ้านเรือน	ศาสนสถาน	โบราณสถาน	อาคารหน่วยงานราชการ	เส้นทางคมนาคม	มีจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบ	7	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	เชียงใหม	่แพร่	น่าน	พะเยา	ลำปาง	และกำแพงเพชร	ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายได้สรุปสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยในวันที	่12	พฤษภาคม	2557	ว่ามีพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น	
7	อำเภอ	50	ตำบล	609	หมู่บ้าน	บ้านเรือนเสียหายรวม	8,935	หลัง	มีผู้เสียชีวิต	1	คน	บาดเจ็บมากกว่า	100	คน

	 แผ่นดินไหวในคร้ังน้ันเป็นแผ่นดินไหวในระดับต้ืน	ประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงส่ันไหวได้ในหลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือ	
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย	เชียงใหม่	ลำพูน	ลำปาง	น่าน	พะเยา	รวมถึงจังหวัดเลย	และหนองคายในภาคอีสาน	ผู้ท่ีอยู่ใน
อาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพฯ	ก็รู้สึกได้เช่นกัน	เนื่องจากกรุงเทพฯ	ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนที่มีคุณลักษณะในการขยาย
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้	3-4	เท่า	ขณะที่สถานีตรวจแผ่นดินไหวเขื่อนศรีนครินทร์	(SRDT)	ก็สามารถตรวจวัด
แรงสั่นสะเทือนได้เช่นกัน	ถึงแม้จะอยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร

	 จากข้อมูลข้างต้น	เราจึงไม่ควรประมาทกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	รวมถึงประเทศที่อยู่ใกล้เคียง	
เนื่องจากเราอยู่บนแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกัน	หากจุดหนึ่งเกิดแผ่นดินไหว	จุดอื่นๆ	ก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย	
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเองก็มีรอยเล่ือนแผ่นดินไหวท่ีมีพลังสองแห่ง	ได้แก่	รอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ	
และรอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค	์ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับรอยเลื่อนทั้งสองแห่งนี้ก็คือ	มีอ่างเก็บน้ำของเขื่อน
ขนาดใหญ่อยู่บนรอยเล่ือนน้ีด้วย	หากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีสุดจนเกินความสามารถท่ีเข่ือนจะรองรับแรงสะเทือน
ไว้ได้จนเขื่อนพังเสียหาย	น้ำในเขื่อนจะทะลักออกมา	สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

	 ไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อไร	และมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด	แต่สิ่ง
ท่ีเราควรทำและทำได้คือ	ไม่ประมาท	การเตรียมพร้อมรับมือ	การซักซ้อม	และอยู่บนข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์	ไม่เช่ือ
ข่าวลือ	และไม่ควรคิดเข้าข้างตนเองว่า “อย่างไรก็คงไม่เกิดแผ่นดินไหว หรือถึงเกิดแผ่นดินไหวข้ึนมา เข่ือนในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีความแข็งแรงมากก็คงไม่แตก เรารับมือได้”	แล้วละเลยที่จะซักซ้อมเตรียมพร้อมรับมือ	หรือไม่มีแผน
ระวังป้องกันหรือเผชิญเหตุ	เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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กิจกรรม 1.3 : เตรียมรับมือแผ่นดินไหว

1.	ครูชวนนักเรียนคุยเรื่องแผ่นดินไหว	เล่าเรื่องรอยเลื่อนแผ่นดินไหว	และแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดกาญจนบุร	ีตลอดจนผลกระทบจากสึนามิที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรี

2.	หากสามารถทำได้	ครูอาจพานักเรียนไปดูร่องรอยของผลกระทบจากแผ่นดินไหวจาก
ต่างประเทศที่เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่โรงเรียนบ้านหินดาด	และโรงเรียนวัดหินดาด	อำเภอ
ทองผาภูมิ	(ต้องติดต่อประสานงาน	และทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า)	และอาจจะรวมถึงพุน้ำร้อนหินดาด	
ก่อนจะให้นักเรียนสืบค้นเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

3.	ให้นักเรียนสืบค้นเร่ืองวิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว	และการเตรียมเป้ยังชีพจากอินเตอร์เน็ต	
แล้วนำมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

ถ้าหน่วยงานราชการอื่นๆ 
ไม่ลงมือทำเรื่องการรับมือแผ่นดินไหว 

โรงเรียนก็สามารถหาข้อมูลแล้วทำเองได้ค่ะ 
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมีเยอะมาก

ไม่ยากหรอกค่ะ



ต้นปรงที่พบตามป่าเต็งรัง
บางแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นพืชโบราณที่มีมาตั้งแต่
ยุคไดโนเสาร์ ใบของมันมี
สารโพลีเมอร์และซิลิกา 
ทำให้ใบแข็งและเหนียว 
เพื่อป้องกันสัตว์ในยุคนั้น
มากัดกิน
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ทางชีวภาพ

โครงการผืนป่าบนกระดานดำ 33

คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
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บทที่ 2 ชุดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
	 ข้อ	4	สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล
	 ข้อ	5	อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์	สัตว์	พืช	และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4-6
	 ข้อ	3	สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
	 ข้อ	4	อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ	และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
	 ข้อ	1	สำรวจระบบนิเวศต่างๆ	ในท้องถิ่น	และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4-6
	 ข้อ	1	อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
	 ข้อ	2	อธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
	 ข้อ	3	อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ	และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล
และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน
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บทที่ 2
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหมายและระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ

	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	หมายถึง	การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหลากหลายพันธุ์ดำรงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศ
หรือแหล่งที่อยู่เดียวกันหรือต่างกันในโลกนี้	ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ	มีองค์ประกอบอยู่	3	ประการ	คือ	ความ
หลากหลายของชนิด	(Species	diversity)	ความหลากหลายทางพันธุกรรม	(Genetic	diversity)	และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ	(Ecosystem	diversity)

	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นองค์รวมของความหลากหลายของสรรพชีวิตในทุกระดับ	นับตั้งแต่ระดับ
ประชากรของพืช	สัตว์	และจุลินทรีย์นานาชนิด	ความหลากหลายทางพันธุกรรม	(Genetic	diversity)	จัดว่าเป็นหน่วย
พื้นฐานของกระบวนวิวัฒนาการให้สิ่งมีชีวิตมีความเข้มแข็งและสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้	เกิดการวิวัฒนาการจน
สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายของชนิด	หรือ	สปีชีส์	(Species	diversity)	และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสังคมสิ่งมีชีวิต	
ในห่วงโซ่อาหาร	มีการแก่งแย่งแข่งขัน	และการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม	จึงเกิดเป็นความเฉพาะของระบบนิเวศแต่ละพ้ืนท่ี	
ทำให้เกิดความแตกต่างหลากหลายทางระบบนิเวศ	(Ecosystem	diversity)	ในอาณาบริเวณต่างๆ	ของผิวเปลือกโลก

ความหลากหลายของชนิด (Species diversity)

	 “ความหลากหลายของชนิด”	เป็นส่ิงท่ีเราเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด	โดยจะเห็นได้เป็นพืชและสัตว์มากมายหลายชนิด
รอบตัวเรา	รวมถึงจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ	ที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์	การที่มีชนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ	มากมายหลายชนิดนี้	
คือความหมายของ	“ความหลากหลายของชนิด”	ยกตัวอย่างเช่น	ป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	มีสัตว์ป่าหลายชนิด	เช่น	ช้าง	
วัวแดง	เสือโคร่ง	เสือดาว	หมูป่า	เก้ง	ฯลฯ	ซึ่งโดยปกติแล้ว	สิ่งมีชีวิตต่างๆ	เหล่านี้	จะไม่มีการผสมพันธุ์ข้ามชนิดกัน	
หรือหากมีการผสมพันธุ์ก็จะไม่ได้ลูก	หรือได้ลูกที่เป็นหมัน	

	 นักชีววิทยาคาดว่า	ในโลกของเราน่าจะมีสิ่งมีชีวิตรวมกันประมาณ	5-10	ล้านชนิด	หรือมากถึง	50	ล้านชนิด	
โดยส่วนใหญ่อยู่ในป่าเขตร้อนและใต้ทะเลลึก	แต่ที่ได้ศึกษากันตามหลักวิทยาศาสตร์มีอยู่เพียงประมาณ	1.7	ล้านชนิด
เท่าน้ัน	และในจำนวนส่ิงมีชีวิตท่ีรู้จักกันมีอยู่เพียงน้อยนิด	(ไม่ถึง	0.01%)	ท่ีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาและตรวจสอบถึงคุณค่า
ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ	ของมนุษย์	ท้ังทางตรงและทางอ้อม	การทำลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน	มีผลทำให้ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธ์ุไปก่อนท่ีนักวิทยาศาสตร์จะค้นพบและศึกษา

	 ในบทนี้เป็นเรื่องของความหมายและระดับของหลากหลายทางชีวภาพ	ประโยชน์และผลกระทบที่
ความหลากหลายทางชีวภาพมีต่อมนุษย์	นอกจากน้ันยังนำเสนอเร่ืองความหลากหลายของระบบนิเวศ	โดยจะ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับป่าชนิดต่างๆ	ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับครูที่จะพา
นักเรียนลงพื้นที่สำรวจต่อไป	ผู้เขียนพยายามใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชกำกับมาด้วยเท่าที่สามารถค้นหาและ
ตรวจสอบได	้เพื่อให้เป็นสากล	ซึ่งครูสามารถสืบค้นข้อมูลต่อโดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เหล่านี้	(ข้อมูลส่วนใหญ่
คัดลอกมาจากหนังสือ	ป่าของประเทศไทย	เขียนโดย	ธวัชชัย	สันติสุข)
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ความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่พบตามธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
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	 ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่รอคอยการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการ	โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพใน
บริเวณป่าชื้นเขตร้อน	(Tropical	rainforest)	บริเวณเส้นศูนย์สูตรและใกล้เคียง	ป่าชื้นเขตร้อนจึงเป็นแหล่งที่อุดม
สมบูรณ์และเอื้ออำนวยให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากมาย	เป็นศูนย์กลางแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ควรดูแลรักษาสภาพความสมบูรณ์ไว้ให้เป็นสมบัติของประเทศ	และเป็นมรดกโลก	(World	Heritage)	ป่าชื้นเขตร้อน
รอบโลกมีพื้นที่รวมกันเพียงประมาณ	7%	ของผืนแผ่นดินโลก	แต่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบและมากมายถึง	90%	
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก	เช่น	พบว่าในป่าชื้นเขตร้อนมีนกชนิดต่างๆ	มากถึง	40%	ของนกทั้งหมดในโลก	มีแมลง
ชนิดต่างๆ	มากถึง	80%	ของแมลงท้ังหมดในโลก	และมีพืชชนิดต่างๆ	มากถึง	60%	ของพืชท้ังหมดในโลก	นักวิทยาศาสตร์
คาดว่า	น่าจะมีสิ่งมีชีวิตจำนวนไม่น้อยกว่า	5	ล้านชนิดในป่าชื้นเขตร้อน	จากจำนวนสิ่งมีชีวิตทั่วโลกทั้งหมดที่คาดว่าจะ
มีอยู่	10-15	ล้านชนิดหรือมากกว่านั้น

	 ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก	โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตมากมาย
โดยเฉลี่ยประมาณ	6-10%	ของโลก	ในพื้นที่ของประเทศที่มีเพียงประมาณ	0.34%	ของพื้นแผ่นดินโลกเท่านั้น	เช่น	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชและสัตว์ป่านานาชนิด	จากการสำรวจเบื้องต้นพบ
พันธ์ุพืชมากกว่า	4,000	ชนิด	ปลามากกว่า	108	ชนิด	สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกว่า	40	ชนิด	สัตว์เล้ือยคลานกว่า	90	ชนิด	
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า	150	ชนิด	และนกมากกว่า	490	ชนิด	นอกจากนั้นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่กระจุกตัวหนาแน่น
ยังเป็นหัวใจสำคัญของผืนป่าตะวันตก	เช่น	กวางป่า	กระทิง	สมเสร็จ	วัวแดง	ช้าง	เสือโคร่ง	นกยูง	เป็นต้น	สัตว์ป่า
เหล่านี้มีพื้นที่หากินและถิ่นอาศัยที่ค่อนข้างมั่นคงในผืนป่าตะวันตก	ซึ่งเป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	
และเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีมรดกทางธรรมชาติ
ของโลก	(Natural	World	Heritage	Site)	ในปีพ.ศ.2534	
 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity)

	 “ความหลากหลายทางพันธุกรรม”	อาจเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก	สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ได้มีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการในชนิดของตนเอง	ในประชากรของส่ิงมีชีวิตชนิดใดๆ	แต่ละตัวของสัตว์	แต่ละต้นของพืช	แต่ละตัว
ของจุลินทรีย์	ต่างก็มีพันธุกรรมที่แตกต่างหลากหลาย	ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการวิวัฒนาการ

	 แต่ความจริงแล้ว	“ความหลากหลายทางพันธุกรรม”	เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง	เช่น	การปรับปรุงพันธุ์พืช
และสัตว์ในระบบเกษตรกรรม	โดยบางชนิดอาจได้สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แข็งแรง	ต้านทานโรคมาจากธรรมชาติ	แล้วนำมา
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้มีความหลากหลายของลักษณะตามที่มนุษย์ต้องการ	เช่น	การเอาข้าวป่ามาพัฒนาจนกลายเป็น
ข้าวสายพันธ์ุต่างๆ	หรืออีกตัวอย่างท่ีใกล้ตัวเรามากย่ิงข้ึนไปอีก	คือ	มนุษย์ซ่ึงมีเช้ือชาติต่างกัน	มีสีผิว	หน้าตา	ไม่เหมือนกัน	
ไม่ว่าจะเป็น	ฝรั่ง	แขกอินเดีย	แขกอาหรับ	คนจีน	คนไทย	คนแอฟริกา	ฯลฯ	แต่ก็เป็นคนเหมือนกัน	สามารถแต่งงาน
ข้ามเชื้อชาติ	สืบพันธุ์ได้ลูกหลานออกมาเป็นลูกครึ่งที่มีส่วนผสมของพ่อและแม่	ลูกที่เกิดมานั้นไม่เป็นหมัน	สามารถสืบ
เชื้อสายต่อไปได้	หรืออีกตัวอย่างคือ	สุนัขชนิดต่างๆ	ซึ่งมีทั้งสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน	สุนัขพันธุ์บางแก้ว	สุนัขพันธุ์อัลเซเชี่ยน	
สุนัขพันธุ์เชาเชา	ฯลฯ	สุนัขทุกสายพันธุ์สามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้	ลูกสุนัขที่คลอดออกมาจะเป็นลูกสุนัขพันธุ์ผสม
ที่ไม่เป็นหมัน	สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก	ถ้าเป็นตัวอย่างกรณีของต้นพืช	ก็อาจจะยกตัวอย่าง	มะม่วง	ซึ่งจะมีมะม่วง
พันธ์ุต่างๆ	เช่น	มะม่วงเขียวเสวย	มะม่วงแก้ว	มะม่วงน้ำดอกไม้	ฯลฯ	มะม่วงทุกพันธ์ุสามารถผสมเกสรข้ามสายพันธ์ุกันได้	
และได้เมล็ดที่ไม่เป็นหมัน	สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้
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	 ความหลากหลายทางพันธุกรรม	เป็นรากฐานสำคัญของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด	เพ่ือท่ีจะเอ้ืออำนวยให้ส่ิงมีชีวิตสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งหลีกเลี่ยงศัตรูหรือ
ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ	

	 ถ้าไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมแล้ว	ส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ	อาจจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ของโลกที่ผันแปรไปเรื่อยๆ	และไม่สามารถพัฒนาความต้านทานต่อโรคใหม่ๆ	ได้	ความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆ	
ก็จะตกอยู่ในความเสี่ยง	หากในประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไม่มีความแตกต่างหลากหลายในพันธุกรรม

	 ดังนั้น	จึงกล่าวได้ว่า	ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาตินั้น	จำเป็นจะต้องได้รับการสงวน
รักษาเอาไว้	เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางพันธุกรรมรูปแบบใหม่ๆ	ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ๆ	
ที่มนุษย์ต้องการ	

ภาพจาก http://glutenfreekidsrock.blogspot.com/2010/10/halloween-tips-for-gluten-free-children.html

ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecosystem diversity)

	 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ	หมายถึง	ความแตกต่างผันแปรในที่อยู่อาศัย	ในสภาพแวดล้อมที่กลุ่มของ
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน	และประกอบรวมกันเป็นหน่วยหนึ่งของระบบของโลก	ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต
นานาชนิดและรูปแบบต่างๆ	กันไป	ไม่ว่าจะเป็นพืช	สัตว์	และจุลินทรีย์	ท่ีอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหน่ึง	ไม่ว่าจะเป็น
ในดิน	ในน้ำจืด	หรือในน้ำเค็ม	โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างสมดุล

	 ระบบนิเวศในโลกมีมากมายหลายประเภท	มีทั้งระบบนิเวศตามธรรมชาติ	และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น	
ระบบนิเวศตามธรรมชาต	ิได้แก่	ระบบนิเวศบนบก	(Terrestrial	ecosystem)	เช่น	ป่าไม	้ป่าสน	ทุ่งหญ้า	ทะเลทราย,	
ระบบนิเวศน้ำจืด	(Freshwater	ecosystem)	ซึ่งมีทั้งที่เป็นระบบนิเวศน้ำไหล	เช่น	แม่น้ำ	ลำคลอง	ลำธาร	และระบบ
นิเวศน้ำนิ่ง	เช่น	ทะเลสาบ	หนอง	บึง,	ระบบนิเวศน้ำเค็ม	(Marine	ecosystem)	ได้แก่	ทะเล	มหาสมุทร	แนวปะการัง	
ป่าชายเลน
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	 ระบบนิเวศบนบก	แบ่งออกเป็นเขต	หรือชีวนิเวศ	หรือไบโอม	(Biome)	ต่างๆ	ซึ่งชีวนิเวศหมายถึงบริเวณกว้าง
ที่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมือนกัน	และมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น	การแบ่งชีวนิเวศของโลก
แบ่งตามลักษณะภูมิอากาศและละติจูด	ทั้งนี้ชีวนิเวศของโลกแบ่งเป็น	3	เขตใหญ่ๆ	คือ	ชีวนิเวศเขตหนาว	ชีวนิเวศเขต
อบอุ่น	และชีวนิเวศเขตร้อน	ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยจัดอยู่ในชีวนิเวศเขตร้อน3	มีสภาพพ้ืนท่ีหลากหลายรูปแบบ	
ตั้งแต่ยอดเขา	อย่าง	ป่าดิบเขา	ป่าสนเขา	ลาดลงสู่ที่ราบเป็นป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศของ
แหล่งน้ำ	ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ	ทะเลสาบ	หนอง	บึง	แม่น้ำ	จนจรดชายฝั่งทะเลที่เป็นป่าชายเลน	ป่าพรุ	หาดทราย	หาดหิน	
ลงไปในทะเลเป็นแนวหญ้าทะเล	และแนวปะการัง	

	 ในจังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งอยู่ในชีวนิเวศเขตร้อน	ก็มีชนิดของป่าที่หลากหลายเช่นเดียวกัน	โดยมีความแตกต่าง
ไปตามสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี	เช่น	ป่าดิบเขาตามภูเขาสูงในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ	ทุ่งหญ้าใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ป่าเบญจพรรณ	ป่าบนภูเขาหินปูน	ป่าพุ	ฯลฯ	ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอ
เพียงบางส่วนเท่านั้น

	 การอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศ	เท่ากับอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในระบบนิเวศโดยอัตโนมัติ	การอนุรักษ์
เฉพาะชนิดพันธ์ุเป็นเร่ืองท่ีทำได้ยาก	เน่ืองจากชนิดพันธ์ุใดๆ	ต่างมีแหล่งท่ีอยู่อาศัย	เม่ือแหล่งท่ีอยู่อาศัยหมดไป	ชนิดพันธ์ุ
ย่อมตกอยู่ในอันตรายจากการสูญพันธุ	์นอกจากนี้	ในแหล่งนิเวศใดๆ	ยังมีชนิดพันธุ์ต่างๆ	อาศัยอยู่มากมาย	ทั้งที่ได้
ค้นพบแล้ว	และยังมิได้ค้นพบมาก่อน	การอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศจึงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้ได้มากที่สุด

กิจกรรมที่ 2.1 : การสำรวจและค้นหาข้อมูล

	 ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ	โดยให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีกันศึกษาเร่ืองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	ในแต่ละหัวข้อที่ครูกำหนดให	้เช่น	ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใกล้โรงเรียน	หรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิด	พันธุกรรม	และระบบนิเวศในพื้นที่โรงเรียน	หรือพื้นที่หมู่บ้าน	
เป็นต้น	แล้วให้นักเรียนนำความรู้ในหัวข้อดังกล่าวกลับมาอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน

3 ชีวนิเวศเขตร้อน	มีชีวนิเวศที่สำคัญ	3	เขตคือ	ป่าดิบชื้น	(Tropical	rain	forest)	ป่าผลัดใบเขตร้อน	(Tropical	deciduous	
forest)	และทุ่งหญ้าเขตร้อน	(Tropical	grassland	and	savanna)	ในท่ีราบ	อุณหภูมิไม่ต่ำมาก	มีความผันแปรของอุณหภูมิน้อย
เม่ือเปรียบเทียบกับเขตอบอุ่น	ปริมาณและการกระจายของฝนมีความแตกต่างกันมาก	ฤดูฝนกับฤดูแล้งจึงแบ่งออกจากกันชัดเจน
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ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ : มองผ่านต้นไผ่

	 ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ	และยังเผื่อแผ่ประโยชน์มาถึงมนุษย์อีกด้วย	โดยที่
มนุษย์ได้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นเวลาช้านาน	ในที่นี้จะอธิบายเรื่องนี้โดยยกตัวอย่าง
เรื่องต้นไผ	่ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี	

	 ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า	ต้นไผ่เป็นไม้สารพัดประโยชน์	สามารถนำมาใช้งานได้หลายอย่าง	ถิ่นกำเนิดและการ
กระจายพันธุ์ของไผ่ตามธรรมชาตินั้น	พบแพร่กระจายอยู่ในบริเวณเขตร้อนและเขตอบอุ่นบางส่วน	เราสามารถพบไผ่
ได้เกือบทุกภูมิภาคของโลก	ยกเว้นทวีปยุโรป	ข้ัวโลกเหนือ	และข้ัวโลกใต้	รวมแล้วในโลกน้ีมีไผ่อยู่	80-90	สกุล	ประมาณ	
1,500	ชนิด	โดยพบในทวีปเอเชียมากที่สุด	ส่วนมากพบขึ้นกระจายตามป่าเบญจพรรณ	ป่าผสมผลัดใบ	และป่าดิบชื้น	
เฉพาะในประเทศไทยพบต้นไผ่ประมาณ	17	สกุล	72	ชนิด	และคาดว่าอาจมีบางชนิดที่ยังไม่ถูกสำรวจ

	 ในธรรมชาติ	ไผ่เป็นอาหารสำหรับสัตว์ป่าตั้งแต่เกิดจนตาย	เมื่อต้นไผ่งอกหน่อไม้อ่อนๆ	ออกมา	ก็เป็นอาหาร
สำหรับช้าง	กระทิง	เก้ง	กวาง	หมูป่า	กระจง	หน่อท่ีรอดจากการถูกกินและเติบโตแตกก่ิงใบ	สูงข้ึนมา	3-4	เมตร	กลายเป็น
อาหารของช้างที่มักหักลำไผ่มารูดกินใบในหน้าแล้ง	ทิ้งเศษเหลือให้เก้ง	กวาง	ได้กินต่อ	ใต้กอไผ่มีอ้นขุดโพรงลงใต้ดิน
เพื่อกินรากไผ	่จนกระทั่งถึงช่วงที่ไผ่ที่ใกล้จะตาย	ไผ่ก็จะออกเมล็ดมามากมาย	กลายเป็นอาหารให้กระรอก	ไก่ป่า	ไก่ฟ้า	
และนกนานาชนิดมากินเมล็ดไผ่ที่หล่นพื้น	เหลือเท่าไรก็ค่อยงอกเจริญเติบโตต่อไป

	 จังหวัดกาญจนบุรีมีต้นไผ่อยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก	ไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีหลายชนิดพันธุ์	มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ต่างกัน	เช่น	ไผ่ป่า	หรือไผ่หนาม	(Bambusa bambos	(L.)	Voss),	ไผ่สีสุก	(Bambusa blumeana 
J.H.Schultes),	ไผ่ผากมัน	(Gigantochloa hasskarliana	(Kurz)	Backer),	ไผ่ข้าวหลาม	(Cephalostachyum 
pergracile	Munro),	ไผ่บงใหญ่	(Dendrocalamus 
brandisii Kurz)	ฯลฯ	แต่ละชนิดมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน	
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างกันไป	น่ีคือความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชนิด	

	 ปกติแล้ว	มนุษย์มีความผูกพันกับธรรมชาติที่
อยู่รอบตัว	ดังนั้นในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีต้นไผ่
ขึ้นอยู่มาก	มีการแพร่กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง	
ในวิถีชีวิตของคนจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีการใช้ประโยชน์
จากต้นไผ่มากมาย	ทั้งที่เป็นอาหาร	การทำเครื่องมือ
เครื่องใช้	เครื่องจักสาน	เฟอร์นิเจอร์	วัสดุก่อสร้าง	
ตลอดจนใช้เป็นไม้ประดับ	มีชาวบ้านที่มีรายได้จากไผ่
ด้วยการตัดไม้ไผ่ส่งขาย	ขุดหน่อไม้มาขายสด	แปรรูป
เป็นหน่อไม้ป๊ีบหรือหน่อไม้ดองบรรจุขวด	ทำเฟอร์นิเจอร์	
ทำข้าวของเคร่ืองใช้	สร้างรายได้รวมต่อปีแล้วไม่น้อยเลย

แกงหน่อไม้หมูหอง 
ใช้หน่อไผ่สีสุกตากแห้งเป็นส่วนผสม และเป็นอาหาร

เก่าแก่สืบทอดกันมายาวนานของอำเภอท่าม่วง 
ปัจจุบันหารับประทานได้ยากมาก
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	 ต้นอ่อนของไผ่ที่เรียกว่า	“หน่อไม้”	เป็นพืชอาหารที่เรารู้จักกันดี	คนไทยบริโภคหน่อไม้กันมาก	และมีวิธีการ
นำหน่อไม้มาทำเป็นอาหารได้หลากหลาย	ทั้งการต้มเป็นแกงจืด	พะโล้	แกงหน่อไม้แบบทางภาคอีสาน	แกงหน่อไม้ใส่
กะทิแบบภาคกลาง	ต้มหน่อไม้กินกับน้ำพริก	ผัดหน่อไม้ใส่ไข่	ไส้ขนมกุ้ยช่าย	ข้าวเกรียบปากหม้อไส้หน่อไม้	ฯลฯ	ซึ่งไผ่
ที่นิยมเอาหน่อมาทำอาหาร	เช่น	ไผ่ตง	ไผ่บงใหญ่	ไผ่สีสุก	ไผ่รวก	

	 นอกจากจะเป็นอาหารของคนแล้ว	ไผ่ยังเป็นอาหารของสัตว์ป่าด้วย	ท่ีเรารู้กันดีคือ	หมีแพนด้า	จากประเทศจีน	
กินใบไผ่เป็นอาหาร	นอกจากนี้ยังมีกอริลล่าภูเขา	และแพนด้าแดง	แต่ถ้าเป็นในประเทศไทย	สัตว์ป่าที่ชอบกินไผ่เป็น
อาหารได้แก่	ช้างป่า	วัวแดง	และกระทิง

(ซ้าย) ไผ่บง (Dendrocalamus brandisii Kurz) (ขวา) ไผ่เลี้ยง (Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.)

(ซ้าย) ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis) (ขวา) ไผ่สีสุก (Bambusa blumeana)
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	 ในด้านของการก่อสร้างนั้น	มีความนิยมนำไม้ไผ่มาใช้ในการก่อสร้างเป็นเวลานาน	มีบ้านไทยที่สร้างด้วยไม้ไผ่
ล้วนๆ	ท่ีเรียกว่า	เรือนเคร่ืองผูก	โครงสร้างบ้านใช้ต้นไผ่เป็นลำ	ผนังใช้ไม้ไผ่สาน	พ้ืนปูด้วยฟากไม้ไผ่	ปัจจุบันน้ียังพอหาดู
ได้บ้างตามหมู่บ้านกะเหร่ียงท่ีอยู่ห่างไกล	นอกจากน้ี	ยังสามารถเอาไม้ไผ่มาสร้างแพ	สร้างสะพาน	ทำร้ัวบ้าน	ฯลฯ	ได้อีก
หลายชนิด	ไผ่ชนิดท่ีนิยมเอามาใช้ในงานก่อสร้าง	และใช้เป็นไม้ค้ำยัน	ได้แก่	ไผ่ป่า	ไผ่สีสุก	ไผ่ซางนวล	ไผ่ผาก	นอกจากน้ี
ยังสามารถเอาไม้ไผ่ไปทำเครื่องมือเครื่องใช้ได้อีกมากมาย	เช่น	พวกเครื่องจักสาน	ตะกร้า	เข่ง	ซึ่งนิยมใช	้ไผ่สีสุก	ไผ่รวก	
ไผ่เลี้ยง	ไผ่ไร	่ไผ่ผาก	ไผ่เฮี๊ยะ	ไผ่เกรียบ	ส่วนไผ่ที่นำไปทำเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไผ่ที่มีเนื้อหนา	เช่น	ไผ่สีสุก	ไผ่บงป่า	ไผ่ตง	
และไผ่ซางนวล	เป็นต้น

	 ไผ่บางชนิดท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีมีเย่ือภายในลำค่อนข้างหนา	ได้แก่	ไผ่ข้าวหลาม	ถูกนำมาใช้ทำข้าวหลามกันมาก
ในภาคอีสาน	ใบไผ่บางชนิดเอามาห่อบ๊ะจ่างของคนไทยเชื้อสายจีน	

กิจกรรมที่ 2.2 : ประโยชน์ของต้นไผ่

	 1.	กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน	เริ่มต้นด้วยโจทย์	“ถ้านักเรียนนึกถึงต้นไผ่	นักเรียนจะนึกถึง
อะไรบ้าง”	ให้นักเรียนเขียนเป็นแผนที่ความคิด	(Mind	Map)	ลงบนกระดาษปรูฟ	ให้เวลากลุ่มละ	
10	นาที	แล้วขอตัวแทนออกมานำเสนอ	2	กลุ่ม	ที่เหลือให้เสริม	หากพบว่ามีข้อแตกต่าง

	 2.	ครูตั้งคำถามว่า	นักเรียนรู้จักไผ่อะไรบ้าง	ไผ่ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง	มีไผ่เข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของนักเรียน	ก่อนจะสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

	 3.	เรื่องการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ	่ครูอาจบูรณาการเข้ากับวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ	ด้วยการ
สอนนักเรียนทำอาหารจากหน่อไม	้เช่น	ขนมกุ้ยช่าย	แกงหน่อไม้	หรืออาจจะแปรรูปทำหน่อไม้ปี๊บ	
หรืออาจจะสอนนักเรียนทำข้าวของเครื่องใช้จากไม้ไผ่ชนิดต่างๆ	เช่น	ทำด้ามจอบสำหรับใช้ในโรงเรียน	
สานตะกร้า	ทำกระปุกออมสิน	ฯลฯ
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ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

	 มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นเวลายาวนาน	มีการเอาพืชหลากหลายชนิดมา
เพาะปลูก	และเอาสัตว์หลากหลายชนิดมาเพาะเลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานและการบริโภค	อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางพันธุกรรม	ในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของมนุษย์อีกด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต	มีผลกระทบในด้านลบต่อมนุษย์ด้วยเช่นกัน	ดังจะ
เห็นได้จากการที่เชื้อโรค	จุลินทรีย์	แบคทีเรีย	พยายามปรับตัวด้วยการพัฒนาพันธุกรรม	หรือพัฒนาสายพันธุ์	เพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป	ซ่ึงหากเป็นสายพันธ์ุท่ีก่อโรคท่ีมนุษย์ยังไม่มีภูมิต้านทานโรค
ในตัว	ก็จะทำให้เกิดโรคใหม่ๆ	ขึ้นมา	ทำให้มนุษย์ต้องศึกษาและพัฒนาการป้องกันโรคต่างๆ	อยู่เสมอ	ดังตัวอย่างกรณี
เช้ือไข้หวัดใหญ่	ท่ีเกิดสายพันธ์ุใหม่ข้ึนมาเร่ือยๆ	ทำให้มนุษย์ต้องปรับปรุงวัคซีนท่ีใช้ในการป้องกันโรคทุกปี	จึงจะสามารถ
ป้องกันโรคได้	หรือกรณีการดื้อยาปฎิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย	เนื่องจากการกินยาไม่ครบโดส	หรือไม่ครบตามปริมาณ
ยาที่ต้องใช้ในการฆ่าเชื้อทั้งหมดของผู้ป่วย	ก็มีส่วนการทำให้เชื้อแบคทีเรียพัฒนาพันธุกรรมของตัวเองให้ทนทานต่อยา
ปฎิชีวนะที่มนุษย์เคยใช้มาก่อน	หรือที่เรียกว่าการดื้อยา	นอกจากนี้ยังมีกรณีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ปรับตัว
ด้วยการพัฒนาพันธุกรรม	จนเกิดเป็นแมลงสายพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงมากขึ้น	ทำให้มนุษย์
ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงในปริมาณที่มากขึ้น	หรือใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดใหม่ๆ	ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

ภาพข่าว เชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ ในประเทศลาว ที่ทำให้ไทยต้องเตรียมตัวในการป้องกัน 
จาก http://th.theasianparent.com/ไทยระวัง-โปลิโอ-กลายพันธุ์-ลาวประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว/
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ความหลากหลายของระบบนิเวศในจังหวัดกาญจนบุรี

	 ระบบนิเวศ	(Ecosystem)	หมายถึง	ระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใด
แห่งหนึ่ง	โดยมีทั้งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งชีวิต	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อและดอกไม้	
ความสัมพันธ์ระหว่างเสือโคร่งกับกวางป่า	ฯลฯ	และมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและกับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต
ในบริเวณแหล่งที่อยู่นั้น	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับน้ำ	แร่ธาตุในดิน	แสงสว่างจากดวงอาทิตย์	ความลาดชัน
ของพื้นที่	ฯลฯ	ซึ่งโดยปกติแล้ว	ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศทั้งหลายจะอยู่ในภาวะสมดุลทางธรรมชาติ	

	 ระบบนิเวศแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน	แต่ทุกระบบนิเวศล้วนมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกันคือ	ส่วนประกอบ
ที่ไม่มีชีวิต	(Abiotic	environment)	กับส่วนประกอบที่มีชีวิต	(Biotic	component)	ระบบนิเวศอาจมีขนาดเล็ก	เช่น	
ขอนไม้ผุ	สนามหญ้า	บ่อน้ำ	นาข้าว	หรืออาจมีขนาดใหญ่ขึ้น	เช่น	ป่าสน	ป่าเต็งรัง	ทะเลสาบ	หรืออาจมีขนาดใหญ่มาก
เรียกว่า	ชีวภูมิภาค	หรือไบโอม	(Biome)	เช่น	ชีวภูมิภาคทะเล	(Marine	biome)	ซ่ึงประกอบไปด้วย	หาดทราย	หาดโคลน	
แนวปะการัง	เป็นต้น	นอกจากน้ียังมีไบโอมของทุ่งหญ้า	ไบโอมของทะเลทราย	ไบโอมของป่าเขตร้อน	ฯลฯ	ไบโอมท้ังหมด
รวมกันเป็นโลกของสิ่งมีชีวิต	หรือชีวาลัย	(Biosphere	หรือ	Ecosphere)

	 ระบบนิเวศมีหลายชนิด	แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต	มีท้ังระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ	และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น	โดยทั่วไปแบ่งระบบนิเวศเป็น	5	ชนิดคือ		1.	ระบบนิเวศน้ำจืด	
2.	ระบบนิเวศทะเล	3.	ระบบนิเวศป่าชายเลน	4.	ระบบนิเวศป่าไม	้5.	ระบบนิเวศชุมชนเมือง

	 ในที่นี้จะกล่าวถึงระบบนิเวศป่าไม้	ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นแหล่งที่อยู่ของ
ส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ	มากมาย	เป็นแหล่งต้นน้ำ	พืชสมุนไพร	อาหาร	ฯลฯ	จังหวัดกาญจนบุรีมีป่าไม้หลายชนิด	เช่น	ป่าเต็งรัง	
ป่าดิบเขาต่ำ	ป่าผสมผลัดใบ	ป่าดิบแล้ง	รวมถึงป่าท่ีมีลักษณะพิเศษ	ได้แก่	ป่าบนภูเขาหินปูน	ป่าพุ	และป่าในพ้ืนท่ีอับฝน	
ซึ่งป่าแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง	มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด	และมีความสัมพันธ์กับลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม	โดยจะนำเสนอชนิดของป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งเป็นระบบนิเวศท้องถิ่นในบทนี้
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ชนิดของป่าที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี

ป่าดิบเขาต่ำ (Lower Mantane Rain Forest) 

	 ป่าดิบเขาต่ำ	พบบนภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ประมาณ	1,000	เมตร	จนถึง	1,900	เมตร	
ปริมาณน้ำฝนอยู่ท่ี	1,000-2,000	มิลลิเมตรต่อปี	สภาพป่ามีเรือนยอดแน่นทึบ	มีไม้พ้ืนล่างหนาแน่นคล้ายคลึงกับป่าดิบช้ืน
และป่าดิบแล้งบนที่ต่ำ	แต่แตกต่างกันในองค์ประกอบของพรรณไม้	ป่าดิบเขาต่ำประกอบด้วยพรรณไม้เขตอบอุ่น	
(temperate	species)	และพรรณไม้เขา	(montane	species)	ที่ต้องการอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี	ส่วนใหญ่
ได้แก่	ไม้ก่อ	นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ในระดับต่ำ	(lowland	species)	ที่เป็นพรรณไม้เด่นของป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง
ข้ึนอยู่ปะปนอยู่ด้วย	พรรณพืชจำพวกหมากปาล์มท่ีเป็นต้น	กอ	หรือหวาย	มีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับป่าดิบช้ืน	หรือดิบแล้ง	
เช่นเดียวกับเถาวัลย์ชนิดต่างๆ	จะพบอยู่ค่อนข้างน้อย	

ป่าดิบเขาต่ำ (Lower Mantane Rain Forest) 

	 ในป่าดิบเขาต่ำ	ความสูงของเรือนยอดชั้นบนของป่าดิบเขาต่ำ	ประมาณ	20-35	เมตร	ความสูงของเรือนยอด
จะลดลงตามระดับความสูงของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น	ปัจจุบันป่าดิบเขาต่ำที่สมบูรณ์เหลืออยู่น้อยมาก	ส่วนใหญ่จะถูกชาวบ้าน
แผ้วถางทำไร่	พื้นที่ป่าดิบเขาต่ำตามธรรมชาต	ิเมื่อถูกทำลายแล้วทิ้งร้างไว้นานๆ	จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าดิบเขาต่ำ
รุ่นสอง	เช่น	ป่าไม้ก่อ	ป่าไม้ก่อ-ไม้สน	ป่าดิบเขาต่ำดั้งเดิมปัจจุบันเหลืออยู่เป็นหย่อมๆ	บนภูเขา	เช่น	ดอยอินทนนท์	
ดอยเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่,	ดอยภูคา	จังหวัดน่าน	เทือกเขาสูงในป่าทุ่งใหญ่	จังหวัดกาญจนบุรี,	เขาสอยดาว	จังหวัด
จันทบุรี,	บนภูเขาหินทราย	จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เช่น	ภูหลวง	จังหวัดเลย	และบนภูเขาสูงทางภาคใต้	
เช่น	เขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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	 ป่าดิบเขาต่ำในจุดท่ีเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดของจังหวัดกาญจนบุรี	คือ	เนินกูดดอย4	ท่ีอยู่ใกล้บริเวณสำนักงานท่ีทำการ
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ	ในบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในท่ีสูง	ในวันท่ีไม่มีหมอกจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกล	มีอากาศ
หนาวเย็น	ความชื้นสูง	ตามพื้นล่างจะพบว่ามีมอส	และเฟิน	ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ	พรรณไม้ยืนต้นที่เด่นๆ	ได้แก่	ก่อ
ชนิดต่างๆ	กำลังเสือโคร่ง	(Betula alnoides	Buch.-Ham.	ex	D.Don)	พระเจ้าห้าพระองค์	(Dracontomelon dao 
(Blanco)	Merr.	&	Rolfe)	กำยาน	(Styrax benzoides	W.	G.	Craib)	อบเชย	(Cinnamomum iners	Reinw.	ex	
Blume)	ทะโล	้(มังตาน)	(Schima wallichii Choisy)	จำปีหลวง	(Magnolia rajaniana	(Craib)	Figlar)	มณฑาดอย	
(Magnolia garrettii (Craib)	V.	S.	Kumar)	ตองแข็ง	(Magnolia hodgsonii (Hook.f.	&	Thomson)	H.Keng)	
พวกนี้จะไม่เจอในป่าดิบเขาสูง	

(ซ้าย) ต้นกูดดอย (ขวา) เฟินที่เกาะอยู่ตามลำต้นของต้นไม้

	 สำหรับที่มาของชื่อเนินกูดดอย	เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมี	ต้นกูดดอย	(Brainea insignis	(Hook.)	J.	Sm.)	
อยู่มาก	พืชชนิดนี้เป็นเฟินชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายปรง	ลำต้นสั้น	

(ซ้าย) ลูกก่อชนิดหนึ่งที่พบที่เนินกูดดอย 
(ขวา) ไลเคนฝอยลม เป็นดัชนีชี้วัดความชื้นที่สูงและคุณภาพอากาศที่ดีมาก

4 การเดินทางไปที่เนินกูดดอย	อุทยานแห่งชาติทองผาภูม	ิควรใช้รถปิคอัพ	อาจจะใช้รถรับจ้างประจำทางที่วิ่งจากตลาด
ทองผาภูมิ-หมู่บ้านปิล็อค	หากจะให้ปลอดภัยมากขึ้นก็ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ	บริเวณเนินกูดดอยมีลานกางเต็นท	์ห้องน้ำ	
และร้านอาหารให้บริการ	หากมีนักเรียนจำนวนมากควรติดต่อบ้านพักของอุทยาน
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ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

 พบกระจายทั่วไปตามที่ราบ	เชิงเขา	ไหล่เขา	หุบเขาที่ชุ่มชื้น	จนถึงพื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน	950	เมตร	ทาง
ภาคกลาง	(ต้ังแต่จังหวัดชุมพรข้ึนมา)	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคตะวันออกเฉียงใต้	ถึงจังหวัดจันทบุรี	
ในป่าผลัดใบที่มีลำห้วยสายใหญ่มีน้ำไหลหรือชุ่มชื้นตลอดปี	บริเวณสองฟากริมฝั่งน้ำจะเปลี่ยนเป็นป่าดิบแล้งริมลำห้วย	
ประกอบด้วยไม้ต้นขึ้นเป็นกลุ่มๆ	เพียงไม่กี่ชนิดเช่น	ยางนา	(Dipterocarpus alatus	Roxb.	ex	G.Don)	ยางแดง	
(D. turbinatus)	ตะเคียนทอง	(Hopea odorata	Roxb.)	ประดู่ส้ม	(Bischofia javanica	Blume)	ทองหลางป่า	
(Erythrina subumbrans	(Hassk.)	Merr.)	และยมหอม	(Toona ciliata	M.Roem.)

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

 ป่าดิบแล้งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายป่าดิบชื้น	กล่าวคือ	เรือนยอดของป่าจะดูเขียวชอุ่มมาก	หรือน้อยตลอดปี	
แต่ในป่าดิบแล้งจะมีต้นไม้ผลัดใบ	(Deciduous	tree)	ขึ้นแทรกกระจายมากหรือน้อย	ขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศและ
ความชุ่มชื้นในดิน	ป่าดิบแล้งในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นในดินน้อยหรือไม่สม่ำเสมอตลอดปี	ก็จะปรากฏไม้ผลัดใบมากขึ้น
ในช้ันเรือนยอด	ป่าดิบแล้งในท่ีมีความช้ืนสูง	จะมีไม้ผลัดใบปะปนอยู่ไม่มากนัก	ไม้ต้นผลัดใบของป่าดิบแล้งท่ีสำคัญ	เช่น	
สมพง	(Tetrameles nudiflora	R.	Br.)	ปออีเก้ง	(Pterocymbium tinctorium	(Blanco)	Merr.)	ซ้อ	(Gmelina 
arborea	Roxb.)	มะมือ	(Choerospondias axillaris	(Roxb.)	B.L.Burtt	&	A.W.Hill)	คงคาเดือด	(Acrocarpus 
fraxinifolius	Arn.)	sp.)	ตะแบกใหญ่	(Lagerstromia calyculata)	ตะแบกเกรียบ	(L. balansae	Koehne)	ฯลฯ

 ไม้ต้นท่ีพบท่ัวไปในป่าดิบแล้ง	ได้แก่	ตะเคียนหิน	(Hopea ferrea	Laness.)	ตะเคียนทอง	(H. odorata	Roxb.)	
เคี่ยมคะนอง	(Shorea henryana	Pierre)	พะยอม	(S. roxburghii G.Don)	ยางนา	(Dipterocarpus alatus	Roxb.	
ex	G.Don)	ยางปาย	(D. costatus	C.F.Gaertn.)	สะเดาช้าง	(Acrocarpus fraxinifolius)	กระบาก	(Anisoptera 
costata	Korth.)	กระบก	(Irvingia malayana	Oliv.ex	A.W.Benn.)	มะเดื่ออุทุมพร	(Ficus racemosa	L.)	ลำไย	
(Dimocarpus longan	Lour.)	คอแลน	(Nephelium hypoleucum	Kurz)	ฯลฯ	
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ต้นปออีเก้ง (P. tinctorium (Blanco) Merr.)
เป็นไม้ผลัดใบที่พบได้ในป่าเบญจพรรณ และพบแทรกในป่าดิบแล้งได้ด้วยเช่นกัน

 
ต้นปอขาว (Sterculia pexa Pierre) พบได้ในป่าดิบแล้ง

 
ต้นชมพู่ป่า (Syzygium pycnanthum Merr.&L.M.Perry) 

ที่ขึ้นอยู่ริมลำห้วยที่น้ำตกชั้นล่างสุดของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นชมพู่น้ำ (Syzygium siamense (Craib) Chantaran. & J.Parn) 

โดยมีจุดแตกต่างที่เห็นได้ง่ายคือ มีฐานรองดอกสีขาว-เขียว ต่างไปจากต้นชมพู่น้ำที่มีฐานรองดอกสีม่วง
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 ท่ีอุทยานแห่งชาติเอราวัณ	จังหวัดกาญจนบุรี	มีป่าดิบแล้งอยู่ด้วย	โดยพบกระจายอยู่บนสันเขาเป็นแนวยาวตรง
ใจกลางของพื้นที่อุทยาน	และพื้นที่ส่วนใหญ่ที่หลงเหลืออยู่มีลักษณะเป็นหย่อมป่า	(Forest	fragment)	พบได้ในระดับ
ความสูง	600-800	เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	และอยู่ตามบริเวณที่ชุ่มชื้นตามที่ราบริมห้วย5	(Gallery	forest)	
พันธุ์ไม้ยืนต้นที่พบ	ได้แก่	ตะเคียนทอง	(H. odorata	Roxb.)	พญาสัตตบรรณ	(Alstonia scholaris	(L.)	R.Br.)	
เฉียงพร้านางแอ	(Carallia brachiata	(Lour.)	Merr.)	ชมพู่ป่า	(S. pycnanthum	Merr.&L.M.Perry)	มะหาด	
(Artocarpus lacucha	Buch.-Ham.)	จำปาเทศใบใหญ	่(Pterospermum acerifolium	(L.)	Willd.)	ทองหลางป่า	
(E. subumbrans	(Hassk.))	เป็นต้น	
 
ป่าเต็งรัง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest)
 
 ป่าเต็งรังเป็นป่าผลัดใบที่มีต้นไม้วงศ์ยางบางชนิดเป็นไม้เด่น	ได้แก่	เต็ง	(Shorea obtusa	Wall.	Ex	Blume)	
รัง	(Shorea siamensis	Miq.)	ยางเหียง	(Dipterocarpus obtusifolius	Teijsm.	Ex	Miq.)	และยางพลวง	(Dipterocarpus 
tuberculatus	Roxb.)	ฯลฯ	พืชเหล่าน้ีเป็นไม้ยืนต้นท่ีมีลักษณะพิเศษ	คือ	มีเปลือกหนาท่ีทนไฟระดับผิวดินได้	โดยปกติ
จะขึ้นกระจายห่างๆ	กัน	ทำให้สภาพป่าค่อนข้างโปร่ง	แสงแดดส่องถึงพื้นได้เต็มที่	โดยทั่วไปแล้ว	ความหนาแน่นของ
ต้นไม้ในป่าเต็งรังจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณ	เพราะในป่าเต็งรังจะมีดินตื้น	ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	ดินเป็นดินทราย	
มีหินปะปนบนผิวดินมาก	กักเก็บน้ำได้น้อย	มีช่วงแห้งแล้งจัดเกิน	4	เดือนต่อปี	ประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกน้อย	คือ	
900	–	1,200	มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น	พื้นป่าเต็มไปด้วยหญ้า	ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์กินพืชหลายชนิด	เช่น	
วัวแดง	กระทิง	กวางป่า	ฯลฯ	ตามพื้นป่ายังมีพืชจำพวกเป้ง	ปรง	ที่เป็นพืชโบราณตั้งแต่ยุคที่มีไดโนเสาร์ขึ้นอยู่ด้วย	
สามารถพบป่าเต็งรังได้ที่ระดับความสูง	50-1,000	เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 
 เม่ือย่างเข้าสู่หน้าแล้ง	ใบของต้นไม้ในป่าเต็งรังจะเปล่ียนจากสีเขียว	เป็นสีเหลือง	ส้ม	แดง	น้ำตาล	เป็นช่วงเวลา
ที่ผืนป่าเต็งรังงดงามด้วยสีสันต่างๆ	ก่อนที่ใบจะร่วงจนหมดต้นในช่วงเดือนธันวาคม	ซึ่งเป็นการผลัดใบเพื่อลดการใช้
น้ำลงเพื่อเตรียมรับความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง	ขณะเดียวกัน	พืชล้มลุกในป่าจะเริ่มแห้งตาย	เหลือแต่หัวที่อยู่ใต้ดิน	
การผลัดใบของป่าเต็งรังนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดทุกป	ีซึ่งใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจนปกคลุมพื้นดิน	จะกลายเป็น
เชื้อเพลิงอย่างดีเมื่อเกิดไฟป่า	หรือไฟไหม้ป่าในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม	โดยจะเป็นไฟไหม้ป่าชนิดที่ไม่รุนแรง	เพราะ
ระดับเปลวไฟจะสูงไม่เกิน	1	เมตร	ไฟไหม้ป่านี้มักเกิดขึ้นเป็นประจำโดยฝีมือของมนุษย์

(ซ้าย) ป่าเต็งรังในฤดูแล้ง (ขวา) ป่าเต็งรังหลังจากถูกไฟไหม้

5 แนะนำให้ดูพืชเหล่านี้ที่บริเวณน้ำตกชั้นล่างสุด	ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ	(มีค่าเข้าชม)	และควรไปดูในวันธรรมดาที่มี
นักท่องเท่ียวชาวไทยไม่มาก	ซ่ึงจะมีโอกาสเห็นสัตว์ป่าในบริเวณได้มากข้ึนด้วย	เช่น	นกปรอดคอลาย	เห้ีย	นกเอ้ียงถ้ำ	ลิงอ้ายเง้ียะ
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	 ข้อดีของไฟไหม้ป่าคือ	กำจัดเศษใบไม้และหญ้าแห้งออกจากพ้ืนป่า	เปิดโอกาสให้เมล็ดไม้หลายชนิดได้งอกข้ึนมา	
อีกทั้งยังช่วยกำจัดแมลงบางชนิดที่เป็นศัตรูพืช	ความร้อนจากไฟป่ายังช่วยทำให้แมลงบินหนีออกมาจากเปลือกไม้หรือ
ใต้ดิน	ทำให้กลายเป็นอาหารของนกกินแมลงบางชนิด	แต่ไฟไหม้ป่าก็มีข้อเสียด้วยคือ	ทำให้พ้ืนดินไม่มีส่ิงปกคลุม	หากมี
ฝนตกลงมา	น้ำฝนจะกัดเซาะหน้าดินให้เลื่อนไหลไปที่อื่น	ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ลาดชัน	ความรุนแรงของการกัดเซาะหน้าดิน
ก็ยิ่งมากขึ้น	นอกจากนี้ไฟไหม้ป่าก็ยังทำให้ต้นไม้หยุดยั้งการเจริญเติบโต	ลูกไม้ที่ยังเล็กอยู่จะตายไป	ต้นไม้บางต้นอาจมี
แผลไฟไหม้	ซึ่งจะเสียหายจากเห็ดราในเวลาต่อมา

ป่าเต็งรังในช่วงฤดูฝน 
(ป่าชุมชนบ้านสะมะแก6 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี)

	 เมื่อไฟป่าผ่านไป	พื้นป่าเต็งรังจะโล่งเตียน	แต่หลังจากฝนตกครั้งแรกในช่วงราวๆ	เดือนมีนาคม	ต้นไม้ก็จะเริ่ม
แตกใบใหม่	และออกฝักที่มีเมล็ด	ซึ่งหลายชนิดมีปีก	พร้อมที่จะปลิวตามแรงลมเพื่อไปตกไกลจากร่มเงาของต้นแม	่
เพ่ือจะได้มีความเป็นไปได้มากข้ึนท่ีจะได้รับแสงแดด	และเอาชีวิตรอด	ขยายพันธ์ุต่อไป	ส่วนบริเวณพ้ืนล่างของป่าก็จะมี
หญ้าระบัดงอกข้ึนมา	ดึงดูดให้สัตว์กินพืช	เช่น	วัวแดง	วัวกระทิง	กวางป่า	เก้ง	กระต่ายป่า	กลับเข้ามากินหญ้าในพ้ืนท่ีป่า
 

6 ป่าชุมชนบ้านสะมะแก	เป็นป่าชุมชนที่มีพระสงฆ์จากวัดถ้ำผาพิรุณ	และชาวบ้านในหมู่บ้านโดยรอบ	ดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้	
สนใจอยากเรียนรู้จักป่าเต็งรังแห่งนี้	ให้ติดต่อไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวน	หมู่ที่	1	บ้านปลายนาสวน	ตำบลนาสวน	
อำเภอศรีสวัสดิ	์จังหวัดกาญจนบุรี
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(ซ้าย) เป้ง (Phoenix acaulis Roxb.) (ขวา) ปรงป่า (Cycas siamensis Miq.)
 
	 ในป่าชนิดนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเรือนยอดของต้นไม้จะแบ่งเป็นระดับชั้นชัดเจน	คือ	ไม้เรือนยอด	ได้แก่	เหียง	
พลวง	รัง	เต็ง,	ไม้ชั้นรองได้แก่	ตะแบก	(Lagerstomia	sp.)	มะขามป้อม	(Phyllanthus emblica	L.)	รักใหญ่	(Gluta 
usitata	(Wall.)	Ding	Hou)	มะม่วงหัวแมงวัน	(Buchanania lanzan	Spreng.),	ไม้พุ่ม	(ส่วนใหญ่มีความสูงไม่เกิน	
7	เมตร)	เช่น	แสลงใจ	(Strychnos nux-vomica	L.)	เหมือดโลด	(Aporosa villosa	(Lindl.)	Baill.)	ปรงเหลี่ยม	
(Cycas siamensis	Miq.)	
 
	 ไม้พื้นล่าง	เป็นพืชที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตในที่แห้งแล้งและมีไฟป่าแทบทุกป	ีเป็นพืชที่มีหน่อ
อยู่ใต้ดิน	เช่น	ไผ่เพ็ก	(Vietnamosasa pusilla	(A.Chev.	&	A.Camus)	T.Q.Nguyen)	เปราะป่า	(Kaempferia 
roscoeana	Wall.))

ลูกไม้ที่พบในป่าเต็งรัง 
1)	ประดู่ป่า	(Pterocarpus 

macrocarpus	Kurz)	
2)	ไม่ทราบชนิด	
3)	เต็ง	(Shorea obtusa	Wall.	

Ex	Blume)	
4)	ไม่ทราบชนิด	
5)	ยางพลวง	(Dipterocarpus

tuberculatus	Roxb.)
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	 ในป่าเต็งรัง	มีพืชที่ชาวบ้านนำมาทำเป็นอาหารได้แก่	บุก	(Amorphophallus	sp.)	ผักหวาน	(Melientha 
suavis	Pierre)	เห็ดโคน	(Termitomyces fuliginosus	Heim)	เห็ดหูหนู	(Auricularia	auricula-judae)	เห็ดเผาะ	
(Astraeus hygrometricus)	กระโดน	(Careya sphaerica	Roxb.)	กระชาย	(Boesenbergia rotunda	(L.)	Mansf.)	
ตำลึง	(Coccinia grandis	(L.)	Voigt)	ไข่เน่า	(Vitex glabrata R.Br.)	มะขามป้อม	(Phyllanthus emblica	L.)	หว้า	
(Syzygium	sp.)	ตะคร้อ	(Schleichera oleosa	(Lour.)	Merr)	หน่อไม้	ดอกกระเจียว	(Curcuma sp.)	ฯลฯ	นอกจากน้ี
ยังมีการเอาใบพลวงมาใช้มุงหลังคาบ้าน	ศาลา	หรือเพิงพัก	

(ซ้าย) เปลือกไม้ในป่าเต็งรังมีความหนา สำหรับป้องกันความร้อนจากไฟป่า
(ขวา) ใบของต้นพลวงที่มีขนาดใหญ่ ชาวบ้านนำไปใช้มุงหลังคาบ้าน

	 ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี	มีป่าเต็งรังอยู่ด้วย	เช่น	บริเวณป่าชุมชนบ้านสะมะแก	ตำบลนาสวน	อำเภอศรีสวัสด์ิ,	
บริเวณทิศเหนือของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น,	บางส่วนของบริเวณป่าชุมชนพุเตย	อำเภอไทรโยค,	บริเวณป่าใกล้วัดพุตะเคียน	
อำเภอไทรโยค,	พื้นที่บางส่วนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	และพื้นที่บางส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก	

	 ป่าเต็งรังพบเฉพาะในประเทศพม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	และไทยเท่าน้ัน	ป่าเต็งรังท่ีพบในจังหวัดกาญจนบุรี	
จึงถือเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าเต็งรังที่สำคัญของโลก

กิจกรรมที่ 2.3 : พืชอาหารในป่าเต็งรัง

	 ให้นักเรียนสำรวจพืชอาหารและพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่พบในป่าเต็งรัง	ก่อนจะ
สืบค้นเพิ่มเติมหรือสอบถามจากผู้รู้ในชุมชน	และให้นักเรียนมานำเสนอหน้าชั้นเรียน	
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ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest)

ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ 
(Mixed Deciduous Forest)

	 สภาพป่าค่อนข้างแห้งแล้งในฤดูแล้ง	ต้นไม้จะผลัดใบ	ทำให้เรือนยอดของป่าดูโปร่งมาก	โดยมีช่วงแห้งแล้ง
นานกว่า	4	เดือน	และเมื่อเข้าฤดูฝน	ต้นไม้จะผลิใบเต็มต้น	ทำให้ป่ากลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี
อยู่ที่	1,200-1,400	มิลลิเมตร	พื้นดินเป็นดินลูกรัง	หรือดินร่วนปนทราย	มีธาตุอาหารต่ำ	มีความชุ่มชื้นในดินปานกลาง	

	 เป็นป่าที่พบได้ทั่วไปในภาคกลาง	ภาคเหนือ	และพบกระจัดกระจายเป็นหย่อมเล็กๆ	อยู่ในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตามภูเขาและที่ราบต่ำ	ยกเว้นภาคตะวันออกและภาคใต้	โดยจะพบที่ระดับความสูง	50-800	เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล	ไม้สักจะข้ึนในป่าชนิดน้ีเท่าน้ัน	สำหรับท่ีมาของช่ือ	“ป่าเบญจพรรณ”	น้ัน	เน่ืองมาจากในสมัยก่อนมีการ
ทำสัมปทานไม้มีค่า	5	ชนิดในป่าลักษณะนี้	(เบญจ	แปลว่า	ห้า)	ได้แก่	สัก	แดง	ประดู่	มะค่า	ชิงชัน	

	 ป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งจนถึงค่อนข้างทึบ	ประกอบด้วยไม้ต้นขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	
ปนกันหลายชนิด	ประกอบด้วยต้นไม้ผลัดใบหลายชนิดขึ้นปะปนกัน	แต่ละชนิดจะผลัดใบไม่พร้อมกัน	ส่วนใหญ่ผลัดใบ
ในฤดูแล้ง	พืชเด่นๆ	ท่ีพบอยู่ในวงศ์	Leguminosae,	Combretaceae	และ	Labiatae	แต่จะไม่ปรากฏพรรณไม้กลุ่มยาง	
เต็ง	รัง	ที่ผลัดใบ	(Diciduous	Dipterocarp)	บางแห่งมีไผ่ชนิดต่างๆ	ขึ้นเป็นกอสูงแน่น	หรือกระจัดกระจาย	เช่น	ไผ่ป่า	
ไผ่ข้าวหลาม	ไผ่รวก	ไผ่ไร่
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	 ต้นไม้ที่พบ	เช่น	แดง	(Xylia xylocarpa	(Roxb.)	
Taub.)	ประดู่	(Pterocarpus macrocarpus	Kurz)	
มะค่าโมง	(Afzelia xylocarpa	(Kurz)	Craib)	ตะคร้ำ	
(Garuga pinnata	Roxb.)	มะขามป้อม	(Phyllanthus 
emblica	L.)	ยอป่า	(Morinda coreia	Ham.)	มะค่าแต้	
(Sindora siamensis	Teijsm.&	Miq.)	ชงโคนา	(Bauhinia 
racemosa	Lam.)	มะกอก	(Spondias pinnata	(L.f.)	
Kurz)	ฯลฯ

(ซ้าย) ดอกของต้นมะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)
(ขวา) ผลและใบของต้นประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)

 

(ซ้าย) ฝักและเมล็ดของต้นแดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.)
(ขวา) โมกหลวง (Holarrhena pubescens Wall.ex G.Don)

	 ป่าชนิดนี้พบได้ทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุร	ีจุดที่พบเห็นได้ง่ายได้แก่	บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพ	ุ
 

คำถามชวนคิด
	อะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างป่าเต็งรัง	
และป่าเบญจพรรณ
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ป่าที่มีลักษณะพิเศษ

	 ป่าที่มีลักษณะพิเศษ	หมายถึง	ชนิดของป่าที่ไม่ได้พบในบริเวณทั่วไป	แต่เกิดในพื้นที่จำกัดเป็นหย่อมเล็กๆ	
ไม่กว้างขวางนัก	อันเป็นผลพวงจากภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะมาก	เช่น	ตามภูเขาหินปูน	แอ่งน้ำจืดที่มีน้ำเอ่อ
ขึ้นท่วมเป็นครั้งคราว	หรือลานหินบนภูเขาสูง	ความจำกัดทางนิเวศนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นแหล่งรวมของ
สิ่งมีชีวิตหายากนานาชนิด

	 ในที่นี้	ขอแนะนำป่าในจังหวัดกาญจนบุร	ีที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษให้ได้รู้จักสามชนิดได้แก่	ป่าเขาหินปูน	ป่าพ	ุ
และป่าในพื้นที่อับฝน	

 ป่าเขาหินปูน (Limestone Forest)

ป่าเขาหินปูน (Limestone Forest)

	 ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยยอดเขาแหลมคม	ตะปุ่มตะป่ำ	มีหน้าผา	หุบเหว	และหลืบถ้ำหลบเร้นอยู่มากมาย	
คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาหินปูน	ซ่ึงแตกต่างไปมากจากระบบนิเวศชนิดอ่ืนๆ	บนภูเขาหินปูนมีสังคมพืชแบบทนแล้ง	
(Xerophyte)7	เกิดขึ้น	เพราะแผ่นหินที่ถูกแดดเผาจนร้อนจัด	และต้องปะทะกับกระแสลมผันผวนตลอดทั้งวันนั้น	
ย่อมก่อให้เกิดการระเหยของน้ำและมีการสูญเสียน้ำมาก	ร่องหลืบหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลา

7 พืชแบบทนแล้ง	(Xerophyte)	เป็นพืชที่ปรับตัวเพื่อมีชีวิตอยู่ในที่ที่มีปริมาณน้ำจำกัดหรือแห้งแล้ง	สามารถเจริญงอกงามได้
ในที่ที่มีอากาศร้อน	กันดารน้ำและไอน้ำที่ควรจะมีในบรรยากาศ	บางพวกมีลำต้นอ้วนฉ	ุอมน้ำ	และเก็บอาหารไว้ได้มาก	เช่น	
ต้นว่านหางจระเข้	ต้นศรนารายณ์	บางพวกเปลี่ยนใบเป็นหนาม	เพื่อลดการคายน้ำ	เช่น	กระบองเพชร	บางพวกเปลี่ยนใบเป็น
เกล็ด	เช่น	ต้นสนทะเล	บางพวกมีต่อมสำหรับสกัดเอาเกลือออก	เช่น	โกงกางใบเล็ก	โกงกางใบใหญ่	แสมดำ	แสมขาว
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นานนับพันนับหมื่นป	ีได้กลายเป็นแหล่งสะสมของซากอินทรียวัตถุและเศษฝุ่นผงจนเกิดเป็นชั้นหน้าดินตื้นๆ	ดังนั้น
พืชที่ขึ้นอยู่บนภูเขาหินปูนได้ต้องทนร้อน	ทนแล้งได้ดี	ต้องมีรากหยั่งลึกยึดเกาะได้ดี	ถึงแม้จะเจริญเติบโตบนภูเขาหิน
ที่มีหน้าดินตื้น	พืชในสังคมพืชป่าหินปูนจึงปรับตัวให้ทนทานต่อสภาวะทุรกันดารดังกล่าว	ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก	
ไม้พุ่มแคระ	หรือไม้ยืนต้นบางชนิดขึ้นกระจายอยู่ห่างๆ	กัน	เช่น	จันทน์ผา	(Dracaena cochinchinensis (Lour.)	
S.C.Shen.)	ปรงเขา	(Cycas pectinata	Buch.-Ham.)	ชมพูพาน	(Wightia speciosissima	(D.	Don)	Merr.)	ไทร	
(Figus	sp.)	กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี	(สกุล	Paphiopedilum)	ดาดตะกั่ว	หญ้า	เฟิน	และไลเคน	พรรณไม้หายากของ
ไทยที่พบเฉพาะบนเขาหินปูนมีหลายชนิด	เช่น	ฟ้าคราม	แสงแดง	พิมพ์ใจ	ฟองหินเหลือง	หญ้าดอกลาย	ฯลฯ	ซึ่งเป็น
พืชที่พบเฉพาะดอยเชียงดาว

 ภูเขาหินปูนในประเทศไทยพบเป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ	ทอดลงตามชายแดนฝั่งตะวันตก
ลงสู่ภาคใต้	และยังมีเกาะแก่งหินปูนอีกมากมายในท้องทะเลทั้งสองด้านอีกด้วย	เช่น	เขาหินปูนดอยเชียงดาว	ในจังหวัด
เชียงใหม่	และเทือกเขาหินปูนในเขาสก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น	ยังมีการศึกษาป่าชนิดนี้ในประเทศไทยไม่มากนัก	
และมักไม่ค่อยมีการระบุชื่อป่าชนิดนี้เมื่อมีการอธิบายว่าในประเทศไทยมีป่าอะไรบ้าง8

ต้นจันทน์ผา 
(Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Shen.) 
เป็นพืชบนภูเขาหินปูนที่มักถูกลักลอบขุดมาขาย
เป็นไม้ประดับตามสวนทั่วไป

ต้นแคขาว (กาญจนิการ์) 
(Santisukia pagetii (Craib) 

Brummitt)

8 ในจังหวัดกาญจนบุรี	มีภูเขาหินปูนอยู่มาก	มีอาจารย์ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาต	ิมหาวิทยาลัย
มหิดล	วิทยาเขตกาญจนบุร	ีศึกษาพรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในป่าเขาหินปูน	และมีการทำพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก	
ผู้สนใจให้ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท	์034	–	585	058	ถึง	75	ต่อ	2511
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		 ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่พบได้บนภูเขาหินปูนในจังหวัด
กาญจนบุรีได้แก่	ต้นแคขาว	หรือต้นกาญจนิการ์	(S. pagetii 
(Craib)	Brummitt)	ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี	
ดอกมีสีขาวหรือชมพูอ่อน	ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนง
ยาว	20-35	เซนติเมตร	ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	
ออกผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม	จุดหน่ึงท่ีสามารถไปชม
ต้นกาญจนิการ์	ได้สะดวกที่สุดได้แก่	วัดบ้านถ้ำ	ตำบลเขาน้อย	
อำเภอท่าม่วง	อยู่บริเวณปลายหางบันไดรูปมังกรด้านซ้ายและ
ระหว่างทางขึ้นไปสู่เจดีย์บนยอดเขาหนึ่งต้น	และที่บริเวณหน้า
เจดีย์บนยอดเขาอีกหน่ึงต้น	ทุกต้นยังไม่มีการทำป้ายช่ือติดเอาไว้	
เพราะฉะนั้นจึงควรไปดูในช่วงที่ต้นไม้ออกดอก	เพื่อให้ง่าย
ต่อการจำแนกชนิด

	 พืชบนภูเขาหินปูนที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีชนิดอื่นๆ	ที่น่าสนใจ9	ได้แก่	กันภัยมหิดล	(Afgekia mahidolae 
B.L.Burtt	&	Chermsir.),	มหาพรหม	(Mitrephora winitii Craib),	ส้มกุ้งหินปูน	(Begonia alicida	C.B.Clarke),	
อรพิม	(Bauhinia winitii	Craib),	กะเพราหินปูน	(Plecranthus albicalyx)

 
อรพิม (คิ้วนาง) (B. winittii Craib) ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้ ตั้งเป็นเกียรติแก่ พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) นักพฤกษศาสตร์ชาวไทย
ออกดอกในช่วงเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 

9 ดูภาพพืชเหล่านี้ได้ที่เว็ปไซต	์http://ka.mahidol.ac.th/herbarium/kaohinpoon.html

คำถามชวนคิด
	จะเห็นได้ว่ามีการระเบิด
ภูเขาหินปูนในจังหวัดกาญจนบุรี
อยู่หลายจุด	เพื่อเอา
หินปูนไปใช้
ประโยชน์	
	เราจะมีวิธีอนุรักษ์ป่า
บนภูเขาหินปูน
ได้อย่างไรบ้าง
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 ป่าพุ (Spring Water Swamp Forest) 

ป่าพุ (Spring Water Swamp Forest)

	 หากสังเกตป้ายบอกทางริมถนนสาย	323	ที่วิ่งจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปที่อำเภอทองผาภูมิ	จะสังเกตเห็น
หลายหมู่บ้านมีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า	“พุ”	เช่น	บ้านพุเลียบ	บ้านพุหว้า	บ้านพุใหญ่	บ้านพุประดู่	บ้านพุองกะ	บ้านพุถ่อง	
บ้านพุตะเคียน	ฯลฯ	คำว่า	“พุ”	นี้เป็นชื่อที่มีความหมาย	มีที่มา	ไม่ได้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาลอยๆ

 

ถ้ำ

น้ำผุด/น้ำพุ

หลุมยุบ

ป่าพุ
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	 “พุ”	เป็นช่ือของระบบนิเวศท่ีมีความเฉพาะมากท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี	และจังหวัดใกล้เคียง	พ้ืนท่ี
ที่มีพุจะเป็นพื้นที่ใกล้กับภูเขาหินปูน	มีน้ำผุดขึ้นมาตามแนวร่องรอยแตกของหินปูนใต้ดินที่อยู่ในบริเวณตีนเขา	น้ำที่ไหล
ออกมาเอื่อยๆ	จากรอยแตกของหิน	จะรวมกันเป็นลำธารขนาดเล็ก	บางส่วนกลายเป็นแอ่งน้ำขังตลอดปีหรือบางช่วง
ของปี	ซึ่งการที่น้ำมีการเคลื่อนที่ไหลออกไปจากพื้นที่	จึงไม่เกิดการทับถมเน่าเปื่อยของซากอินทรียวัตถ	ุพื้นที่บริเวณนี้
กลายเป็นป่าชื้นๆ	ที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ที่น่าสนใจและมีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่น	กลายเป็นพื้นที่ที่มี
ระบบนิเวศเฉพาะถ่ินท่ีเรียกว่า	“พุ”	หรือ	“ป่าพุ”	(Spring	Water	Swamp	Forest)	ซ่ึงเป็นระบบนิเวศท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดกาญจนบุรี	(เป็นระบบนิเวศคนละแบบกับ	“ป่าพรุ”	(Peat	Swamp	Forest)	ที่มีน้ำนิ่ง	มีซากอินทรียวัตถุ
ผุพังเน่าเปื่อยขังอยู่เป็นชั้นหนาเรียกว่าพีท	ซึ่งจะกลายไปเป็นถ่านหินต่อไป)	

	 การที่พุเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในบางช่วงของปีหรือเกือบตลอดทั้งป	ีจึงทำให้ระบบรากของพืชได้รับ
ออกซิเจนในปริมาณที่ต่ำกว่าพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขัง	พืชที่อยู่รอดได้ในบริเวณพื้นที่พุจึงเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้รอดได้ใน
สภาวะท่ีดินขาดออกซิเจน	หรือมีปริมาณออกซิเจนต่ำ	เช่น	พัฒนาระบบรากค้ำยัน	(Prop	root)	ท่ีกระจายออกด้านข้าง
ในบริเวณระดับผิวดิน	หรือไม่ลึกจากผิวดินมากนักเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับลำต้น	มากกว่าการมีระบบรากที่หยั่งลึก
ลงไปในดิน	พืชบางชนิดมีการสร้างรากหายใจ	(Pneumatophore)	ที่แทงขึ้นมาเหนือผิวดินเพื่อช่วยในการหายใจ	
พัฒนาระบบเนื้อเยื่อแอแรนไคมา	(Aerenchyma)	ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปลายยอดถึงราก	ซึ่งสามารถช่วยให้ออกซิเจน
จากบริเวณปลายยอดหรือลำต้น	สามารถแพร่ผ่านลงมาสู่ราก	หรือส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำได้	

	 ตัวอย่างของพืชเด่นชนิดหนึ่งที่พบการปรับตัวให้อยู่รอดได้ในบริเวณน้ำท่วมขังได้แก่	เตยใหญ	่(Pandanus 
unicornutus	St.John)	ซึ่งมีลำต้นสูงใหญ่ได้ถึง	10	เมตร	และมีการพัฒนารากค้ำยัน

ต้นเตยใหญ่ และรากค้ำยัน ที่พบในบริเวณป่าชุมชนบ้านพุเตย-พุลาด10 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 

10 สนใจศึกษาธรรมชาติในป่าพุ	ที่ป่าชุมชนบ้านพุเตย-พุลาด	กับวิทยากรท้องถิ่น	ติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร
ร้านค้าชุมชน	ตำบลท่าเสา	อำเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี	โทรศัพท์	089-0397429
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รากหายใจของพืชบางชนิดที่พบในบริเวณป่าพุ

	 ด้วยความที่พุเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ	มีความชื้นสูง	พืชพรรณที่พบในพุจึงแตกต่างออกไปจากป่าที่อยู่รอบนอกออกไป	
ในพุจะสามารถพบพืชอย่าง	มอส	ลิเวอร์เวิร์ต	เฟิน	เฟินใบบาง	ผักหนาม	หวาย	ห้อมช้าง	ไปจนถึงไม้ยืนต้น	ได้แก่	เตยใหญ่	
(Pandanus unicornutus	H.St.John)	ซ่ึงเป็นพืชท่ีเด่น,	ตังหน	(Carophyllum	spp.),	ชมพู่น้ำ	(Syzygium siamense 
(Craib)	Chantaran.	&	J.Parn),	หว้า	(Zysygium	spp.),	ไคร้ย้อย	(Elaeocarpus	spp.),	เฉียงพร้านางแอ	(Carallia 
brachiata	(Lour.)	Merr.),	เต่าร้าง	(Caryota	sp.),	ขนุนป่า	(Artocarpus	sp.)	ฯลฯ	โดยมีไม้ยืนต้นบางชนิดที่มีราก
พูพอนแผ่ไปตามผิวดินเพื่อช่วยค้ำยันลำต้นให้ตั้งตรงอยู่ได้	ไม่ล้มลงมาเพราะดินที่ไม่แน่น	อุ้มน้ำ	ชื้นแฉะ	

	 ส่วนพรรณไม้ชั้นรองได้แก่	เตยหนาม	(Pandanus	sp.),	ระกำ	(Salacca wallichiana	Mart.)	พรรณไม้
พื้นล่างของป่า	เช่น	ค้างคาวดำ	(Tacca chantrieri André)	ผักหนาม	(Lasia spinosa	(L.)	Thwaites)	หวายต่างๆ	
เป็นต้น	โดยผักหนามและค้างคาวดำนั้นมักพบมากบริเวณที่แสงส่องถึงพื้น	

	 นอกจากนี้ตามลำต้นของไม้ยืนต้นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยังพบว่ามีกล้วยไม้อิงอาศัยมากกว่า	10	ชนิด
เกาะอาศัยอยู่	ที่เด่นๆ	ได้แก่	เขากวางอ่อน	(Phalaenopsis cornu-cervi (Breda)	Blume	&	Rchb.f.),	กะเรกะร่อน	
(Cymbidium	sp.),	เอ้ืองสายล่องแล่ง	(Dendrobium aphyllum	(Roxb.)	C.E.C.Fisch.),	เอ้ืองดอกฟ้อน	(Saccolabiopsis 
pusilla	(Londl.)	Seidenf.	&	Garay),	เข็มหนู	(Smitinandia micrantha	(Lindl.)	Holttum),	ผีเส้ือน้อย	(Phalaenopsis 
parishii	Rchb.f.),	เอื้องพวงพลอย	(Sarcoglyphis mirabilis	(Rchb.f.)	Garay)	เป็นต้น
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พืชบางชนิดที่พบในป่าพุ

	 ในพุบางแห่งจะพบว่ามีปูราชินี	(Thaiphusa sirikit)	ท่ีเป็นปูน้ำจืดมีสามสีดูเหมือนสีของธงชาติไทย	ขุดรูอยู่ตาม
พื้นดิน	และถ้าหากพุแห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากพอ	ก็อาจจะพบสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก	ได้แก่	ชะมดเช็ด	อีเห็นธรรมดา	
หมาหริ่ง	ฯลฯ	เข้ามาหากินในพื้นที่อีกด้วย

ปูราชินี ที่พบเฉพาะในป่าพุบางแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี

	 พุบางแห่ง	ได้แก่	พุหนองปลิง	ในพ้ืนท่ีหมู่	1	บ้านท่ามะเด่ือ	ตำบลห้วยเขย่ง	อำเภอทองผาภูมิ	เป็นพุท่ีถูกศึกษาวิจัย
ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ทำให้ทราบว่ามีนกมากกว่า	60	ชนิดท่ีเข้ามาใช้พ้ืนท่ีป่าพุแห่งน้ี	ส่วนสัตว์เล้ือยคลาน
และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบแล้วมีจำนวน	15	ชนิด	ยกตัวอย่างที่น่าสนใจ	เช่น	กบทูด	(Limnonectes kuhlii),	
เขียดบัว	(Rana erythraea),	คางคกบ้าน	(Bufo melanostictus),	จงโคร่ง	(Bufo asper),	คางคกแคระ	(Bufo parvus),	
คางคกห้วย	(Ansonia	sp.),	เขียดล่ืน	(Occidozyga laevis),	เขียดทราย	(Occidozyga martensii),	อ่ึงกรายลายเลอะ	
(Leptobrachium smithi),	อ่ึงอ่าง	(Kaloula pulchra),	ปาดบ้าน(Polypedates leucomystax)	เป็นต้น	สัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนมนั้นพบน้อยมาก	เห็นเฉพาะร่องรอยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	เช่น	หนูชนิดต่างๆ	และกระแต
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	 พุบางแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเคยมีพื้นที่กว้างใหญ่	แต่
เมื่อมีการถมพื้นที่ให้สูงเพื่อทำเป็นถนนผ่านพื้นที่พุ	ถนนก็กลาย
เป็นเข่ือนก้ันไม่ให้น้ำท่ีผุดข้ึนมาข้ามถนนไปยังอีกฝ่ังหน่ึงของถนนได้	
ประกอบกับการบุกเบิกแผ้วถางพ้ืนท่ีพุท่ีอยู่อีกฝ่ังหน่ึงของถนน	ทำให้
พ้ืนท่ีพุบริเวณน้ันหมดสภาพไป	ทำให้ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดในพ้ืนท่ีพุ
ก็หายไปด้วย	ซ่ึงเป็นเร่ืองที่น่าเสียดาย

 
 ป่าพุที่ถูกตัดแบ่งโดยถนน ทำให้น้ำไหลจากฝั่งด้านขวาไปด้านซ้ายไม่ได้ ทำให้ป่าพุเสื่อมสภาพลง

 ป่าพุที่เสื่อมสภาพ โปรดสังเกตว่ามีต้นเตยใหญ่ ซึ่งขึ้นในป่าพุ อยู่ทางด้านขวามือ
 

คำถามชวนคิด
1.ป่าพุมีความเกี่ยวข้องอย่างไร

กับหินปูน	
2.เราจะอนุรักษ์ป่าพุ	

ได้อย่างไรบ้าง
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 ป่าในบริเวณพื้นที่อับฝนของจังหวัดกาญจนบุรี 

สภาพป่าในพื้นที่อับฝน อำเภอบ่อพลอย 
บริเวณ กม.26 ทางหลวงสาย 3086 

	 อำเภอบ่อพลอย	อำเภอห้วยกระเจา	อำเภอเลาขวัญ	อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี	มีแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี	และตอนปลายของแนวเทือกเขาสันกำแพงบังลมฝนท่ีมาจากทะเลอันดามัน	ทำให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีอับฝน	
(Rain	Shadow)	มีความแห้งแล้ง	แม้จะเป็นฤดูฝนก็มีฝนตกไม่มาก	ปริมาณน้ำฝนปีพ.ศ.2554	ตลอดทั้งปีของอำเภอ
บ่อพลอย	อยู่ท่ี	691.1	มิลลิเมตร	และอำเภอเลาขวัญ	อยู่ท่ี	792.2	มิลลิเมตรเท่าน้ัน	(ในขณะท่ีปริมาณน้ำฝนของอำเภอ
ไทรโยค	ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่อับฝนอยู่ที่	1,175.7	มิลลิลิตร11)	ประกอบกับสภาพดินที่เป็นดินทรายเหมือนทางภาคอีสาน	
ทำให้ชาวบ้านเพาะปลูกอะไรได้ไม่มากนัก	จากการสำรวจพบว่า	พืชไร่ท่ีนิยมปลูกมากได้แก่	มันสำปะหลัง	และยูคาลิปตัส	

	 พ้ืนท่ีบางส่วนในอำเภอบ่อพลอย	เป็นทุ่งโล่ง	มีต้นไม้อยู่กันห่างๆ	กระจัดกระจาย	หลายต้นเป็นต้นไม้ท่ีมีลักษณะ
แคระแกรน	เป็นไม้หนาม	พ้ืนดินเป็นดินทราย	มีหินปะปนอยู่	ท้ังท่ีเป็นหินบะซอลต์	ศิลาแลง	ควอทซ์	ฯลฯ	มีท้ังก้อนใหญ่
เท่ากำป้ัน	และท่ีเป็นเม็ดเล็กๆ	น่าจะเป็นหินกรวดมนท่ีอยู่ในบริเวณกลางน้ำ	เน่ืองจากไม่ได้มีรูปทรงกลมมนสวยๆ	เหมือน
หินแถวๆ	ปลายน้ำ	การที่มีหินปะปนในปริมาณมากทำให้สภาพดินเลว	ปลูกพืชไร่ไม่ได้

11 ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ	สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ศ.2556-2558,	
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ	ปี	2556-2558	สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี
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	 ในบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้บางชนิด	บางต้นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	ได้แก่	สะเดา	(Azadirachta indica	A.	Juss.	
var.	siamensis	Valeton)	รัก	(Calotropis gigantea	(L.)	Dryand.)	พุทรา	(Ziziphus mauritiana	Lam.)	สบู่เลือด	
(Stephania	sp.)	มะขามเทศ	(Pithecellobium dulce (Roxb.)	Benth.)	แต่มีต้นไม้หนามที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก	
เช่น	ต้นหนามพรม	หรือหนามข้ีแฮด	(Carissa cochinchinensis	Pierre	ex	Pit.)	เป็นต้นไม้ท่ีมีหนามยาวๆ	แผ่ไปตามพ้ืน	
มีก่ิงหลักท่ีพุ่งตรงข้ึนมา	แต่ไม่สูงมากนัก	ต้นไม้ชนิดน้ีมีดอกสีขาว	ห้าแฉก	กล่ินหอมเอียน	มีผลสีดำ	ใบไม่มันมาก	ดูเผินๆ	
จะคล้ายใบมะนาว	ต้นไม้หนามอีกชนิดหนึ่งที่พบคือ	ต้นกระถินพิมาน	(Acacia harmandiana	(Pierre)	Gagnep.)	
เป็นพืชในตะกูลถั่ว	หนามมีขนาดใหญ่และแข็งมาก	แต่ต้นไม้ชนิดนี้ก็ดูเตี้ยๆ	แคระ	ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นไม้ยืนต้น	และ
จะสามารถโตได้มากกว่านี้	แต่สภาพดินเช่นนี้	ก็เป็นได้แค่ไม้พุ่มเท่านั้น	นอกจากนี้ยังมีต้นสะแกนา	(Combretum 
quadrangulare	Kurz)	ที่มีหนามบริเวณลำต้น	มีเมล็ดที่มีปีก	สามารถปลิวไปตามลม	บางแห่งมีต้นใบเสมา	(Opuntia 
spp.)	ที่เป็นพืชในกลุ่มกระบองเพชร	(วงศ	์Cactaceae)	ที่เป็นพืชอวบน้ำอยู่ด้วย

	 ไม่ไกลจากบริเวณท่ีผู้เขียนเข้าไปสำรวจเป็นป่าเบญจพรรณ	(ป่าชุมชนบ้านหนองตาพุก)	ทำให้เช่ือได้ว่า	ในอดีต
บริเวณทุ่งโล่งที่ผู้เขียนเดินสำรวจอาจเป็นป่าเบญจพรรณทั้งหมด	แต่ถูกทำลายไปแล้ว	อย่างไรก็ตามพบว่าสภาพดินใน
บริเวณป่าเบญจพรรณดังกล่าวเป็นดินทราย	ไม่มีกรวดปะปน	ต่างไปจากทุ่งโล่งที่ไปสำรวจ

 
ต้นหนามพรม (C. cochinchinensis Pierre ex Pit)
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ต้นมะขามเทศ (P. dulce)

ต้นสะแกนา (C. quadrangulare Kurz)

	 ในหนังสือป่าของประเทศไทย	(เขียนโดย	ธวัชชัย	สันติสุข,	สำนักหอพรรณไม้	กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า,	
2549)	ที่พูดถึงระบบนิเวศป่าชนิดต่างๆ	ได้กล่าวถึงป่าเบญจพรรณ	เอาไว้ว่า..

คำถามชวนคิด
	อะไรคือลักษณะเด่น
ของพืชในพื้นที่อับฝน
ที่แตกต่างจากพืช
ในป่าชนิดอื่นๆ
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 “ป่าเบญจพรรณในท้องท่ีมีดินต้ืน หรือดินเป็นกรวดทราย ค่อนข้างแห้งแล้ง (Xeric) และมีไฟป่าในฤดูแล้งเป็น
ประจำ ต้นไม้จะมีลักษณะแคระแกร็น เรือนยอดเป็นพุ่มเตี้ยๆ ตามลำต้นและกิ่งมักมีหนามแหลม เช่น กระถินพิมาน 
(Acacia tomentosa Willd., A. harmandiana (Pierre) Gagnep.) แฉลบแดง (Acacia leucophloea (Roxb.) 
Willd.) สีฟันคนฑา (Harrisonia perforate) มะสัง (Feroniella lucida (Scheff.) Swingle) กระแจะ (Naringi 
crenulata) แจง (Maerua siamensis) ตะขบป่า (Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.) เป็นต้น”
 
	 น่ันคือ	บริเวณทุ่งโล่งท่ีมีสภาพดินต้ืน	มีกรวดปะปนอยู่ชัดเจน	และเต็มไปด้วยพืชหนามแห่งน้ี	เป็นป่าเบญจพรรณ
ที่มีลักษณะเฉพาะมาก	คือต้นไม้มีลักษณะแคระแกรน	เรือนยอดเป็นพุ่มเตี้ยๆ	ตามลำต้นและกิ่งมักจะมีหนามแหลม	
และเป็นชนิดพืชค่อนข้างเฉพาะเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่	ทั้งนี้	บ้านทุ่งมะสัง	ที่อยู่ถัดไปจากจุดที่ผู้เขียนสำรวจ	ที่ตั้งชื่อ
ตามต้นมะสังที่เป็นไม้เด่นในชุมชน	ก็น่าจะอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันนี้เช่นกัน

หนามของต้นกระถินพิมาน

ต้นเสมา (Opuntia spp.)

กิจกรรมที่ 2.4 : สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

	 ให้นักเรียนสำรวจและศึกษาป่าท่ีอยู่ในท้องถ่ินของนักเรียนว่า	เป็นป่าชนิดใด	มีชนิดพืช	หรือสัตว์	
หรือส่ิงมีชีวิตที่น่าสนใจอะไรบ้าง	และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร	
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	 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ว่าด้วยเรื่องของสังคมพืชที่อยู่รวมกันเป็นป่าชนิดต่างๆ	ที่หลากหลายในจังหวัดกาญจนบุรี	
ซึ่งเรื่องประโยชน์ของต้นไม้คงไม่ต้องกล่าวอะไรมาก	ทุกคนทราบกันอยู่แล้วดีว่า	เราไม่ควรตัดไม้ทำลายป่า	เพราะป่าไม้
เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน	เป็นแหล่งเก็บกักความช้ืน	เป็นคลังพันธุกรรมของพืชและสัตว์	ป่าไม้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า	
เป็นแหล่งอาหาร	เป็นแหล่งพืชสมุนไพร	ฯลฯ	ซึ่งพืชหลายชนิดที่ผู้เขียนได้ระบุชื่อ	และนำภาพมาประกอบข้างต้น	
บางอย่างเป็นพืชสมุนไพร	บางอย่างเป็นพืชอาหาร

	 ครูสามารถต่อยอดสองเรื่องหลังนี้ได้ไม่ยาก	เนื่องจากในจังหวัดกาญจนบุรี	มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยอยู่ด้วย	
มีผู้รู้ด้านพืชสมุนไพรอยู่หลายคนกระจายอยู่ตามอำเภอและตำบลต่างๆ	ครูอาจจะต้องช่วยนักเรียนสืบเสาะค้นหาผู้รู้	
แล้วมอบหมายให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้รู้ในเร่ืองสมุนไพรตามชุมชนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่	ในเร่ือง
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน	หรือจะสอบถามผู้ปกครองเก่ียวกับพืชในป่าท่ีสามารถเก็บมาทำอาหารได้	
แล้วเอามานำเสนอหน้าห้องเรียน	หรือจัดบอร์ดนิทรรศการ	และอาจต่อยอดเพิ่มเติมด้วยการเอามาเพาะขยายพันธุ์เพิ่ม
ในโรงเรียน	ให้ความรู้	แล้วแจกนักเรียนไปปลูกตามบ้าน

	 ในบทที่	3	ซึ่งอยู่ถัดไป	จะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่า	นอกเหนือจากต้นไม้แล้ว	ในป่ายังมีสัตว์ป่าอยู่ด้วย	และมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างสัตว์ป่ากับต้นไม้	และสัตว์ป่ากับสัตว์ป่าด้วยกัน	โดยเล่าเรื่องผ่าน	เสือโคร่ง	วัวแดง	
และหน่อไม	้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในป่าของจังหวัดกาญจนบุรี

คำถามชวนคิด
	ป่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง?	มีพืชสมุนไพรอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก?	มีพืชป่าอะไรที่บ้างที่กินได้?	
พืชที่นักเรียนยกตัวอย่าง	อยู่ในป่าชนิดใด?	และเราจะรักษาป่าไม้ในจังหวัดกาญจนบุรี	เอาไว้ได้
อย่างไร?

ครูอาจจะเริ่มต้นด้วยการให้
นักเรียนวาดภาพต้นไม้ยืนต้นมาคนละ 1 ชนิด
ก่อนก็ได้นะคะ เป็นการทำความรู้จักต้นไม้ 

ทั้งรูปทรง ลำต้น ใบ ดอก ผล



กล้วยไม้เป็นพืชที่อาศัย
เกาะอยู่ตามกิ่งก้านหรือ
ลำต้นของไม้ยืนต้น 
โดยที่มันไม่จำเป็นต้อง
สร้างลำต้นของมันเอง
ให้ยืดยาวไปรับแสงแดด
เพื่อสังเคราะห์แสง



บทที่ 3
การถ่ายทอดพลังงาน 

และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

ในระบบนิเวศ
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คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
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บทที่ 3 ชุดการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดพลังงาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
ข้อ	1	สำรวจระบบนิเวศต่างๆ	ในท้องถิ่น	และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
ข้อ	2	วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร	

และสายใยอาหาร

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4-6
ข้อ	1	อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
ข้อ	3	อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ	และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา
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บทที่ 3
การถ่ายทอดพลังงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ : เล่าผ่านเรื่องราวของเสือโคร่ง

	 ในกระบวนการสังเคราะห์แสง	พืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานเคมี	และเก็บสะสมในรูปของอาหาร
ตามส่วนต่างๆ	ของพืช	ต่อมาเมื่อสัตว์มากินพืช	พลังงานที่สะสมอยู่ในพืชจะถูกถ่ายทอดจากพืชไปยังสัตว์กินพืช	เมื่อมี
สัตว์ที่กินเนื้อมากินสัตว์กินพืชอีกทอดหนึ่ง	พลังงานก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปตามลำดับ
 
	 ด้วยเหตุนี	้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ	จึงมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินกันเป็น
ทอดๆ	ที่เรียกว่า	“ห่วงโซ่อาหาร	(food	chain)”
 

หน่อไม้ไผ่ วัวแดง เสือโคร่ง12

	 	เม่ือพิจารณาภาพน้ี	จะเห็นได้ว่า	“หน่อไม้ไผ่”	ท่ีอยู่ทางซ้ายมือเป็นผู้ผลิต	ส่วนผู้บริโภคลำดับท่ี	1	คือ	“วัวแดง”	
และผู้บริโภคลำดับที่	2	คือ	“เสือโคร่ง”	จากภาพนี้	จะเห็นว่า	เสือโคร่งล่าวัวแดงกินเป็นอาหาร	เสือโคร่งจึงถูกเรียกว่า	
ผู้ล่า	(Predator)	ส่วนวัวแดงที่ถูกเสือโคร่งจับกินเป็นอาหารเรียกว่า	เหยื่อ	(Prey)	ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นห่วงโซ่อาหารแบบ
อื่นๆ	ก็อาจจะสั้นกว่านี้	หรือยาวกว่านี้ก็ได้	รวมถึงว่าผู้บริโภคอาจจะมีได้หลายลำดับและมีความซับซ้อนมากกว่านี้
 

 ในบทนี้เป็นเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ (ห่วงโซ่อาหาร-สายใยอาหาร) โดยเล่าเรื่อง
ผ่านเสือโคร่ง ซึ่งเป็นผู้บริโภคสูงสุดที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เพิ่งกลับคืนเข้ามาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าสลักพระ หลังจากหายไปจากพื้นที่ไปเป็นเวลานาน ส่วนครึ่งบทหลังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่พบได้ในจังหวัดกาญจนบุรี 

12 ภาพถ่ายเสือโคร่งโดย	โครงการศึกษาวิจัยเสือโคร่งประเทศไทย	(Thailand	Tiger	Project)
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	 หน่อไม้ไผ่ท่ีวัวแดงชอบกินมากท่ีสุดคือ	หน่อไม้ไผ่รวก	เน่ืองจากไม่มีหนาม	และหน่อมีขนาดเล็ก	สะดวกต่อการ
กัดกิน	แต่วัวแดงไม่ได้กินหน่อไผ่ไม้รวกเพียงแค่ชนิดเดียว	แต่ยังกินพืชชนิดอื่นๆ	อีกมากมาย	ดร.ธีรภัทร	ประยูรสิทธ	ิ
เคยศึกษานิเวศวิทยาของวัวแดงในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	จังหวัดอุทัยธานี	ระหว่างปีพ.ศ.	2526-2529	พบว่า
ชนิดของพืชท่ีวัวแดงใช้เป็นอาหารในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	มีอยู่	59	ชนิด	โดยพบว่า	ชนิดของพืชอาหารท่ีกิน
เป็นหญ้า	22	ชนิด	เป็นพืชล้มลุก	12	ชนิด	เป็นไผ่	4	ชนิด	และเป็นไม้ยืนต้น	21	ชนิด	รวมเป็น	59	ชนิด	คาดว่าถ้ามีการ
ศึกษาเพิ่มเติม	พืชอาหารของวัวแดงจะต้องมีมากกว่านี้

พืช ก

พืช ข

พืช ค

พืช ง

พืช จ

พืช ฉ

พืช ช

พืช ซ

พืช ฌ

พืช ญ

ฯลฯ
 

แผนภูมิแสดงสายใยอาหารของเสือโคร่งที่มีสัตว์ป่า 5 ชนิดเป็นเหยื่อชนิดหลัก
(ภาพถ่ายกระทิงและหมูป่าโดย คุณอานุภาพ แย้มดี)
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	 นอกจากนี้	เหยื่อของเสือโคร่ง	ยังไม่ได้มีเฉพาะวัวแดง	แต่ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ	อยู่ด้วย	ซึ่งจากการศึกษาเส้นขน
ของเหย่ือท่ีพบในมูลเสือโคร่งในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	จังหวัดอุทัยธานี	พบว่า	มีสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมอย่างน้อย	
16	ชนิด	ที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง	โดยมี	วัวแดง	เป็นสัตว์ที่เสือโคร่งกินบ่อยที่สุด	ซึ่งพบเส้นขนในกองมูลมากถึง	32%	
รองลงมาได้แก่	กวางป่า	เก้ง	กระทิง	และหมูป่า	นอกจากน้ียังพบว่าเสือโคร่งยังกินสัตว์ผู้ล่าชนิดอ่ืนเป็นอาหารด้วยเช่นกัน	
ได้แก่	หมีควาย	และหมาจิ้งจอก	ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆ	ที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง	ได้แก่	อีเห็นข้างลาย	ค่างแว่นถิ่นเหนือ	
ลิง	ชะมดเช็ด	ชะนีมือขาว	หมูหริ่ง	ควายป่า	ลิ่น	และเม่นใหญ	่ซึ่งสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งเหล่านี้	ต่างก็มีพืชอาหาร
ของตัวเอง	มีเหยื่อของตัวเองอีกหลายชนิด	บางชนิดซ้ำกัน	แต่บางชนิดไม่ซ้ำกัน
 

แผนภูมิแสดงสายใยอาหารของเสือโคร่งที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดเป็นเหยื่อ
 
	 เมื่อดูจากแผนภาพแล้ว	ก็จะพบว่า	มันเป็นห่วงโซ่อาหารที่มีหลายๆ	อันมาซ้อนทับกันจนดูซับซ้อนมาก	ซึ่งใน
ระบบนิเวศจริงๆ	ตามธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้	ซึ่งเราเรียกว่า	“สายใยอาหาร	(food	web)”

	 ระบบนิเวศในป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน	เริ่มตั้งแต่พืชรับพลังงานจากดวงอาทิตย์	แปลงสภาพเป็น
สารอาหารสะสมเอาไว้	เมื่อสัตว์กินพืชมากินพืชเข้าไป	พลังงานก็จะถูกถ่ายทอดมายังสัตว์กินพืช	จากนั้นพลังงานก็ถูก
ถ่ายทอดต่อไปยังสัตว์กินเน้ือท่ีเป็นผู้บริโภคลำดับท่ีสอง	พอสัตว์กินเน้ือตายไปก็ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์	พลังงานเกิดการ
หมุนเวียน	ทำให้ระบบนิเวศของป่าอยู่ได้
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	 วัวแดงเป็นสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศ	เป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหาร	วัวแดงทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ	
เม่ือวัวแดงกินหญ้าและพืชเข้าไป	พลังงานจากหญ้าและพืช	ท่ีได้รับมาจากแสงอาทิตย์ก็จะถ่ายทอดสู่วัวแดง	โดยกลายเป็น
เนื้อของวัวแดง	เมื่อเสือโคร่งกินวัวแดง	พลังงานจากวัวแดงก็ถูกถ่ายทอดต่อมายังเสือโคร่ง	กลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็น
กระดูกเป็นร่างกายของเสือโคร่ง	เมื่อเสือโคร่งตายลง	ก็ถูกแร้งกิน	ถูกเหี้ยกิน	ถูกมดกิน	ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายซากเป็น
ช้ินเล็กช้ินน้อยกลับคืนสู่ดิน	กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืช	จากน้ันพืชก็กลายเป็นอาหารของสัตว์กินพืช	หมุนเวียนไปไม่จบส้ิน

	 ในแต่ละระดับข้ันของการถ่ายทอดพลังงานน้ัน	จะมีการสูญเสียพลังงานออกจากขบวนการถ่ายทอดในรูปแบบ
ของเสีย	ก๊าซชนิดต่างๆ	ความร้อน	ซึ่งมีค่าการสูญเสียมากถึงร้อยละเจ็ดสิบถึึงร้อยละเก้าสิบ	โดยหลักการของลินด์แมน
กล่าวว่า	“พลังงานที่ได้รับจากผู้ผลิตทุกๆ	100	ส่วน	จะมีเพียง	10	ส่วนเท่านั้นที่ผู้บริโภคนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโต	โดยพลังงานในผู้บริโภคแต่ละลำดับทุกๆ	100	ส่วน	ก็จะถูกนำไปใช้ได้แค	่10	ส่วนเหมือนกัน	เรียกว่า	
กฎ	10	เปอร์เซ็นต์	(Law	of	ten	percent)”	เช่น	พืชรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มา	100	ส่วน	จะสามารถ
สร้างเป็นเนื้อเยื่อพืชได้เพียง	10	ส่วน	จากนั้นเมื่อกวางมากินพืช	ก็จะสามารถรับพลังงานจากพืชเพื่อไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ	ในการดำรงชีิวิตและเจริญเติบโตไปได้เพียง	1	ส่วน	ที่พืชได้รับมาจากดวงอาทิตย์	และเมื่อเสือโคร่งกินกวาง	
เสือโคร่งก็จะสามารถรับพลังงานจากกวางเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตไปได้เพียง	0.1	ส่วน
ของพลังงานตั้งต้น	

	 ดังน้ันเม่ือเสือโคร่งกินกวาง	1	ตัว	จึงไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักของเสือจะเพ่ิมข้ึนได้	100	kg	เท่ากับน้ำหนักของ
กวางที่กินเข้าไป	เพราะเสือโคร่งไม่ได้สามารถกินกวางได้ทั้งหมดทุกส่วนและเสือก็ไม่ได้สามารถสร้างเนื้อเยื่อได้ทั้งหมด
จากกวางที่กินเข้าไป	เพราะยังมีการสูญเสียของพลังงานในรูปแบบของเสีย	และพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิตต่างๆ	เช่น	
การหายใจ	การล่าเหยื่อ

	 ในป่าเขตร้อนมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่สูง	มีสัตว์กินพืชอยู่หลายชนิด	เช่น	เก้ง	กวาง	กระทิง	ช้าง	
วัวแดง	หมูป่า	ฯลฯ	ถ้าวัวแดงหมดไป	ก็ยังมีสัตว์กินพืชชนิดอื่นที่คอยทำหน้าที่หมุนเวียนพลังงาน	แต่อาจไม่สมบูรณ์
เหมือนเดิม

	 เราสามารถเปรียบเทียบระบบนิเวศได้กับใยแมงมุมที่สานกันเป็นตาข่าย	ถ้าเส้นใยแมงมุมขาดหายไปเส้นหนึ่ง	
แมงมุมก็ยังดักจับแมลงเป็นอาหารได้	แต่จะไม่สมบูรณ์เหมือนกับมีใยแมงมุมครบทุกเส้น	ยิ่งถ้าเส้นใยแมงมุมขาดหายไป
มากๆ	เข้า	ในที่สุดแมงมุมก็จะดักจับแมลงกินเป็นอาหารไม่ได้	และจะอยู่รอดไม่ได้	ใยแมงมุมแต่ละเส้นเปรียบเสมือน
ห่วงโซ่อาหารระหว่างสัตว์ป่าแต่ละชนิดท่ีเป็นเหย่ือกับเสือโคร่ง	ถ้าวัวแดงสูญหายไปจากป่า	เสือโคร่งก็ยังมี	ช้างป่า	กระทิง	
เก้ง	กวาง	หมูป่า	และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ	เป็นอาหาร	แต่ชีวิตของเสือโคร่งจะไม่ปกติ	และจะลำบากมากขึ้น	แต่ถ้ากระทิง	
เก้ง	กวาง	หมูป่า	และสัตว์ชนิดอื่นๆ	ที่เป็นเหยื่อหายไปจนหมดจากป่า	เสือโคร่งก็อยู่ไม่ได้

	 เราสามารถเปรียบเทียบระบบนิเวศกับร่างกายมนุษย์แบบง่ายๆ	ได้ว่า	สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	ในระบบนิเวศก็คือ
อวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์	ถ้าคนเราน้ิวมือขาดไป	1	น้ิว	ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้	แต่ชีวิตจะไม่ง่ายแน่ๆ	ถ้าอวัยวะทยอย
ขาดไปเรื่อยๆ	และเมื่ออวัยวะขาดไปจำนวนหนึ่ง	สุดท้ายคนก็จะมีชีวิตอยู่รอดไม่ได้และตายไป	ระบบนิเวศก็เช่นกัน
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ความสำคัญของเสือโคร่ง

	 เสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ	โดยเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในห่วงโซ่อาหาร	ทำหน้าที่
ควบคุมประชากรของสัตว์ป่าชนิดอื่นในระบบนิเวศให้สมดุล	ถือได้ว่าเสือโคร่งเป็น	Keystone	species	ในธรรมชาต1ิ3 
ซึ่งหมายความว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเสาหลัก	หรือเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนการหมุนเวียนพลังงานในระบบนิเวศ	
หากไม่มีเสือโคร่งในป่า	ก็อาจทำให้มีสัตว์กินพืชเพิ่มจำนวนมากขึ้น	ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่มีสัตว์กินพืชชนิดต่างๆ	
ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์	เพราะเกิดจากการล้นของประชากรโดยไม่มีผู้ล่าควบคุมให้จำนวนประชากรอยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่า	และอาจเป็นสาเหตุให้พืชอาหารบางชนิดลดลงมากผิดปกติ	และเกิดผลกระทบกับสัตว์
ชนิดอื่นๆ	ไปด้วย

	 เราสามารถกล่าวได้ว่า	เสือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า	ป่าผืนใดที่มีเสืออาศัยอยู่	แสดงว่าป่า
ผืนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์	เนื่องจากเสือโคร่งต้องการพื้นที่เพื่อหากินที่กว้างขวาง	และมีเหยื่อให้มันล่าอย่างชุกชุม	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	มีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่เสือโคร่งชอบล่า	
เช่น	วัวแดง	กระทิง	กวางป่า	เก้ง	ฯลฯ	อยู่มาก	จึงเป็นถิ่นอาศัยที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย	จากการ
ศึกษาวิจัยโดยใช้ระบบกล้องดักถ่ายภาพ	(Camera	trapping)	โดย	ดร.ศักดิ์สิทธิ์	ซิ้มเจริญ	ในปีพ.ศ.	2548	ประเมินว่า
เสือโคร่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีความหนาแน่นประมาณ	3-4	ตัว	ต่อพื้นที่	100	ตารางกิโลเมตร	
และประเมินว่ามีประชากรเสือโคร่งอยู่ในพื้นที่ประมาณ	100	ตัว

	 เมื่อร้อยปีก่อน	เสือโคร่งมีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย	ต่อมาป่าที่เสือโคร่งและเหยื่อของมัน
อาศัยอยู่ได้ถูกแผ้วถางทำลายลง	กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	ชุมชน	อ่างเก็บน้ำ	และพื้นที่เพื่อการพัฒนาของมนุษย์ใน
รูปแบบต่างๆ	ทำให้ในปัจจุบันมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เสือโคร่งอาศัยอยู่ได้เพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย	
โดยในปี	2536	ดร.อลัน	ราบิโนวิทช์	ได้คาดการณ์ว่าประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ	200	ตัว

13 อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง	“หมาป่าเปลี่ยนแม่น้ำ	เสือเปลี่ยนเมือง”	ในเว็ปไซต์มูลนิธิโลกสีเขียว	
http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/local/2410

คำถามชวนคิด
	ถ้าเสือโคร่งหายไปจาก
สายใยอาหารข้างต้น	
จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง
ต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	
ที่อยู่ในสายใยอาหาร
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ภาพเสือโคร่งที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
ที่ถ่ายมาได้โดยใช้กล้องดักถ่ายติดตั้งไว้ในบริเวณทางด่านสัตว์

(ภาพถ่ายโดย สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ)

 
	 ปกติเสือโคร่งไม่ทำร้ายคน	มีแต่คนมักจะทำร้ายมันหรือล่ามันมากกว่า	โดยเฉพาะต้ังแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
เป็นต้นมาที่มนุษย์มีอาวุธมียานพาหนะทันสมัยมากขึ้น	เสือโคร่งจึงถูกล่าได้ง่ายมากขึ้น	เพื่อความความสนุกสนานตาม
ค่านิยมแบบลูกผู้ชายในสมัยน้ัน	อีกท้ังยังมีการขยายพ้ืนท่ีท่ีดินทำกินของมนุษย์เข้าไปในเขตป่า	ทำให้เสือต้องออกไปจาก
พ้ืนท่ีบริเวณน้ัน	หรือทำให้ถูกล่าได้ง่ายมากข้ึน	นอกจากน้ี	การท่ีเสือออกจากป่ามากินสัตว์เล้ียงของมนุษย์ตามแนวรอยต่อ
กับป่า	ในบางครั้งทำให้ติดเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยง	และทำให้เจ็บป่วยล้มตายไป

	 ทุกวันนี้เสือโคร่งตกอยู่ในสถานภาพสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์	และมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆ	เพราะมีภัยคุกคาม
อีกชนิดหนึ่งได้แก่	การถูกล่าเอาหนัง	และเอาอวัยวะไปทำยาสมุนไพรตามความเชื่อของชาวจีนเป็นจำนวนมาก	
ขณะเดียวกันผืนป่าในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่มีเหยื่อมากพอต่อการล่าเพื่อดำรงชีวิตของเสือ	ก็มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
เท่าน้ัน	ทำให้มีเสืออยู่ในป่าธรรมชาติเพียงไม่ก่ีพ้ืนท่ีของประเทศไทย	ซ่ึงถ้าหากปล่อยให้เป็นต่อไปเช่นน้ี	เสือโคร่งก็อาจจะ
สูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติของประเทศไทยในที่สุด
 

คำถามก่อนเข้าสู่บทเรียน
 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเสือโคร่งในป่า	ถ้ามีการล่าเก้งและกวางป่า	เอาไปทำเป็น
อาหารป่าขายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	จนทำให้เก้งและ
กวางป่าจำนวนลดลงไปเป็นจำนวนมาก
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ไม่มีเสือโคร่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?

	 เราจะไม่พูดถึงเรื่องการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในป่า	ถ้าเสือโคร่งหมดไปจากป่า	ถึงแม้ว่ามันจะ
สูญเสียจริงๆ	แต่มีน้อยคนท่ีจะสนใจคำท่ีเป็นนามธรรมเข้าใจยากๆ	อย่างน้ี	และบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเร่ืองดีด้วยซ้ำไป	
ถ้าในป่าไม่มีเสือโคร่ง	จะได้เที่ยวป่าได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะถูกเสือโคร่งทำร้าย

	 	ปกติแล้วป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า	โดยเฉพาะท่ีเป็นสัตว์กีบอย่าง	เก้ง	กวาง	วัวแดง	กระทิง	หมูป่า	ก็จะมี
สัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่งอยู่ด้วย	เสือโคร่งจะล่าสัตว์เหล่านี้เป็นอาหาร	แต่จะไม่ล่าคน	เพราะโดยปกติเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่
หลบเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับคนอยู่แล้ว	ยกเว้นเสือโคร่งที่พิการ	เสือโคร่งที่บาดเจ็บ	และเสือโคร่งที่แก่มากๆ	ไม่มีความ
ว่องไวมากพอท่ีจะล่าเหย่ือตามธรรมชาติได้	ในประเทศไทยเคยมีรายงานเสือโคร่งล่าคนเกิดข้ึนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	
เน่ืองจากเสือโคร่งดังกล่าวแก่มาก		ในการดำรงชีพของเสือโคร่งน้ัน	จำเป็นต้องอาศัยปริมาณของสัตว์ท่ีเป็นเหย่ือจำนวนมาก	
จากการศึกษาที่ประเทศอินเดียพบว่า	เสือโคร่งหนึ่งตัวต้องการเหยื่อตัวโตขนาดกวางป่า	ที่มีน้ำหนักประมาณตัวละ	
150	กิโลกรัม	เพื่อเป็นอาหารในปีหนึ่งจำนวน	45-50	ตัว

	 ถ้าคนล่าสัตว์กีบท่ีเป็นเหย่ือของเสือโคร่งมากๆ	เข้า	อาหารของเสือโคร่งก็ลดน้อยลง14	ย่ิงถ้ามีการล่าเพ่ือเอาเน้ือ
ไปทำเป็นอาหารป่าขายนักท่องเที่ยว	เอาเขาของสัตว์เหยื่อเหล่านี้ไปขายให้กับนักสะสม	เหยื่อของเสือก็ยิ่งลดลงอย่าง
รวดเร็ว	เสือโคร่งก็จะไม่มีทางเลือก	ต้องหาอาหารมาประทังชีวิตให้ได้	เสือบางตัวอาจหนีเข้าป่าลึกท่ียังมีเหย่ืออุดมสมบูรณ์	
แต่สิ่งที่เสือบางตัวทำจะเป็นผลกระทบกับคน	เช่น	ออกจากป่ามาล่าสัตว์เลี้ยงของคนที่อยู่ตามชายป่าไปกินเป็นอาหาร	
สุดท้ายเมื่อคนรู้สึกว่าถูกคุกคามมากเข้า	คนก็ต้องล่าเสือโคร่งจนหมดจากป่าไปอีกชนิดหนึ่ง	(ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ที่เคยมีเสือโคร่งอยู่ชุกชุม	แต่ปัจจุบันไม่พบว่ามีเสือโคร่งอาศัยอยู่แล้ว	ได้แก่	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

 

ซากเขาวัวแดงและเขากระทิงที่ถูกล่ามาประดับผนังตามบ้านเรือนและสถานที่บางแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี
 

14 เคยมีวัวแดงอาศัยอยู่ภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ	แต่ถูกคนล่าไปเป็นอาหารอย่างต่อเน่ืองยาวนานจนวัวแดงสูญพันธ์ุ
ไปจากพื้นที่	เหลือเฉพาะที่อยู่ในกรงเลี้ยงของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพ	ุเมื่อไม่มีสัตว์เหยื่อที่เสือโคร่ง
กินบ่อยที่สุดอย่างวัวแดงในพื้นที่ป่าสลักพระ	ก็ส่งผลกระทบกับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเดียวกันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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	 นอกจากนี้	เสือโคร่งยังทำหน้าที่ทำให้เกิดการคัดสรรตามธรรมชาติอีกด้วย	ในการล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหารของ
เสือโคร่งนั้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ	ซึ่งอาจทำให้ตัวมันเองบาดเจ็บได้	ดังนั้น	ในการล่าเหยื่อ	เสือโคร่งจะเพิ่มโอกาส
ในการล่าให้ประสบความสำเร็จ	โดยเลือกเหยื่อที่อ่อนแอ	บาดเจ็บ	แก่	พิการ	หรืออ่อนประสบการณ์ในการหลีกหนีศัตรู	
เพราะง่ายต่อการล่า	ไม่ต้องออกแรงมากเกินไป	ทำให้ประชากรของเหยื่อที่เหลือรอดเป็นพวกที่แข็งแรง	มีสายพันธุ์ที่ดี	
สามารถดำรงเผ่าพันธ์ุท่ีดีต่อไป	แต่ถ้าไม่มีสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่งทำหน้าท่ีสัตว์ผู้ล่า	สัตว์ท่ีเป็นเหย่ือก็จะมีสายพันธ์ุอ่อนแอ	
มีลักษณะด้อย	อาจจะพิการตั้งแต่กำเนิด	และอาจสูญพันธุ์ไปได้ด้วยปัจจัยอื่นๆ	ในเวลาต่อมา	เช่น	เกิดโรคระบาด

	 ถ้าเปลี่ยนจากเสือที่หลายคนคิดว่าอยู่ไกลตัว	มาเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น	ก็อาจจะอธิบายถึงผลของการล่าสัตว์
ได้ด้วยเรื่องนกกับแมลง	เรารู้กันอยู่แล้วว่า	นกหลายชนิดกินแมลงเป็นอาหาร	เช่น	นกแอ่น	นกนางแอ่น	บินโฉบแมลง
ขนาดเล็กที่บินในอากาศเป็นอาหาร	นกหัวขวานเจาะเปลือกต้นไม้ใหญ่เพื่อหาหนอนกินเป็นอาหาร	นกกะรางหัวหงอก
อยู่รวมกันเป็นฝูง	คอยจับแมลงที่อยู่ใต้ใบไม้ตามพื้นป่ากินเป็นอาหาร	นอกจากนี้ยังมีพวกนกเอี้ยง	นกกางเขนบ้าน	
ที่ทำหน้าที่กินแมลงเช่นกัน	ถ้าวันหนึ่งนกพวกนี้ถูกล่า	หรือระบบนิเวศถูกทำลายจนทำให้นกเหล่านี้หมดไป	หรือหายไป
จากพ้ืนท่ี	ก็เท่ากับว่าไม่มีสัตว์ผู้ล่าท่ีคอยควบคุมจำนวนหนอนและแมลง	ส่งผลให้ในพ้ืนท่ีน้ันเกิดหนอนและแมลงระบาด	
เป็นอันตรายกับพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรเพาะปลูกไว้ในพื้นที่ใกล้เคียง	สุดท้ายแล้วเกษตรกรก็กลายเป็นหนี้
นายทุน	หรือ	ธกส.	ต้องหาเงินมาชดใช้หนี้สินกันต่อไป

	 กระแสการเลี้ยงนกล่าเหยื่อ	ทั้งที่เป็นเหยี่ยว	นกอินทรี	นกเค้าแมว	ส่งผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติเช่นกัน	
นกเหล่าน้ีเป็นสัตว์ผู้ล่า	อาหารท่ีนกเหล่าน้ีกินมากท่ีสุดชนิดหน่ึงก็คือ	หนูนา	หนูท้องขาว	เม่ือนกเหล่าน้ีถูกล่า	หรือถูกจับ
ไปเล้ียงจนหมดไปจากธรรมชาติ	ส่ิงท่ีตามมาคือ	หนูนาระบาด	ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย	ต้องลงทุนซ้ือสารเคมี
มาเบื่อหนู	และสารพิษตกค้างที่อยู่ในซากหนูยังทำให้สัตว์ที่มากินซากหนูตายไปอีก

	 มีกรณีตัวอย่างของเกษตรกรทำสวนทุเรียนในพ้ืนท่ีบางแห่งของประเทศมาเลเซีย	เคยประสบปัญหาดอกทุเรียนร่วง	
เนื่องจากไม่มีการผสมเกสร	เมื่อตรวจสอบแล้วจึงพบว่า	มีการระเบิดภูเขาเพื่อเอาหินปูนไปใช้ประโยชน	์ทำให้ค้างคาวที่
อยู่ตามถ้ำบนภูเขาไม่มีที่อยู่อาศัย	ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นไกลๆ	ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน	ดอกทุเรียนก็บาน
ตอนกลางคืนเช่นกัน	ค้างคาวจึงมากินน้ำหวานที่ดอกทุเรียนเป็นอาหาร	และทำหน้าที่ผสมเกสรดอกทุเรียนไปด้วยในตัว	
เมื่อไม่มีค้างคาวคอยทำหน้าที่ตามปกติ	ดอกทุเรียนจึงไม่ถูกผสมเกสร	เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจึงได้รับผลกระทบไปโดย
ปริยาย

	 นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่าที่พอจะนำมากล่าวถึงได้ในที่นี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 
	 สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน	และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ	เช่น	มีทั้งความ
สัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	เป็นคู่แข่งกัน	สิ่งมีชีวิตบางชนิดเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง	ฝ่ายหนึ่ง
ต้องอิงอาศัยอีกฝ่ายหนึ่ง	โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย	ฯลฯ

	 	ในระบบนิเวศ	กลุ่มสิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นทอดๆ	ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต	
ได้แก่	พืช	อย่างเช่น	หน่อไม้ไผ่	ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร	หรือที่เรียกว่า	ผู้บริโภคพืช	(Herbivore)	เช่น	กวางป่า	
เก้ง	วัวแดง	จากน้ันพลังงานก็จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคสัตว์	(Carnivore)	เช่น	เสือโคร่ง	เสือดาว	งูเหลือม	(หรือผู้บริโภค
ท้ังพืชและสัตว์	(Omnivore)	เช่น	คน)	จากน้ันจะเป็นผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์	(Scavenger)	เช่น	เม่นใหญ่	แร้ง	และจะ
ไปจบลงที่ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์	ได้แก่	เห็ดรา	แบคทีเรีย

	 	กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	ในด้านความสัมพันธ์นั้น	
มีตั้งแต่ภาวะล่าเหยื่อ	ภาวะปรสิต	ภาวะพึ่งพากัน	ภาวะอิงอาศัย	ภาวะแข่งขัน	ภาวะเป็นกลาง	ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
ที่พบเห็นได้ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

  ภาวะอิงอาศัย

	 ต้นชายผ้าสีดา	อาศัยเกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่สูงมากพอที่จะได้รับแสงแดด	มันเพียงแต่ต้องการเกาะอยู่ที่บริเวณ
เปลือกไม้เพื่อให้มันอาศัยอยู่ได้	โดยที่ตัวมันเองไม่ต้องลงทุนสร้างลำต้นใหญ่โตยืดยาวจากพื้นดินขึ้นไปรับแสงแดด	ราก
ของมันไม่ได้ชอนไชเข้าไปแย่งอาหารในท่อลำเลียงของต้นไม้ใหญ่ท่ีมันเกาะอยู่	เพียงแต่ได้รับความช้ืนและแร่ธาตุเล็กน้อย
จากเปลือกไม้และใบไม้ที่ร่วงลงมาคาอยู่ตามใบด้านบนของมันที่จัดวางรูปทรงคล้ายถ้วย

	 	ความสัมพันธ์ระหว่างต้นชายผ้าสีดากับต้นไม้ใหญ่	เป็นไปในลักษณะที่ต้นชายผ้าสีดาได้รับประโยชน	์
แต่ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์อะไร	มีความสัมพันธ์แบบ	+,	0	เรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่า	
ภาวะอิงอาศัย	(Commensalism)	ตัวอย่างอื่นในลักษณะนี้ที่รู้จักกัน	ได้แก่	กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่

 

เฟินชายผ้าสีดา 
	 เป็นพืชที่เกาะบนผิวของต้นไม้อื่น	(Epiphytes)	
(epi	แปลว่า	ผิว,	phyte	แปลว่า	พืช	=	พืชที่เกาะที่ผิว)	
เฟินชายผ้าสีดา	มีใบสองแบบ	แบบแรกอยู่ด้านบน	
	 มีลักษณะเหมือนตะกร้ารองรับน้ำฝน	ใบไม้	ก่ิงไม้
ที่ร่วงลงมาสะสมจนเน่ากลายเป็นดิน	แล้วรากของเฟิน
ชนิดนี้ก็ดูดแร่ธาตุและน้ำไปใช้จากตะกร้าอันนี้	ใบอีกแบบ
หน่ึงห้อยอยู่ด้านล่าง	ทำหน้าท่ีผลิตสปอร์	และปล่อยสปอร์
ไปตามสายลม
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ภาวะล่าเหยื่อ

	 		เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด	
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่า	อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกล่าหรือ
เหยื่อ	มีความสัมพันธ์เป็นแบบ	+	,	-	เรียก
ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่า	ภาวะล่าเหยื่อ	
(Predation)

	 	ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีมีสัตว์ผู้ล่าอาศัยอยู่
หลายชนิด	เช่น	เสือโคร่ง	และหมาใน	(หมาใน
ต้องช่วยกันทั้งฝูงในการล่าเหยื่อ)	ซึ่งทั้งสอง
ชนิดนี้กินวัวแดงเป็นอาหาร	กรณีนี้วัวแดง
เป็นเหยื่อ	(Prey)	ส่วนเสือโคร่ง	และหมาใน
เป็นผู้ล่า	(Predator)

 ภาวะพึ่งพากัน

	 	ตามลำต้นของต้นไม้ใหญ่มักจะมีรอยด่างดวงสีขาวบ้าง	สีเขียวบ้าง	บางคร้ังก็เห็นเป็นฝอย	บางคร้ังเป็นลายเส้น	
บางครั้งมีใบหยักๆ	คล้ายใบพืช	แต่ไม่ใช	่สิ่งที่เห็นนี้คือ	“ไลเคน”	ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างราและสาหร่าย	ราเป็น
ตัวให้ความช้ืนกับสาหร่าย	ส่วนสาหร่ายเป็นตัวสังเคราะห์แสงและผลิตอาหารให้กับรา	น่ันคือต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์	
มีความสัมพันธ์กันแบบ	+,	+	เรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่า	ภาวะพึ่งพากัน	(Mutualism)
 
	 ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์แบบน้ีท่ีพบได้ในป่า	เช่น	ต้นไทรกับต่อไทร	ผ้ึงกับดอกไม้	ค้างคาวกับต้นเพกา	
(ค้างคาวกินน้ำหวานจากดอกเพกา	และช่วยผสมเกสรดอกเพกาที่บานเฉพาะตอนกลางคืน)	ตัวอย่างความสัมพันธ์อื่นๆ	
ที่ไม่มีการกล่าวถึงในหนังสือเรียนเล่มใด	ได้แก่	ความสัมพันธ์ระหว่างวัวแดงกับช้างป่า	บางครั้งจะพบวัวแดงและช้างป่า
หากินในบริเวณเดียวกัน	โดยที่วัวแดงจะอาศัยเดินตามด่านช้างในฤดูฝน	นอกจากจะเดินได้สบายแล้ว	ยังคอยกินยอดไม้	
หน่อไม้	ใบไม้	ใบไผ่ที่ถูกช้างป่าหักลงมาทิ้งไว้ด้วย	บางครั้งเวลาหลบหนีศัตรูก็จะวิ่งผ่านฝูงช้างป่า	ทำให้ศัตรูที่ติดตามมา
ชะงักเม่ือเจอช้างป่า	ทำให้วัวแดงรอดปลอดภัย	ขณะเดียวกันการแตกต่ืนของวัวแดงก็กลายเป็นสัญญาณเตือนภัยท่ีกำลัง
จะเข้ามาคุกคามให้กับช้างป่าไปด้วย

เสือโคร่งขณะกินวัวแดงที่ล่ามาได้

ภาพจากกล้องดักถ่ายโดย โครงการศึกษาวิจัยเสือโคร่ง

ประเทศไทย (Thailand Tiger Project)
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กิจกรรมที่ : 3.1 ทำความรู้จักไลเคน

วัตถุประสงค	์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักไลเคนชนิดต่างๆ	และความสำคัญของไลเคนที่มีในระบบนิเวศ

อุปกรณ	์แว่นขยาย	สมุดบันทึก	ดินสอสี	กล้องถ่ายรูป

วิธีการ
	 1.	ครูสอนเรื่องไลเคนในห้องเรียน

	 2.	ให้นักเรียนสำรวจไลเคนท่ีเกาะอยู่ตามต้นไม้	หรือก้อนหินในบริเวณโรงเรียน	โดยดูด้วยตาเปล่า
ว่าเป็นไลเคนประเภทใด	ก่อนจะใช้แว่นขยายส่องดูรายละเอียดของไลเคน	แล้วให้นักเรียนวาดภาพพร้อม
บันทึกรายละเอียดที่พบ	อย่าลืมเทียบขนาดท่ีถูกต้องโดยใช้ไม้บรรทัด	หรือหากมีกล้องถ่ายภาพก็อาจจะให้
นักเรียนถ่ายภาพแล้วเอามานำเสนอก็ได้

	 3.	คำถามสำหรับถามนักเรียน	(ครูอาจจะทำเป็นใบงานก็ได้)	นักเรียนพบไลเคนก่ีชนิด	ชนิดใดบ้าง,	
นักเรียนคิดว่าไลเคนที่พบทำหน้าที่อะไรในระบบนิเวศ,	นักเรียนคิดว่าไลเคนที่พบตามต้นไม้	มีผลกระทบ
อะไรกับต้นไม้บ้าง	และต้นไม้ได้อะไรจากการที่มีไลเคนมาเกาะอาศัยอยู่,	นักเรียนพบสิ่งมีชีวิตอะไรอย่าง
อื่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีไลเคนบ้างหรือไม	่ถ้าพบ	นักเรียนพบอะไรบ้าง,	นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่พบมี
ความเกี่ยวข้องกับไลเคนอย่างไร,	นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการดูแลรักษาไลเคนในธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง

	 4.	หากครูต้องการรายละเอียดแบบลงลึกมากขึ้นเพื่อใช้สอนนักเรียน	หรือต่อยอดเป็นกิจกรรม
สำรวจคุณภาพอากาศโดยใช้วิธีการสำรวจชนิดของไลเคน	ขอแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือ
นักสืบสายลม	ของมูลนิธิโลกสีเขียว	ซึ่งจะกล่าวถึงการใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศว่ามีคุณภาพดี
หรือมีมลพิษอากาศ	(ดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่เว็ปไซด	์www.greenworld.or.th)
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ไลเคน (Lichen)

	 	เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายจนดูเป็นร่างเดียวกัน	มีการพ่ึงพาอาศัยกัน	
โดยที่ราสร้างเส้นใยห่อหุ้มเซลล์สาหร่าย	ทำหน้าที่เก็บความชื้น	และปกป้องสาหร่ายเอาไว้	ส่วนสาหร่าย
ที่มีคลอโรฟิลล์ก็สังเคราะห์แสง	แล้วส่งเป็นอาหารไปให้ราได้ใช้

	 ไลเคนมีขนาด	สีสัน	รูปร่างหน้าตาหลากหลายแบบ	การเอ้ือประโยชน์กันระหว่างรากับสาหร่าย	
ทำให้ไลเคนสามารถขึ้นกระจายไปได้ทั่วโลก	มีชีวิตอยู่ได้ทั้งในป่าดิบชื้น	ทะเลทราย	ไปจนถึงบริเวณ
หนาวจัดจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง	ไลเคนไม่ใช่กาฝาก	เพราะมันสังเคราะห์แสงเองได้	แต่เพียงอาศัยเกาะ
วัตถุอื่นๆ	เท่านั้น	เช่น	ต้นไม	้ก้อนหิน	กระเบื้องหลังคาบ้าน	กำแพงวัด	ฯลฯ	นักวิทยาศาสตร์จำแนก
ไลเคนได้เป็น	3	ประเภทดังนี้	

 1. ครัสโตส ไลเคน (Crustose)	มีลักษณะบางแนบติดพ้ืนหินหรือต้นไม้ท่ีมันเกาะอยู่	เป็นดวงๆ	
ดูคล้ายสีที่ทาทับลงบนพื้นผิวนั้นจนไม่สามารถแกะออกมาได้	บางชนิดคล้ายผงฝุ่น	บางชนิดเป็นลายเส้น

 2. โฟลิโอส ไลเคน (Foliose) มีลักษณะเป็นแผ่นใบนูนสูงออกมาจากพื้นผิวที่มันเกาะอยู่	
ดูคล้ายใบไม้หรือเปลือกไม้	บริเวณขอบอาจพับไปมา	ไม่แนบกับพื้นผิวที่มันเกาะอยู	่สามารถแกะ
ลอกออกมาได้

 3. ฟรุติโคส ไลเคน (Fruticose) มีลักษณะเป็นเส้นสายคล้ายพืชต้นเล็กๆ	แตกกิ่งก้าน	หรือ
ดูคล้ายเครายาวที่มีโคนเล็กๆ	โผล่ขึ้นมาจากพื้นผิววัสดุที่มันเกาะอยู่	ไลเคนในประเภทนี้ที่รู้จักกันได้แก	่
ฝอยลม	(Usnea	spp.)

ครัสโตส ไลเคน  โฟลิโอส ไลเคน ฟรุติโคส ไลเคน

(สองภาพด้านซ้ายมือถ่ายจากบริเวณชุมชนในพื้นราบในเขตอำเภอทองผาภูมิ
ส่วนภาพขวามือถ่ายจากบริเวณภูเขาสูงในเขตอำเภอทองผาภูมิ)

 ไลเคนขึ้นได้ในทุกระบบนิเวศที่มีพืชเจริญเติบโต	เพราะไลเคนต้องการปัจจัยดำรงชีพเหมือนกับ
ต้นพืช	แต่สิ่งที่ไลเคนทำไม่ได้เหมือนกับพืชคือ	การทนมลพิษอากาศ	เพราะผิวใบของพืชมีลักษณะคล้าย
ข้ีผ้ึงเคลือบอยู่	ในขณะท่ีผิวของไลเคนเป็นเพียงเส้นใยของราสานกันแน่นๆ	เท่าน้ัน	แต่มีความพรุนมากกว่า
ใบไม้	ดูดซับก๊าซต่างๆ	ในอากาศได้สะดวก	ซับน้ำฝนได้ง่าย	ทำให้มลพิษทางอากาศเข้าไปในไลเคนได้ง่าย
ไปด้วย	และทำให้ไลเคนตายในที่สุด	ดังนั้นไลเคนจึงถูกนำมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ	โดยพวก



โครงการผืนป่าบนกระดานดำ 83

ที่เป็นแค่แผ่นดวงติดเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิวที่มันไปเกาะ	(Crustose)	มักจะทนมลพิษได้ดีกว่าพวกที่มี
ลักษณะเป็นแผ่นใบ	(Foliose)	และพวกที่ทนมลพิษได้น้อยที่สุดก็คือ	พวกไลเคนที่เป็นพุ่มเหมือน
ต้นไม้เล็กๆ	(Fruticose)	อย่างพวกฝอยลม	(Usnea	spp.)	เพราะฉะนั้นบริเวณใดที่มีฝอยลมขึ้นอยู	่
บริเวณนั้นจึงมีอากาศบริสุทธิ์
 
 เมื่อโลกเกิดขึ้นมาใหม่ๆ	นั้น	ไม่มีพืชชนิดอื่นๆ	เลย	สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ล้วนอยู่ในน้ำทั้งสิ้น	ไม่มีพืช
ชนิดใดสามารถข้ึนมาเกาะอยู่บนก้อนหินท่ีร้อนจัดในเวลากลางวันและเย็นจัดในเวลากลางคืน	เม่ือไม่มีพืช
ก็ไม่มีสัตว์	เน่ืองจากไม่มีแหล่งอาหาร	ถ้าไม่มีไลเคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดแรกท่ีข้ึนมาเกาะก้อนหิน	โลกก็จะ
เงียบเหงาอย่างนั้นต่อไปตลอดไป	และผลจากการที่ไลเคนมาเกาะก้อนหิน	กรดจากไลเคนจะค่อยๆ	
กัดกร่อนก้อนหินให้ย่อยสลายผุพัง	เม่ือรวมกันกับซากไลเคนท่ีตายแล้วก็กลายเป็นดินให้พืชมาเจริญเติบโต
ในบริเวณนั้นได	้นี่คือจุดสำคัญที่พลิกโฉมหน้าของโลก	เพราะหลังจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	เกิดขึ้น
ตามมาจนกลายเป็นป่าดังเช่นในปัจจุบัน
 
 นอกจากนี้การที่ไลเคนสังเคราะห์แสง	ยังช่วยทำให้มีออกซิเจนเกิดมากขึ้นด้วย	ทำให้ในชั้น
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษในยุคแรกเริ่มของโลก	ค่อยๆ	ลดความเป็นพิษลง	จนกระทั่งสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นๆ	สามารถเกิดตามมาได	้นั่นคือ	ถ้าไม่มีไลเคน	ก็คงไม่มีป่าไม้	ไม่มีสัตว์ป่า	และไม่มีมนุษย์ใน
ปัจจุบันเช่นกัน	ดังนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงการทำลายไลเคนโดยไม่จำเป็น	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัว
เราเองในที่สุด

  ภาวะแข่งขัน

	 	เป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตสองฝ่ายท่ีต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน	แต่ปัจจัยน้ัน
มีน้อยจึงต้องแย่งกัน	เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าภาวะแข่งขัน	(Competition)

	 	ตัวอย่างท่ีน่าสนใจและสามารถพบเห็นได้ในป่าจังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่	ต้นไทรและต้นไม้ท่ีมันยึดเกาะ	(Host)	
ตอนแรกนกกินลูกไทรแล้วมาขับถ่ายบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง	จากนั้นไทรก็งอกออกมาเป็นต้นเล็กๆ	และใช้ชีวิตแบบพืช
อิงอาศัย	ไม่ได้แทงรากเข้าไปในต้นไม้ท่ีมันยึดเกาะ	ต้นไทรได้รับแสงแดด	และได้รับความช้ืนจากเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่	
รวมถึงได้รับแร่ธาตุสารอาหารจากใบไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังที่มาติดอยู่ตามโคนต้นไทร
 
	 ระหว่างนั้น	ต้นไทรก็จะค่อยๆ	เจริญเติบโตและงอกรากลงไปสู่พื้นดิน	เพื่อดูดซับแร่ธาตุสารอาหารจากดิน	
ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานเป็นปี	ขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นจะสูงมากน้อยเพียงใด	รากต้นไทรจะค่อยๆ	ใหญ่ขึ้น	
แล้วสานเป็นโครงสร้างคล้ายตาข่ายโอบรัดต้นไม้ใหญ่ที่มันยึดเกาะ
 
	 เม่ือรากต้นไทรหย่ังลึกลงดินอย่างม่ันคงแล้ว	มันจะสามารถหาอาหารเองได้	ต้นไทรจะเติบโตกลายเป็นไม้ยืนต้น
อีกต้นหนึ่ง	โดยที่รากของมันที่สานเป็นตาข่ายจะโอบรัดกันไม่ให้ต้นไม้ที่มันไปยึดเกาะเจริญเติบโตขยายลำต้นได้	รวมถึง
คอยแก่งแย่งแสงแดด	ความชื้น	แร่ธาตุสารอาหารจากดิน	ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปี	ต้นไม้ที่ต้นไทรไปเกาะ
ก็จะตาย	และผุพังไป	เหลือแต่ต้นไทรที่มีรากโอบรัดโพรงอากาศอยู่ข้างใน
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(ซ้าย) ต้นไทรที่โอบรัดต้นไม้ใหญ ่   (ขวา) ลูกไทรที่ผ่าครึ่งให้เห็นภายใน
 

ภาวะปรสิต

	 	ปกติในช่วงฤดูแล้ง	ตามบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้า
ในป่ามักมีเห็บคอยดักเกาะสัตว์ป่าที่ผ่านไปมา	วัวแดงที่
อยู่ในป่าก็มักจะมีเห็บเกาะอยู่ด้วยเสมอ	เห็บได้ประโยชน์
จากวัวแดงด้วยการได้กินเลือดของวัวแดงเป็นอาหาร	
ส่วนวัวแดงเสียประโยชน์จากการที่เห็บมาดูดเลือด	
แล้วยังอาจจะเจ็บป่วยได้ด้วยโรคที่มีเห็บเป็นพาหะ

	 	เห็บ	ซึ่งเป็นฝ่ายที่ไปอาศัยเขาอยู่แล้วได้
ประโยชน	์เรียกว่า	ปรสิต	(Parasite)	ส่วนวัวแดงที่
เป็นผู้ถูกอาศัยแล้วเสียประโยชน์เรียกว่า	ผู้ถูกอาศัย	
(Host)	มีความสัมพันธ์กันแบบ	+	,	-	เราเรียกความ
สัมพันธ์ที่มีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน	์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสีย
ประโยชน์ในลักษณะนี้ว่า	ภาวะปรสิต	(Parasitism)

  ภาวะเป็นกลาง

	 	เป็นการดำรงชีวิตที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่าย	ต่างไม่ได้ประโยชน์	ไม่เสียประโยชน์ซึ่งกันและกัน	เช่น	เห็บกับต้นไทร	
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย	เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าภาวะเป็นกลาง	0,0

	 มีความสัมพันธ์ต่างๆ	ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ปะปนกันไปหมดในระบบนิเวศเป็นเรื่องปกติธรรมดา	บางความ
สัมพันธ์เป็นเรื่องสลับซับซ้อน	ละเอียดอ่อน	เช่น	ผีเสื้อกลางคืนบางชนิดมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับดอกไม้บางชนิด	
โดยผีเสื้อชนิดนั้นมีลิ้นที่ยาว	สามารถเอาลิ้นแหย่เข้าไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปมากๆ	จากกลีบดอกได	้

เห็บ 
(ภาพถ่ายโดยคุณขนิษฐา เจริญพานิช)
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ขณะเดียวกันดอกไม้ก็ถูกผสมเกสรโดยผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้	นี่เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน	หากผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้
ถูกมนุษย์ทำลายจนหมดไป	ดอกไม้ก็จะไม่มีผู้ผสมเกสร	ดังน้ันมนุษย์จึงไม่ควรจะไปทำลายความสัมพันธ์เช่นน้ีในธรรมชาติ
ด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	จุดไฟเผาป่า	ล่าสัตว์ป่า	ตัดโค่นต้นไม้จำนวนมาก	เพราะท้ายที่สุดแล้ว	เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะเกิด
ผลกระทบอะไรตามมาบ้าง	รวมถึงผลกระทบที่มีต่อตัวเราเอง

 

กิจกรรมที่ 3.2 : ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

 ภาพวาดโดย เพ็ญนภา พงศ์กมลาสน์

	 1.	ให้ครูเอาภาพน้ีให้นักเรียนดู	แล้วให้นักเรียนลองหาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดว่า
มีความสัมพันธ์ในภาวะใดบ้าง	ก่อนจะเฉลยและอธิบายเพ่ิมเติม	(สามารถ	copy	ภาพน้ีได้จาก	facebook:	
Forest	on	Blackboard)
 
 เฉลย ในภาพเป็นป่าเบญจพรรณท่ีมีต้นไม้อยู่ห่างๆ กัน ต้นไม้ท่ีอยู่หน้าสุดซ้ายมือ มีไลเคนเกาะ
อยู่ที่เปลือกไม้ (ภาวะพ่ึงพากัน ระหว่างราและสาหร่ายท่ีรวมกันเป็นไลเคน) มีต้นไทรข้ึนพันรอบต้นไม้ต้นน้ี
อยู่ด้วย (ภาวะแข่งขัน ระหว่างต้นไทรและต้นไม้ต้นนี้) ต้นไม้ด้านขวามือมีต้นชายผ้าสีดาเกาะอยู่บนกิ่งสูง 
(ภาวะอิงอาศัย ระหว่างต้นชายผ้าสีดาและต้นไม้ที่มันเกาะอยู่) มีวัวแดง 4-5 ตัวยืนเล็มหญ้าอยู่ไกลๆ 
ส่วนด้านหน้ามีเสือโคร่งที่กำลังกินวัวแดงเพศเมียตัวหนึ่ง (ภาวะล่าเหย่ือ ระหว่างเสือโคร่งกับวัวแดง) 
พบว่ามีเห็บเกาะผิวหนังวัวแดงอยู่ด้วย (ภาวะปรสิต ระหว่างเห็บและวัวแดง) มีฝูงหมาใน 4-5 ตัว อยู่ไกลๆ 
กำลังเฝ้ารอจังหวะท่ีเสือโคร่งกินอ่ิมแล้ว จะได้เข้ามากินซากวัวแดง (ภาวะแข่งขัน ระหว่างเสือโคร่งและ
หมาใน)



ถึงการนำขยะไปรีไซเคิล
เป็นเรื่องดี แต่จะดีกว่ามาก 
ถ้ามีขยะให้นำไปรีไซเคิล
ลดน้อยลง เพราะการ
รีไซเคิลต้องใช้พลังงาน
จำนวนมาก
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คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
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บทที่ 4 ชุดการเรียนรู้เรื่อง 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
ข้อ	1	วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ข้อ	2	อธิบายแนวทางในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ข้อ	3	อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ข้อ	4	วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ	5	อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข้อ	6	อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
ข้อ	1	วิเคราะห์สภาพปัญหา	สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น	

ระดับประเทศ	และระดับโลก
ข้อ	2	อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ	3	วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง	อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
ข้อ	2	มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
ข้อ	2	ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
ข้อ	1	วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
ข้อ	5	มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต	ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



90

บทที่ 4
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

	 เมื่อพูดถึงคำว่า	“เมือง”	ในที่นี้	ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะตัวเมืองกาญจนบุรี	แต่หมายถึงชุมชนที่เป็นเมือง	
และกำลังกลายเป็นเมือง	ซึ่งจะเห็นได้จากการเป็นพื้นที่ที่มีอาชีพต่างๆ	หลากหลาย	ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ผลิตทาง
การเกษตรเพียงอย่างเดียว	ในที่นี	้“เมือง”	จึงมีความหมายกว้างกว่า	“เทศบาลเมืองกาญจนบุรี”	แต่หมายความถึง	
เทศบาลต่างๆ	ในจังหวัดกาญจนบุร	ีเป็นอย่างน้อย	เช่น	เทศบาลตำบลท่าม่วง	เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	เทศบาล
ตำบลห้วยกระเจา	ฯลฯ	และหมายความรวมถึงพื้นที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งที่มีความเป็น
เมืองมากขึ้นทุกขณะ

	 ปัญหาของการที่มีคนมาอยู่ร่วมกันมากๆ	มีหลายอย่าง	อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ	ปัญหาเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	ได้แก่	เรื่องการจัดการขยะ	การจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม	ไล่ไปจนถึงปัญหาเรื่อง
ความแออัด	เรื่องมลพิษทางเสียง	มลพิษทางอากาศ	ฯลฯ	

 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี
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กิจกรรมที่ 4.1 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

	 1.	ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ	7-8	คน	แล้วช่วยกันระดมความคิดเห็นว่ามีปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองของจังหวัดกาญจนบุรี	เรื่องใดบ้าง	โดยเขียนเป็นแผนที่ความคิด	
(Mind	Map)	ลงบนกระดาษปรูฟ	พร้อมระบุสาเหตุที่มาของปัญหา	และทางแก้ไขปัญหาในทัศนะของ
นักเรียน	ก่อนจะขออาสาสมัครสัก	2	กลุ่ม	ออกมานำเสนอทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียน	ส่วนกลุ่มที่เหลือให้
ยกมือเสนอเพิ่มเติมหากมีประเด็นที่ต่างออกไป

	 2.	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี	
ที่สนใจ	กลุ่มละ	1	ประเด็น	แล้วช่วยกันตั้งโจทย์คำถามที่จะช่วยกันหาคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล,	ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา)	จากนั้น
ให้ลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพปัญหา	ถ่ายภาพ	สัมภาษณ์ผู้คนที่เกี่ยวข้อง	สรุปข้อมูลที่ได้ลงบนกระดาษปรูฟ	
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา	ก่อนจะกลับมานำเสนอทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียน	แล้วครูทำหน้าที่
เชื่อมโยงปัญหาและสรุปปิดท้าย

ขยะ

	 ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหามากของจังหวัดกาญจนบุรี	คือ	เรื่องขยะ	จากรายงานการ
สำรวจของกรมควบคุมมลพิษ	เมื่อปีพ.ศ.	2556	พบว่า	จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาในการจัดการขยะ
มูลฝอยมากที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศไทย	รองจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดสมุทรปราการ	โดยพิจารณาจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไม่ได้รับบริการเก็บขน	ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนำไปกำจัดแบบไม่ถูกต้อง	และปริมาณขยะมูลฝอย
สะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

ขยะที่สะสมในที่ทิ้งขยะของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
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	 เมื่อคณะผู้จัดทำหนังสือได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุร	ีก็พบว่ามีขยะ
ปริมาณมหาศาล	กองสุมเป็นเนินเตี้ยลัดเลื้อยยาวเหยียดไปในหุบเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	เมื่อเดินเข้าไปใกล	้ก็ต้องสะอิด-
สะเอียนกับฝูงแมลงวันหัวเขียวนับล้านท่ีบินแตกกระเจิง	ส่งเสียงห่ึงอ้ืออึง	มีสุนัขขุดคุ้ยหาเศษอาหารกิน	ขยะท่ีกองอยู่น้ัน	
ปะปนกันทั้งขยะพลาสติก	ขวดน้ำ	เศษผักเน่า	ซากสัตว์	เศษอาหาร	ฯลฯ	โดยไม่มีการคัดแยกจากต้นทาง

	 เหนือกองขยะคือ	ฝูงนกยางสีขาวนับพันบินโผเข้าไปจิกกินหนอนแมลงวันที่ไต่ยุบยับบนเศษซากความบูดเน่า	
ขณะที่น้ำโสโครกสีดำไหลซึมออกมาจากกองขยะลงสู่หุบเบื้องล่างไม่ขาดสายอย่างน่าวิตก..	ละอองไอของกลิ่นเหม็นบูด
เปรี้ยวของซากขยะที่กำลังเน่า	ทำให้รู้สึกอยากอาเจียน

	 ไกลออกไป	คนแสวงโชค	4-5	คน	ลงมือคุ้ยขยะ	หาข้าวของท่ีพอขายได้อย่างไม่รังเกียจความโสโครก	พวกเขาอาจ
ไม่มีทางเลือกมากนัก	สำหรับการได้มาซึ่งรายได้น้อยนิดต่อวัน

	 รถแทร็คเตอร์สำหรับเกล่ียขยะของเทศบาลจอดสนิทน่ิงมานาน	5	เดือนแล้ว	คนท่ีน่ันเล่าว่า	ปกติแล้วเจ้าหน้าท่ี
จะใช้รถแทร็คเตอร์ไถดินมากลบหน้าขยะ	เพ่ือไม่ให้แมลงวันมาวางไข่	แต่เม่ือรถแทร็คเตอร์ชำรุด	ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่าง
เกิดข้ึนเลยตามเลย	โชคดีท่ีฝูงนกยางช่วยได้มากจากการจิกกินหนอนแมลงวัน	แต่ปัญหาจะหนักข้ึนเม่ือถึงเดือนพฤษภาคม	
ในช่วงที่ฝูงนกบินอพยพกลับไปสู่ตอนบนของทวีปเอเซีย

	 ขยะเหล่านี้มาจากไหน?	ใครเป็นคนสร้างขยะเหล่านี้ขึ้นมา?	เราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป

สาเหตุของปัญหา
 
	 จากข้อมูลสถิติของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	พบว่า	ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกท้ิง	ประกอบไปด้วย	ขยะอินทรีย์
ท่ีย่อยสลายได้	64%	ขยะรีไซเคิล	30%	ขยะท่ัวไป	3%	ขยะอันตราย	3%15	ซ่ึงขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้	64%	น้ันก็คือ
เศษผัก	เศษผลไม้จากตลาด	และเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากทุกครัวเรือน	นี่คือที่มาที่ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น	ฝูงแมลงวัน	
หนอนแมลงวัน	และนกยางที่มาคอยจิกกินเหยื่อของมันที่ภูเขาขยะของเทศบาลแห่งหนึ่งที่คณะผู้จัดทำหนังสือได้ไป
พบเห็น	และกล่าวไว้ข้างต้น

	 สิ่งที่น่าวิตกกังวลต่อไปจากนี้ก็คือ	กองขยะขนาดมหึมาเหล่านี้	จะนำไปสู่อะไรต่อไป?	น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนและ
ใช้ประโยชน์ไม่ได้?	โรคระบาด?	ฝูงแมลงวันที่บินเข้าเมือง?	นักท่องเที่ยวที่หดหาย?	คุณภาพชีวิตที่ต่ำลงของคนเมือง
กาญจนบุรี?

15 ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้	ได้แก	่เศษผัก	เศษอาหาร	เปลือกผลไม	้สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้
ขยะรีไซเคิล	คือขยะที่ขายได้	เช่น	แก้ว	กระดาษ	พลาสติก	โลหะ
ขยะทั่วไป	ได้แก่	ซองบะหมี่สำเร็จรูป	เปลือกลูกอม	ถุงขนม	ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร	ฯลฯ	ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	
จะต้องถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ขยะอันตราย	ได้แก	่กระป๋องยาฆ่าแมลง	ยาหมดอายุ	ถ่านไฟฉาย	เข็มฉีดยา	ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล	จะต้องรวบรวมนำไป
กำจัดอย่างถูกวิธี
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การแก้ปัญหาเรื่องขยะ 

	 หากดูภาพโดยรวมของประเทศไทย	สัดส่วนการคัดแยกขยะและนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์	คิดเป็นร้อยละ	19	
ของขยะมูลฝอยท้ังหมด	ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับต่ำมาก	เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร	ซ่ึงมี
การรีไซเคิลขยะจากครัวเรือนสูงถึงร้อยละ	43.2	(ข้อมูลปีค.ศ.	2012-2013)	

	 หากพิจารณาจากอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันในช่วง	5-10	ปีท่ีผ่านมา	ถือว่าการดำเนินการคัดแยกขยะและ
นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	เพราะอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ.	2551	
เท่ากับ	1.03	กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	มาเป็น	1.15	กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปัจจุบัน	หากคำนวณเฉพาะในพื้นที่เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี	ซึ่งมีประชากร	30,388	คน	(ข้อมูลจากเว็ปไซต์เทศบาลเมืองกาญจนบุร	ีเดือนเมษายน	พ.ศ.	2550)	
ก็เท่ากับว่า	จะมีขยะเกิดข้ึนประมาณ	34,946	กิโลกรัมต่อวัน	หรือประมาณ	34.9	ตันต่อวัน	จากประชากรในเขตเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี	(ซึ่งในเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีระบุว่า	ในความจริงมีมากกว่านั้นคือ	40	ตันต่อวัน)

ทางออกจากปัญหาน้ีก็คือ	ผู้คนเหล่าน้ี
และผู้คนในพื้นที่อื่นๆ	ของจังหวัดกาญจนบุรี	
ควรคัดแยกขยะให้มากขึ้นนำขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ให้มากข้ึน	และลดปริมาณการผลิต
ขยะในแต่ละวัน	เพ่ือให้ปัญหาเร่ืองขยะตกค้าง
สะสมเบาบางลง	ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะ	ต้ังแต่การ
ช่วยลดปริมาณขยะท่ีไม่จำเป็น	(เช่น	ใช้ถุงผ้า	
ปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก	ไม่รับหลอดดูดจาก
ร้านสะดวกซื้อ	ฯลฯ)	คัดแยกขยะที่ขายได้
ไปขาย	ซึ่งทำให้มีรายได้เสริม	สามารถนำ
ขยะไปทำกิจกรรมอะไรต่อไปได้อีกมากมาย	
รวมถึงการนำขยะกลับมาใช้ใหม่	โดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์	หรือขยะท่ีย่อยสลายได้	ซ่ึงเรา
สามารถเอาไปทำปุ๋ยหมักได้	ทั้งนี้มีการ
เผยแพร่วิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษผัก-
ผลไม้	เศษอาหารอยู่มากมายหลายสูตร	
ทั้งที่ผลิตเป็นเอกสาร	และที่เผยแพร่ตาม
เว็ปไซต์บางแห่ง16

กล่องโฟมบรรจุอาหารเป็นขยะที่ตกค้างจำนวนมหาศาล 

เนื่องจากเป็นขยะที่ร้านรับซื้อของเก่าไม่รับซื้อ

และโฟมไม่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ 

(อ้างอิงจากข้อมูลในเว็ปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ)

16 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เว็ปไซต์	www.deqp.go.th
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	 คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มน้ี	พบว่า	การรณรงค์ให้ประชาชนจัดการขยะจะไม่ได้ผลอะไรมาก	ถ้าบุคคลไม่ตระหนักถึง
ปัญหาเรื่องนี้จริงๆ	จนยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ	ซึ่งวิธีหนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ก็คือ	การพากลุ่มนักเรียน	หรือกลุ่มนักเรียนผู้สนใจ	ซึ่งอาจจะเป็นชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
ชุมชนอาสาพัฒนา	ฯลฯ	ไปดูที่ทิ้งขยะของเทศบาลต่างๆ	แล้วครูทำหน้าที่ตั้งคำถามชวนให้นักเรียนได้คิด	เช่น	นักเรียน
คิดว่าขยะเหล่าน้ีมาจากไหน	ใครเป็นผู้ผลิตขยะ	มีวิธีการใดบ้างท่ีจะสามารถลดขยะจำนวนมหาศาลเหล่าน้ีลงได้	ครูสามารถ
ให้นักเรียนสอบถามจากเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที	่หรืออาจสอบถามเพิ่มเติมจากคนเก็บขยะไปขาย	ซึ่งจะ
ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องในมิติทางสังคมไปด้วย	เช่น	เร่ืองชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก็บขยะ	นอกจากน้ี
ครูยังสามารถพานักเรียนไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านรับซ้ือขยะได้ด้วย	เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่า	ขยะประเภทใดท่ีร้านรับซ้ือ
-ไม่รับซื้อ	เพราะเหตุใด	ขยะประเภทต่างๆ	มีราคารับซื้อเท่าใด	เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป

	 เมื่อกลับมาจากการดูภูเขาขยะแล้ว	ครูอาจจะกระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อเนื่องในโรงเรียน	โดยเริ่มจาก
กิจกรรมง่ายๆ	แต่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน	โดยคำถามที่ควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดก็คือ	ตัวนักเรียน
เองจะทำอะไรบ้างที่จะมีส่วนแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง	ขอเป็นเรื่องที่นักเรียนตั้งใจจะทำและลงมือทำกันจริงๆ	จากนั้น
ให้ลงมือทำ	โดยเว้นระยะเวลาอาจจะสักหนึ่งเดือน	แล้วจึงมาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่ง

การใช้ขวดอลูมิเนียมบรรจุน้ำด่ืมจากบ้าน สามารถช่วย
ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งได้เป็น
จำนวนมาก สมมติว่า จากเดิมนักเรียนเคยซื้อน้ำดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกวันละ 2 ขวดทุกวัน แต่เม่ือเปล่ียน
มาใช้ขวดแบบน้ีแล้ว ปีหน่ึงนักเรียนจะช่วยลดปริมาณ
ขยะขวดพลาสติกไปได้มากถึง 730 ใบ นอกจากนี้ยัง
ประหยัดเงินไปได้ประมาณ 5,000 บาท



โครงการผืนป่าบนกระดานดำ 95

กิจกรรมที่ 4.2 : ขยะรายวัน

	 ในหน่ึงวัน	คนเราสร้างขยะได้มากเท่าไร	ให้ครูเปิดรับอาสาสมัครในห้องเรียนเพ่ือทดลองเก็บขยะ
ทั้งหมดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาในเวลา	24	ชั่วโมง	(ขยะบางประเภทที่มีลักษณะน่ารังเกียจ	ให้นักเรียนห่อหุ้ม
ให้ดี)	ก่อนจะนำขยะมาให้นักเรียนคนอื่นๆ	ได้ดูในชั้นเรียน	โดยแยกประเภทขยะ	ชั่งน้ำหนักของขยะ
ประเภทต่างๆ	(ควรใช้ตาชั่งดิจิตอล)	แล้วคำนวณเทียบเป็นปริมาณขยะของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน
หรือทั้งโรงเรียนสร้างขึ้นมาใน	1	วัน	

	 ครูทำหน้าท่ีต้ังคำถามชวนคิด	ชวนคุย	คำถามท่ีน่าสนใจเช่น	มีขยะชนิดอ่ืนๆ	อะไรบ้างท่ีนักเรียน
สร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้นำมาให้ดูในช้ันเรียน..	นักเรียนคิดอย่างไรกับขยะท่ีนักเรียนสร้างข้ึน..	นักเรียนจัดการ
กับขยะแต่ละชนิดอย่างไร..	ถ้าเป็นนักเรียนทั้งชั้นเรียน	จะสร้างขยะได้กี่กิโลกรัมใน	1	วัน	ถ้าเป็นนักเรียน
ทั้งโรงเรียนจะสร้างขยะได้เท่าไร..	นักเรียนคิดว่าปลายทางของขยะคือท่ีไหน..	ในความคิดของนักเรียน	
การจัดการขยะอย่างไรท่ีดีท่ีสุด..	มีอะไรท่ีนักเรียนทำไปแล้วเพื่อจัดการขยะ	และมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ	
หรือน่าจะทำ	หรือทำได้ดีกว่านี้..	

	 ให้นักเรียนระดมความคิด	และช่วยกันตอบ	

นักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ขณะทดลองชั่งน้ำหนักขยะแต่ละประเภทที่ตนเองได้สร้างขึ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมง
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กิจกรรมที่ 4.3 : นักเรียนเห็นอะไร?

	 ครูผู้สอนเก็บขยะชิ้นหนึ่งมาจากถังขยะในโรงเรียน	อาจจะเป็นกระป๋องเครื่องดื่มน้ำอัดลม	
ซึ่งสามารถล้างคราบสกปรกภายนอก	ตากให้แห้งได้ง่าย	แล้วนำไปให้นักเรียนในช้ันเรียนส่งเวียนต่อกันดู	
โดยครูต้ังคำถามว่า	“นักเรียนเห็นอะไรท่ีเก่ียวข้องกับขยะช้ินน้ีบ้าง”	แล้วให้นักเรียนท้ังห้องน่ังนึกพร้อมกัน	
1	นาที	จากนั้นให้ทยอยตอบมาคนละ	1	คำตอบ	ไม่ซ้ำกัน

	 ครูทำหน้าที่เขียนแผนที่ความคิด	(Mind	Map)	รวบรวมความคิดของนักเรียนบนกระดาน	

	 ตัวอย่างคำตอบท่ีอาจจะได้จากนักเรียน	เช่น	เห็นการระเบิดภูเขาท่ีเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ	เพ่ือเอา
แร่อลูมิเนียมไปถลุงสำหรับใช้ทำกระป๋อง,	เห็นโรงงานขึ้นรูปกระป๋อง,	เห็นผู้ซื้อ	ผู้ขาย	ยี่ปั๊วส่งน้ำอัดลม,	
เห็นต้นทุนและกำไรจากการขาย,	เห็นการถางป่าเป็นพ้ืนท่ีกว้างเพ่ือปลูกอ้อยมาทำน้ำตาล,	เห็นการผลิต
สีสังเคราะห์มาพิมพ์ข้างกระป๋อง,	เห็นกระป๋องท่ีถูกท้ิงในกองขยะ	ก่อนจะถูกคนเก็บขยะไปขายเป็นรายได้,	
เห็นวิถีชีวิตการทำงานของคนเก็บขยะท่ีต้องอยู่กับขยะเหม็นบูดเน่า,	เห็นขยะท่ีรีไซเคิลได้	ห่วงดึงทำขาเทียม	
ตัวกระป๋องเอาไปขายหรือทำของท่ีระลึก,	เห็นของเหลือท้ิง,	เห็นมดขึ้นกระป๋อง	มดกินน้ำตาลเป็นอาหาร,	
เห็นโรงงานน้ำตาล	ที่ปล่อยควันดำมีเขม่าแบบละเอียด,	เห็นการเผาอ้อย	มีเขม่าลอยมาตกที่หน้าบ้าน	
(หิมะสีดำ),	เห็นคนงานตัดอ้อยจากภาคอีสาน	ฯลฯ	

	 จากน้ันให้ครูช่วยสรุปความคิดของนักเรียน	โดยอาจอธิบายเช่ือมโยงถึงแผนภาพถัดไปน้ี	และต้ัง
คำถามชวนคิดชวนคุย	พยายามทำให้นักเรียนมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา	ก่อนจะตั้งคำถามว่า	
ตัวนักเรียนเองจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร	โดยยังไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่น
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แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต และประชากร 
จากหนังสือ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร” 

เขียนโดย นาท ตัณฑวิรุฬห์ และพูลทรัพย์ สมุทรสาคร

	 “สิ่งแวดล้อม”	ก็คือ	สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา	ทั้งที่เป็นผืนดิน	แหล่งน้ำ	ป่าไม้	ภูเขา	อากาศ	ที่เป็นแหล่งกำเนิด
ทรัพยากรต่างๆ	

	 “ระบบการผลิต”	ในที่นี้มีทั้งการผลิตกระป๋อง	การผลิตน้ำตาล	การผลิตน้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง	การผลิต
ส่วนผสมของน้ำอัดลมที่เป็นความลับทางการค้าของผู้ผลิต	การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับอัดลงไปในน้ำหวาน
ให้กลายเป็นน้ำอัดลม	การผลิตหมึกพิมพ์สำหรับพิมพ์สีข้างกระป๋อง	ซึ่งเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว	สินค้าลำดับแรกที่ได้
ออกมาก็คือ	กระป๋องอลูมิเนียม	น้ำตาลทราย	ส่วนผสมของน้ำอัดลมที่เป็นความลับ	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	หมึกพิมพ์	
ซึ่งสินค้าลำดับสุดท้ายที่ได้จากการเอาสินค้าทั้งหมดไปผลิตรวมกันอีกครั้งก็คือ	เครื่องดื่มน้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง

	 “ประชากร”	ก็คือ	คนทั่วไป	รวมถึงนักเรียนที่เป็นคนซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง	ประชากรบางส่วน
มีหน้าที่เข้าไปเป็นแรงงานในการผลิต	ประชากรบางส่วนทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการ	ขณะเดียวกันประชากร
บางส่วนก็เป็นผู้รับผลกระทบของภาวะมลพิษจากการผลิตด้วย
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	 เมื่อมีการผลิตในระบบการผลิต	ก็จะมีการเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิต	วัตถุดิบในที่นี้ก็คือ	แร่อลูมิเนียมจากภูเขาที่เอามาถลุงแร่เพื่อทำกระป๋อง	อ้อยจากไร่อ้อยที่เอามาทำน้ำตาล	
น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาต	ิรวมถึงอะไรบางอย่างที่เอามาทำส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่เป็นความลับทางการค้า	
และหมึกพิมพ์ข้างกระป๋อง

	 การเอาแร่อลูมิเนียมจากภูเขามาทำกระป๋อง	จำเป็นต้องการระเบิดภูเขา	จำเป็นต้องใช้สารเคมีบางอย่างสกัด
เอาอลูมิเนียมออกมา	นั่นคือ	การระเบิดภูเขาทำให้เกิดเสียงดังที่เป็นมลพิษทางเสียง	เกิดฝุ่นลอยในอากาศที่ทำให้
บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงสกปรก	นานๆ	เข้าก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดโรคทางเดินหายใจ	ต้องใช้พลังงานในการถลุงแร่ให้
บริสุทธิ์	ต้องใช้พลังงานในการรีดอลูมิเนียมให้เป็นแผ่นและขึ้นรูปให้เป็นกระป๋อง

	 ส่วนการปลูกอ้อยนั้น	จะต้องถางป่าจนราบ	แล้วปรับพื้นที่ให้เป็นแปลงเพาะปลูก	ทำให้พื้นที่ป่าลดลง	ต้องฉีด
ยาฆ่าหญ้า	ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อน	ต้องใส่ปุ๋ยเคม	ีทำให้ดินเสียสภาพ	นอกจากนี้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย	เกษตรกรบางคน
มักใช้วิธีเผาไร่อ้อยตามคำเรียกร้องของคนงานตัดอ้อย	ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

	 สำหรับส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมและหมึกพิมพ์น้ัน	เราไม่ทราบว่าใช้อะไรเป็นวัตถุดิบ	และเกิดผลกระทบอะไรบ้าง
จากการผลิต	อย่างไรก็ตาม	หากนักเรียนมีเวลาก็อาจสืบค้นเรื่องนี้ต่อไปได้

	 ในระบบการผลิตน้ำอัดลม	จะมีน้ำทิ้งจากการล้างทำความสะอาดเครื่องจักรเกิดขึ้นมาด้วย	ในน้ำทิ้งอาจมี
อินทรียวัตถุ	(น้ำตาล)	และส่ิงสกปรกอ่ืนๆ	เจือปน	หากปล่อยท้ิงไปสู่ส่ิงแวดล้อมโดยตรงก็จะเกิดเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม	
ดังนั้นจึงต้องใช้พลังงานในการบำบัด

	 ทั้งหมดนี้คือ	สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำอัดลมบรรจุกระป๋องที่ขายกันในท้องตลาดให้เราได้ซื้อมาดื่มกันอย่าง
ชื่นใจ	การผลิตน้ำอัดลมเพียงกระป๋องเดียวอาจสร้างปัญหาไม่มาก	แต่ถ้ามีการผลิตในปริมาณมาก	ก็อาจส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ตามไปด้วย	หากไม่มีการจัดการที่ดีมากพอ

ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก
ขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ใบ ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเฉลี่ยขวดละ 160 กรัม 
ดังนั้นการแยกขยะประเภทขวด
พลาสติกตามโรงเรียนไปขายเป็นเร่ืองดี 
แต่ยังไม่มากพอสำหรับการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เพราะไม่สามารถแก้ปัญหา
เรื่องก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนี้ 
การนำขยะขวดพลาสติกไปหลอมใหม่ 
ก็ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นจึงเป็น
เร่ืองดีกว่าน้ีมาก ถ้าไม่มีขยะประเภทน้ี
เกิดขึ้นในโรงเรียน
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กิจกรรมที่ 4.4 : สำรวจภูเขาขยะ

	 กิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้มาก	ก็คือการสำรวจภูเขาขยะ	สถานที่
ทิ้งขยะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุร	ีคือที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองกาญจนบุร	ีซึ่งอยู่ที่บ้าน
เขาทอง	ตำบลปากแพรก	อำเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	ไม่ไกลจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	
ถนนทางเข้าเป็นถนนดินลูกรัง	ลัดเลาะเข้าไปตามเนินเขาเต้ียๆ	ในป่า	หากครูต้องการจะพานักเรียนเข้าไปดู	
ควรใช้รถปิคอัพ	และพานักเรียนเข้าไปเป็นกลุ่มเล็กๆ	ไม่ควรเข้าไปในช่วงฤดูฝน	หรือหลังฝนตกใหม่ๆ	
เพราะอาจมีน้ำสกปรกขังในบางจุด	ทำให้นักเรียนไม่อยากเดินเข้าไปดู	นอกจากนี้แล้ว	ครูยังสามารถพา
นักเรียนไปดูสถานที่ทิ้งขยะแห่งอื่นที่อยู่ใกล้โรงเรียนของตนเองได้	โดยสอบถามจากเทศบาล	หรือองค์กร
บริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ

	 ก่อนลงพื้นที่	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	ตั้งคำถามประเด็นที่อยากทราบ	จากนั้นจึงลงพื้นที่สำรวจ	
ถ่ายภาพ	สัมภาษณ์คนเก็บขยะ	เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ดูแลพื้นที่และนำขยะมาทิ้ง

	 เมื่อกลับมาที่โรงเรียนแล้ว	ให้นักเรียนมาเล่าว่า	เห็นอะไรมาบ้าง	อะไรคือขยะส่วนใหญ่ที่พบ	
อะไรคือขยะที่พบในปริมาณน้อย	ขยะมาจากไหน	ในมุมมองของนักเรียนควรแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ
อย่างไรบ้าง	มีเรื่องอะไรบ้างที่นักเรียนจะลงมือทำจริงๆ	เพื่อแก้ไขปัญหานี้	

การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการขยะ ทำให้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ 
และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้มาก (ภาพโดย คุณจักรภูมิ ตะคำวรรณ)
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กิจกรรมที่ 4.5 : การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
 

กองปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

	 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่-ทำนาอยู่มาก	ตามไร่นามีเศษวัสดุทาง
การเกษตรเหลืออยู่	เช่น	ใบอ้อย	ตอซังข้าวโพด	ฟางข้าว	ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากมักจะเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตรเหล่าน้ีท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์	ขณะเดียวกันเทศบาลต่างๆ	มีการตัดแต่งก่ิงไม้-ใบไม้ท่ีให้ร่มเงา	
หรือใช้ประดับตามสวนสาธารณะ	เกาะกลางถนน	รวมถึงต้นหญ้าตามสนามหญ้า	(ตามบ้านเรือนของ
ประชาชนก็เช่นกัน)	แล้วขนไปกองไว้ตามที่ทิ้งขยะของเทศบาลต่างๆ	โดยเปล่าประโยชน์	ทำให้เปลือง
พื้นที่จัดเก็บ	และกลายเป็นขยะตกค้าง	ดังนั้นจึงควรคัดแยกและกำจัดขยะอินทรียวัตถุเหล่านี้ให้ถูกวิธี	
ซึ่งทำได้ไม่ยาก	

	 อันท่ีจริงแล้ว	ใบไม้	ก่ิงไม้	หรือเศษวัสดุทางการเกษตร	ก็คือ	อินทรียวัตถุ	หรือแร่ธาตุ	หรือความ
อุดมสมบูรณ์ท่ีต้นไม้ดูดข้ึนมาจากพ้ืนดิน	ดังน้ันการเก็บหรือเผาส่ิงเหล่าน้ีท้ิงไป	จึงเท่ากับการทำลายความ
อุดมสมบูรณ์หรือท้ิงความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างเสียเปล่า	ดังน้ันจึงมีเกษตรกรท่ีทำนาปลูกข้าวจำนวนหน่ึง
ใช้วิธีไถกลบตอซังข้าวในนาข้าว	ปล่อยน้ำเข้านา	พร้อมเติมน้ำหมักชีวภาพ	ใช้เวลานานไม่เกินสองอาทิตย์	
ตอซังข้าวจะยุ่ยเละเป็นปุ๋ยหมัก	ทำให้ไม่ต้องหว่านปุ๋ยเคมีลงในนาข้าว17	เกษตรกรบางคนที่ทำสวนใช้วิธี
ทิ้งกิ่งไม้ใบไม้จากการตัดแต่งไม้ผลกองไว้ที่โคนต้น	ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย	นอกจากนี้ก็เริ่มมี
เกษตรกรที่ทำ	“ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง”	ตามวิธีการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	มากขึ้น	
ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย	โดยมีขั้นตอนดังนี้

17 ผู้สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม	สามารถติดต่อไปยังมูลนิธิข้าวขวัญ	อำเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี	
ที่โทรศัพท์หมายเลข	035-597	193	หรือ	Facebook	:	มูลนิธิข้าวขวัญ
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	 1.	ให้นักเรียนไปขอหญ้าและเศษใบไม้ท่ีภารโรงตัดจากสนามหญ้าและสวนในโรงเรียน	มากอง
เป็นช้ันในสถานท่ีท่ีเหมาะสม	ไม่เกะกะ	ห่างจากต้นไม้อ่ืน	โดยให้มีเศษหญ้าและใบไม้	3	ส่วน	(ถ้าเป็นฟาง	
ผักตบชวา	หรือข้าวโพดเล้ียงสัตว์	ให้ใช้เพ่ิมเป็น	4	ส่วน)	มาวางบนพ้ืนดิน	ให้มีฐานกว้าง	2.5	เมตร	หนา	
10	เซนติเมตร	(ห้ามเหยียบกองใบไม้)	โรยทับด้วยมูลสัตว์	1	ส่วน	แล้วรดน้ำ

	 เศษผักทุกชนิดสามารถนำมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีน้ีได้	ท้ังท่ีเป็นฟางข้าว	ซังและเปลือกข้าวโพด	
ผักตบชวา	เศษผักจากตลาด	เศษใบไม้	เศษหญ้าจากสนามหญ้า	ส่วนมูลสัตว์สามารถใช้ได้ท้ังมูลวัว	มูลไก่	
และมูลสุกร	หากมีเศษอาหารก็สามารถใส่ลงไปได้ด้วย	แต่ต้องคลุมด้วยเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือป้องกัน
แมลงวันมาวางไข่

	 2.	ทำชั้นต่อไปแบบเดียวกันคือ	โรยใบไม้ลงไป	3	ส่วน	ตามด้วยมูลสัตว์	1	ส่วน	แล้วรดน้ำให้มี
ความชื้น	ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ	จำนวน	15-17	ชั้น	แต่ละชั้นหนา	10	เซนติเมตร	ให้ชั้นบนสุดเป็นมูลสัตว์	
โดยให้ขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมจนมีความสูง	1.5	เมตร	ความยาวของกองจะยาวเท่าไรก็ได้	ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณเศษพืชและมูลสัตว์ที่มี	(การที่ต้องทำเป็นชั้นบางๆ	นั้น	เพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลสัตว์ได้ใช้ทั้งธาตุ
คาร์บอนในเศษพืชและธาตุไนโตรเจนในมูลสัตว์สำหรับการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์อย่างสะดวก	
ส่งผลให้การย่อยสลายวัตถุดิบเป็นไปอย่างรวดเร็ว)

	 กองปุ๋ยที่สูง	1.5	เมตร	จะทำให้สามารถเก็บกักความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์เอาไว้ในกองปุ๋ยได้	ความร้อนน้ีนอกจากจะเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกับจุลินทรีย์ชนิดชอบความ
ร้อนสูง	(Thermophiles)	ที่มีในมูลสัตว์แล้ว	เมื่อความร้อนนี้ลอยตัวสูงขึ้นจะทำให้อากาศภายนอกที่เย็น
กว่าไหลเข้าไปในกองปุ๋ย	จากการพาความร้อนแบบ	Chimney	Convection	อากาศภายนอกที่ไหล
หมุนเวียนเข้ากองปุ๋ยน้ีช่วยให้มีการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน	(Aerobic	decomposition)	ทำให้ไม่ต้อง
พลิกกลับกองปุ๋ย	และช่วยให้ไม่มีกลิ่น
หรือน้ำเสีย	(ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้	
บางครั้งจะสูงถึง	70	องศาเซลเซียส	
เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำกองปุ๋ยหมัก
ใต้ต้นไม้	เพราะความร้อนที่เกิดขึ้น
จะทำให้ต้นไม้ตายได้)

	 อย่าลืมทำป้ายประกาศติดไว้
บริเวณกองปุ๋ยให้ชัดเจนว่าเป็นการ
ทดลองทำอะไร	เพื่อป้องกันผู้หวังดี
มาจุดไฟเผากองปุ๋ยหมัก	หรือมีคนมา
ทิ้งขยะชนิดอื่นลงไปในกองปุ๋ยหมัก

อย่าลืมรดน้ำภายนอกกองปุ๋ยหมักให้ชุ่มทุกวัน 
เพราะจุลินทรีย์ต้องการความชื้น

ในการย่อยสลายกองปุ๋ยหมัก
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	 3.	ภายในเวลา	60	วัน	ต้องรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้เหมาะสมอยู่เสมอ	โดยให้นักเรียน
ตกลงจัดทำตารางเวรมารดน้ำภายนอกกองปุ๋ยให้ชุ่มทุกวันในช่วงตอนเย็น	แต่ต้องไม่มากจนน้ำไหลนอง
ออกมาจากกองปุ๋ยมากเกินไป	และทุก	10	วัน	ให้ใช้เหล็กหรือไม้ไผ่แทงกองปุ๋ยด้านข้างให้เป็นรูลึกถึง
ข้างล่าง	แล้วกรอกน้ำตามลงไป	(ระยะห่างของรู	40	เซนติเมตร)	เมื่อเติมน้ำเสร็จให้ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสีย
ความร้อนในกองปุ๋ย	ซ่ึงการเจาะเติมน้ำน้ีต้องทำอย่างสม่ำเสมอ	แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องทำ	เพราะน้ำฝน
จะไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได	้(นั่นคือ	ถึงแม้จะเป็นฤดูฝน	ก็สามารถทำปุ๋ยหมักแบบนี้ได้)	

	 หัวใจของการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีน้ีคือ	ต้องรักษาความช้ืนภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา	ท้ังภายในและภายนอกกองปุ๋ย	บริเวณใดท่ีแห้งเกินไปหรือแฉะเกินไป	จุลินทรีย์จะไม่สามารถ
ทำหน้าท่ีย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้	ทำให้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากข้ึนนานถึง	6	เดือน	หรือ	1	ปี

	 4.	หลังจากที่เวลาผ่านไป	60	วัน	ความสูงของกองปุ๋ยหมักจะลดลงเหลือเพียง	1	เมตร	จากนั้น
ให้เลิกรดน้ำ	กองทิ้งเอาไว้เฉยๆ	ให้แห้ง	หรือนำไปเกลี่ยผึ่งแดด	เพื่อให้จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยสงบตัว	ไม่เป็น
อันตรายต่อพืช	ก็จะได้ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองมาใช้ประโยชน์ได้ในโรงเรียน	หรือหากมีเครื่องตีป่นหรือ
ตะแกรงร่อนก็สามารถบรรจุปุ๋ยหมักใส่ถุงขายได้	(ครูอาจจะต่อยอดให้กับนักเรียนในการเรื่องขายปุ๋ย	
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการขายและคุณค่าของเงิน)	ซึ่งในการผลิตปุ๋ยหมักแบบนี	้1	ตัน	ความยาว	4	เมตร	
ใช้มูลสัตว์	30	กระสอบ	หรือ	360	กิโลกรัม	ใช้เศษพืช	1,000	กิโลกรัม	คิดเป็นต้นทุนมูลสัตว์	750-900	บาท	
ในขณะท่ีปุ๋ยหมักท่ัวไปขายกันท่ีราคา	5,000-7,000	บาทต่อหน่ึงตัน	น่ันคือหากนักเรียนขายปุ๋ยได้ท้ังหมด
ในราคาน้ี	ก็จะได้กำไรหลายพันบาท	นอกจากน้ียังสามารถต่อยอดเพ่ิมเติมด้วยการให้นักเรียนเอาปุ๋ยหมัก
ไปผสมดิน	ทำแปลงปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรียนได้อีก	

	 ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จะมีธาตุอาหารมากมาย	ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ปุ๋ยหมักล้วนๆ	ในการปลูกพืชใน
กระถาง	เพราะจะทำให้พืชสำลักธาตุอาหารตายได้	ปริมาณการใช้ในการเพาะปลูกคือ	300-3,000	กิโลกรัม
ต่อไร่	ข้ึนกับคุณภาพดินว่าดีหรือเลว	แต่ไม่ควรใช้เกิน	3,000	กิโลกรัมต่อไร่	หรือ	2	กิโลกรัมต่อตารางเมตร	
เพราะจะทำให้พืชตายได้
 

(ซ้าย) ปุ๋ยหมักหลังจากใช้เวลาย่อยสลายนานสองเดือน
(ขวา) หากใช้เครื่องตีป่น หรือร่อนด้วยตะแกรงหยาบ จะได้ปุ๋ยหมักที่ละเอียดมากขึ้น
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	 5.	กรณีท่ีมีเศษวัสดุทางการเกษตรหรือมีเศษหญ้าเศษใบไม้ไม่มากพอจะทำเป็นกองสามเหล่ียม	
อาจประยุกต์มากองไว้ในวงตาข่าย	เข่ง	หรือตะกร้าพลาสติกก็ได้เช่นกัน	โดยลดความหนาของช้ันเศษวัสดุ
ทางการเกษตรให้เหลือชั้นละ	5	เซนติเมตร	ดังตัวอย่างในภาพประกอบ

	 กิจกรรมน้ีสามารถตอบโจทย์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย	เน่ืองจากต้องอาศัยความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องการย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย์	การจัดการขยะ	การพาความร้อน	
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เหตุผลในการจัดการวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด	
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความพอประมาณไปด้วย	
เพราะเม่ือนักเรียนทำปุ๋ยหมักใช้เองแล้ว	ก็ไม่จำเป็นต้องซ้ือปุ๋ยหมักจากร้านค้ามาใช้	ทำให้ชีวิตของนักเรียน
มีภูมิคุ้มกัน	หากนักเรียนต้องการจะเป็นเกษตรกร	นอกจากน้ีกิจกรรมน้ียังช่วยเสริมสร้างคุณธรรม	โดยถือ
เป็นการฝึกวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนในชั้นเรียนไปด้วยในตัว	

	 อย่างไรก็ตาม	กิจกรรมเรื่องขยะที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดเหล่านี้	ก็มีข้อควรระวังอยู่ด้วยในเรื่อง
ตัวช้ีวัด	เน่ืองจากเคยมีโรงเรียนบางแห่งทำกิจกรรมเร่ืองขยะ	โดยมีตัวช้ีวัดว่า	สามารถรวบรวมขยะท่ีรีไซเคิล
ได้กี่กิโลกรัม	และขายได้เป็นเงินเท่าไร	ยิ่งได้เงินมากก็ยิ่งดี	ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะดีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านี	้
หากเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นว่า	ที่โรงเรียนมีขยะที่รีไซเคิลให้เก็บรวบรวมได้น้อยลง	และขายได้เงินน้อยลง	
เนื่องจากนักเรียนหันมาใช้ภาชนะบรรจุหีบห่อที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	เช่น	ขวดน้ำอลูมิเนียม	
ขวดน้ำพลาสติกชนิดที่ใช้ซ้ำได้

การประยุกต์ใช้วงตาข่าย

ในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง



ป้ายระวังช้างข้ามถนน
ท่ีอยู่ริมถนนบริเวณตอนล่าง
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ สะท้อนให้เห็นถึง
การใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่าง
คนกับช้าง



บทที่ 5
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่พบในพื้นที่ชนบทของ
จังหวัดกาญจนบุรี 
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คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
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บทที่ 5 ชุดการเรียนรู้เรื่อง
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกาญจนบุรี

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
	 ข้อ	1	วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
	 ข้อ	2	อธิบายแนวทางในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
	 ข้อ	3	อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
	 ข้อ	4	วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 ข้อ	5	อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
	 ข้อ	6	อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	1	วิเคราะห์สภาพปัญหา	สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น	

ระดับประเทศ	และระดับโลก
	 ข้อ	2	อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	 ข้อ	3	วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง	อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
	 ข้อ	2	มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	2	ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	1	วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
	 ข้อ	5	มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต	ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ 5
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกาญจนบุรี

 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าอยู่มาก	มีอุทยานแห่งชาติอยู่	7	แห่ง	มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2	แห่ง	
มีป่าสงวนและป่าของหน่วยงานราชการอื่นๆ	อยู่ด้วยจำนวนหลายแปลง	แต่เท่าที่ผู้เขียนขับรถสำรวจมาตลอด	3-4	ปี
ท่ีผ่านมา	รวมกับคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าท่ีบางหน่วยงาน	พบว่าป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	โดยเฉพาะป่าในท่ีราบถูกบุกเบิก
แผ้วถางทำลายไปเรื่อยๆ	เหลืออยู่เฉพาะตรงส่วนที่เป็นป่าอนุรักษ์ประเภทอุทยานแห่งชาติ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	พื้นที่
ทหารบางส่วน	และป่าชุมชนบางแห่ง	ซ่ึงป่าท่ีถูกบุกรุกมากคือป่าสงวนแห่งชาติ	เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานคอยเฝ้าระวังอยู่
ในพื้นที่	ในขณะที่ป่าอุทยานแห่งชาติ	ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	ยังดำรงอยู่ได้	เพราะมีหน่วยพิทักษ์ป่า	มีเจ้าหน้าที่คอย
ออกเดินลาดตระเวน	เมื่อเกิดการบุกรุกจับจองที่ดิน	ก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย	พื้นที่บางแห่งมีการเจรจา
ต่อรองระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการ	โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน	ได้แก่	มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	เข้ามาช่วยเป็น
คนกลางในการกำหนดขอบเขตที่ดินทำกินของชาวบ้านและพื้นที่อนุรักษ์ของทางราชการให้ชัดเจนเพื่อลดความขัดแย้ง

ป่าลดลง เริ่มต้นจากสัมปทานป่าไม้

	 การทำสัมปทานป่าไม้	เป็นส่ิงท่ีทำให้พ้ืนท่ีป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	ลดลงอย่างรวดเร็ว	ในอดีตยุคประมาณปีพ.ศ.	
2520	รัฐบาลได้ออกสัมปทานป่าไม้ให้กับบางหน่วยงาน	เช่น	ป่าโครงการไม้กระยาเลยล่ินถ่ิน	เป็นสัมปทานขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้	(ออป.),	ป่าโครงการไม้กระยาเลยแม่กระบุง-คลองงู	และป่าโครงการไม้กระยาเลยห้วยแม่พลู-องคา
-ขาแข้ง	เป็นสัมปทานของบริษัท	กาญจนบุรีทำไม้	จำกัด,	ป่าโครงการไม้กระยาเลย	ในท่ีดินท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำหนด
เป็นเขตหวงห้ามให้เป็นที่ดินเพื่อประโยชน์	ในราชการทหาร	(กจ.7)	อนุญาตทำไม้แบบผูกขาดให้กับองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างไปจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในเมือง ถึงแม้ว่าในเขตชนบทจะมีปัญหาเรื่องขยะตกค้างอยู่ด้วย แต่ความรุนแรงของปัญหายังไม่มาก
เหมือนกับที่เกิดขึ้นในเมือง 
 ผู้เขียนใช้เวลาเกือบ 4 ปีในการสำรวจพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี และได้ภาพของปัญหามา
บางส่วน พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมากจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรป่าไม้-สัตว์ป่า สิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่มีทาง
ครอบคลุมเร่ืองราวได้ท้ังหมด ซ่ึงหากจะให้สมบูรณ์มากข้ึนกว่าน้ี ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และมี
คณะทำงานมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนซ่ึงอยู่กระจายตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ย่อมเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่แล้ว หากต้องการจะนำไปสอนนักเรียนก็สามารถเพิ่มเติมเรื่องราวเข้าไปได้ ทั้งนี้ครู
ไม่จำเป็นต้องเอาเนื้อหาเหล่านี้ไปสอนนักเรียนทั้งหมด แต่อาจใช้เป็นข้อมูลเสริมในการอธิบายให้นักเรียนได้
ฟังกัน เมื่อมีการเรียนการสอนในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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	 การทำสัมปทานป่าไม้ทำให้มีคนงานจากถิ่นอื่นอพยพเข้ามาทำงาน	มาอยู่อาศัย	หลังจากนั้นจึงชักชวนญาติ
พี่น้องให้ย้ายถิ่นตามมาเพิ่มเติมจนกลายเป็นชุมชน	สาเหตุที่อพยพเข้ามา	เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์	และมีที่ดิน
มากพอที่จะขยับขยายได้อีก	และชาวบ้านบางส่วนถูกว่าจ้างให้บุกเบิกที่ดินให้นายทุน	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	มีการกว้านซื้อ
ที่ดินที่เคยเป็นป่าโดยนายทุนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	ขณะเดียวกัน	พื้นที่ป่าตามเส้นทางการทำไม้ยังถูกบุกรุกทำลาย
โดยชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย	โดยมีทั้งการบุกเบิกเป็นพื้นที่ทำกิน	และการทำไม้เถื่อน

	 การตัดไม้ในป่าทำให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมลง	ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจถูกตัดฟันไปจนหมด	ทำให้จากเดิมที่เคยเป็น
ป่าผสมผลัดใบ	เสื่อมโทรมลงจนบางพื้นที่กลายเป็นป่าไผ่ล้วนๆ	หรือบางพื้นที่ที่เคยเป็นป่าดิบแล้งก็หมดสภาพไป	บางที่
ถูกจับจองแผ้วถางทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	ทำให้หมดสภาพความเป็นป่าไปโดยสิ้นเชิง	

เขื่อนมา ป่าหมด

	 จังหวัดกาญจนบุร	ีเป็นจังหวัดที่มีเขื่อนมากที่สุดในประเทศไทยคือ	มีเขื่อนทั้งหมด	4	แห่งด้วยกัน	ได้แก่	เขื่อน
ศรีนครินทร	์เขื่อนวชิราลงกรณ์	เขื่อนท่าทุ่งนา	และเขื่อนแม่กลอง	ในการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้
ท่ีจะถูกน้ำท่วม	และพ้ืนท่ีบริเวณบ้านเรือนราษฎรในราบท่ีมักอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำ	ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐได้จัดสรรท่ีดินเพ่ือชดเชย
ให้กับราษฎรที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน	

	 ในช่วงท่ีมีการสร้างเข่ือนศรีนครินทร์ระหว่างปีพ.ศ.	2516-2523	มีการเพิกถอนพ้ืนท่ีบางส่วนของเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าสลักพระ	เป็นพื้นที่ประมาณ	48,000	ไร	่ในปีพ.ศ.	2520	เพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์	และใช้รองรับ
ชาวบ้านที่ต้องอพยพจากการถูกน้ำท่วมที่ดินทำกิน	นอกจากนี้ยังต้องเพิกถอนป่าที่เป็นเขตหวงห้ามที่ดิน	พ.ศ.	2481	
(เพื่อใช้ในราชการทหาร)	อีกประมาณ	81,000	ไร่	ในท้องที่ตำบลด่านแม่แฉลบ	ตำบลนาสวน	และตำบลศรีสวัสดิ	์
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อำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุร	ีมาจัดสรรให้กับชาวบ้านเหล่านี้ด้วย	(บริเวณที่ข้ามเท้งจากอำเภอศรีสวัสดิ์ขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ)	โดยจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านครอบครัวละ	18	ไร่เป็นที่ทำกิน	2	ไร่เป็นที่อยู่อาศัย	

	 ส่ิงท่ีเป็นปัญหาตามมาได้แก่	การอพยพย้ายถ่ินในลักษณะน้ีทำให้ชาวบ้านบางส่วนท่ีเคยทำนา	ต้องเปล่ียนมาเป็น
ทำไร่	เนื่องจากสภาพพื้นที่ใหม่ที่ได้รับการจัดสรรมานั้นไม่อำนวย	เช่น	เป็นที่สูงบนภูเขา	มีหินโผล่ในที่ดินมาก	ส่งผลให้
ชาวบ้านบางส่วนต้องการที่ดินทำกินเพิ่มเติม	อาจจะด้วยความที่มีบุตรหลานหลายคน	มีที่ดินทำกินไม่พอ	หรือไม่พอใจ
ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรมา	จึงจำเป็นต้องขยายที่ดินทำกินเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้เคียง	

	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ	พื้นที่ป่าโดยรวมลดน้อยลง	อีกทั้งอ่างเก็บน้ำยังกลายเป็นสิ่งกีดขวางเส้นทางการหากิน
ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลายชนิดท่ีมักอยู่ในบริเวณท่ีราบ	ทำให้สัตว์ป่ามีท่ีอยู่อาศัยและท่ีหากินน้อยลง	นอกจากน้ีชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งที่เป็นพรานยังสามารถเข้าไปตัดไม้-ล่าสัตว์รอบๆ	อ่างเก็บน้ำได้โดยทางเรือ	ทำให้สัตว์ป่าในบริเวณนี้ลดน้อยลง
ไปอีก	สัตว์ป่าส่วนใหญ่ต้องหนีเข้าป่าลึก	ยกเว้นช้างป่าท่ีไม่ค่อยเกรงกลัวคน	จึงกลายเป็นปัญหากับผู้ท่ีอพยพเข้ามาอยู่ใหม่	
ซึ่งมักพบว่าช้างป่าบุกเข้าทำลายพืชในสวนหรือไร่ที่ชาวบ้านปลูกไว	้ชาวบ้านส่วนน้อยบางคนจึงใช้วิธีการตอบโต้อย่าง
รุนแรง	ทำให้ช้างป่าบางส่วนถูกไฟฟ้าช็อตตาย	บางส่วนถูกยิงตาย-บาดเจ็บ

ช้างป่าที่ถูกไฟฟ้าช็อตตาย 
บริเวณบ้านหม่องกระแทะ หมู่ 5 ตำบลท่ากระดาน

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 
(ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ)
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รีสอร์ทหรูรุกป่า

	 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก	มีผู้ประกอบการที่ทำที่พักประเภทรีสอร์ท	อยู่
มากมายบริเวณอำเภอไทรโยค	อำเภอทองผาภูมิ	อำเภอสังขละบุรี	และอำเภอศรีสวัสด์ิ	ซ่ึงท่ีพักท่ีอยู่ริมน้ำท้ังท่ีเป็นแม่น้ำ
แควน้อย	แม่น้ำแควใหญ	่และที่เขื่อนศรีนครินทร์	เขื่อนวชิราลงกรณ์	จะได้รับความนิยมสูงสุด	

	 มีผู้ประกอบการบางรายที่ลักลอบแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ติดกับที่ดินของตนเอง	เพื่อขยายพื้นที่รีสอร์ท
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย	ซึ่งมักจะเป็นข่าวเมื่อมีการสนธิกำลังจากหลายหน่วยงานที่นำโดยหน่วยงานจากส่วนกลางเข้า
จับกุม	บริเวณที่มีการรุกป่าได้แก่	บางพื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์	ตำบลท่ากระดาน	อำเภอศรีสวัสดิ์	
ซึ่งมีผู้ประกอบการรีสอร์ทชื่อดังหลายแห่ง	เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่า

	 สาเหตุหลักท่ีทำให้ผู้ประกอบการเหล่าน้ีไม่เกรงกลัวกฎหมายคือ	ผลประโยชน์รายได้จำนวนมากจากการท่องเท่ียว	
ซึ่งได้มาจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่ติดตามข่าวสาร	จึงสนับสนุนผู้กระทำความผิดด้วยการเข้าพัก
และใช้บริการจากรีสอร์ทเหล่านี1้8

แรงกดดันจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

	 ในช่วงเวลา	2-3	ปีที่ผู้เขียนสำรวจพื้นที่เพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้	ได้พบว่าราคารับซื้อข้าวโพดค่อนข้างดี	ส่งผล
ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งหันมาปลูกข้าวโพดแบบเชิงเดี่ยวเพื่อส่งขาย	โดยมีเซลล์แมนเอาเมล็ดข้าวโพด	เอาปุ๋ยเคม	ี
เอาสารกำจัดศัตรูพืชเข้าไปขายให้กับชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ป่าลึกๆ	ในเขตอำเภอทองผาภูมิ	อำเภอศรีสวัสดิ์	ทำให้เนินเขา
หลายลูกที่เคยเป็นที่ปลูกข้าวไร่ของชาวบ้านกลายเป็นไร่ข้าวโพด	

	 หากมองในภาพรวม	จะพบว่าสาเหตุที่มีการปลูกข้าวโพดกันมากขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี	เนื่องมาจากกระแส
การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก	ซ่ึงพืชเศรษฐกิจทุกชนิด	รวมถึงพืชพลังงาน	ได้แผ่ขยายครอบคลุม
พื้นที่เกษตรไปทั่วโลก	เพราะมีการขยายตัวของธุรกิจอาหารสัตว์	ธุรกิจเนื้อสัตว์	และการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เติบโตอย่าง
ไม่หยุดยั้ง	เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว	ทั่วโลกก็มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า	1,064.988	ล้านไร่	โดยมีสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง

	 ส่วนในของประเทศไทย	มีพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดท่ัวประเทศ	7.51	ล้านไร่	ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมาโดยลำดับ	ในพ้ืนท่ีจำนวนน้ี	
พบว่าเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ	หรืออยู่ในพื้นที่ป่า	3.7	ล้านไร่	หรือประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ	ในประเทศไทยถือว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ	เพราะเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยถึง	3.9	แสนครอบครัว	และยังรวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกกว่า	3	แสนครอบครัว	

18 อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที	่http://www.dailynews.co.th/regional/311576
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	 ผู้เขียนเข้าไปดูหมู่บ้านในป่าลึกบริเวณทางไปหน่วยพิทักษ์ป่าทินวย	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่ง
ตะวันตก	อำเภอทองผาภูมิ	พบว่า	มีการใช้พ้ืนท่ีกว้างขวางมากเพ่ือทำการเกษตร	ซ่ึงแต่เดิมพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นป่า	
มีป้ายโฆษณาเมล็ดข้าวโพด	ปุ๋ยเคมีติดอยู่ตามรั้ว	ตามผนังบ้าน	บ้านหลังหนึ่งมีรถแทรคเตอร์จอดอยู่	มีทุ่งโล่งที่เพิ่งไถไป
หมาดๆ	สำหรับปลูกพืชเชิงเดี่ยว

พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านจากหมู่บ้านในป่าลึก ทางไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

	 ทางฝั่งด้านอำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี	ก็เป็นเช่นเดียวกัน	ที่ผ่านมามีการบุกรุกป่าหนักมาก	โดยเฉพาะ
ในช่วงปีพ.ศ.	2554-2555	พื้นที่ป่าบริเวณใกล้กับบางหมู่บ้านในเขตตำบลนาสวน	ตำบลด่านแม่แฉลบ	อำเภอศรีสวัสดิ์	
ถูกบุกรุกเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดและยางพารา	ข้าวโพดซ่ึงเป็นพืชรากต้ืน	ไม่สามารถยึดหน้าดินเพ่ือป้องกันดินถล่มได้	
ถูกเอาไปปลูกบริเวณเชิงเขาที่เป็นพื้นที่เปิดใหม	่ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์	นายทุนจะมีเมล็ดพันธุ์ให้	มีรถหยอด	รถสี	
และเข้ามารับซื้อผลผลิต	ชาวบ้านไม่ต้องลงทุนมาก	ชาวบ้านทำหน้าที่หาพื้นที่ปลูกอย่างเดียว	โดยปีหนึ่งจะปลูก	2	ครั้ง	
และเริ่มมีคนปลูก	3	ครั้งแล้ว	มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วไหลปนเปื้อนลงสู่ลำห้วย	ชาวบ้านบางส่วนมองเห็น
ปัญหานี้แล้วก็ได้แต่บ่น	เพราะคนที่ใช้สารเคมีก็เป็นคนในหมู่บ้าน	และคนที่บ่นก็ใช้สารเคมีด้วยเช่นกัน	

	 สาเหตุที่จูงใจชาวบ้านให้ถางป่าปลูกข้าวโพดก็คือ	ราคารับซื้อข้าวโพดที่สูงในช่วงปีดังกล่าว	สมมุติว่า	ชาวบ้าน
ที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่	50	ไร่	ได้ผลผลิต	30	ตัน	สามารถขายผลผลิตได้ในราคากิโลกรัมละ	7-9	บาท	รวมเป็นเงิน
หลักแสนบาท	ซึ่งถือเป็นเงินที่มากสำหรับชาวบ้าน

	 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	ส่งผลทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป	ชาวบ้านต้องขายผลผลิตที่
ปลูกได้	แล้วเอาเงินท่ีได้มาไปซ้ืออาหารกิน	จากเดิมท่ีเคยทำไร่ข้าวในช่วงท่ีเข้าสู่ฤดูฝน	แต่ปัจจุบันน้ีชาวบ้านเลิกทำไร่ข้าว
กันแล้ว	ชาวบ้านหันมาซื้ออาหารกินกันหมด	จะมีเฉพาะบริเวณบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มที่ต้องปลูกข้าว	เพราะทำไร่ไมได้

	 นอกจากนี	้การมีเงินมากขึ้นจากการขายข้าวโพด	ทำให้ชาวบ้านใช้เงินมากขึ้นตามไปด้วย	สิ่งที่เกิดคือชาวบ้าน
แข่งกันซื้อรถ	ปลูกบ้าน	ซื้อโทรศัพท์มือถือ	บางบ้านซื้อรถจักรยานยนต์ครบตามจำนวนคนในบ้าน	บางคนซื้อเงินสด	
บางคนซื้อเงินผ่อน	เมื่อไม่มีเงินก็ไปเอาเงินจากเถ้าแก่มาใช้	บ้านไหนที่ไม่มีอุปกรณ์	ไม่มีปัจจัยการผลิต	ก็ต้องไปเอาของ
จากเถ้าแก่	จนในที่สุดชาวบ้านก็เป็นหนี้กันมาก	เป็นหนี้กันคนละหลักหมื่นขึ้นไป	และยังต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์กันต่อไป	
เรื่องนี้แทบไม่มีใครฉุกคิดว่าเป็นปัญหา	เพราะไม่มีการทำบัญชีครัวเรือน
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เก็บให้เรียบ เผาให้เรียบ โค่นให้เรียบ ขายให้เรียบ

	 จะด้วยความที่ทรัพยากรธรรมชาติในป่าของจังหวัดกาญจนบุรี	ยังมีอยู่มากหรือไม่	ที่ส่งผลทำให้วิธีการเก็บหา
ของป่าของบางคนเป็นการเก็บแบบไม่คำนึงถึงวันหน้า	ก็ยังไม่แน่ใจนัก	หรือแท้จริงแล้วเป็นเพียงความละโมบของคน
บางคนเท่านั้น

	 ข่าวคราวท่ีผู้เขียนเคยได้ยินมาจากผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ก็คือ	คนส่วนหน่ึงเก็บหาของป่าแบบกวาดให้เรียบ	ไม่คิดถึง
อนาคต	เช่น	แทนที่จะใช้ไม้สอยลูกมะขามป้อมที่ออกตามต้นในป่า	ก็ใช้วิธีโค่นต้นมะขามป้อมให้ล้มลง	เพื่อเก็บลูก
มะขามป้อมให้ได้ลูกสวยๆ	ง่ายๆ	ไม่มีรอยช้ำ	เพื่อให้ขายได้ราคา	บางคนโค่นต้นมะกอกเพื่อเอายอดมะกอก	ผลมะกอก	
หลายคนนิยมใช้วิธีเผาป่าเพื่อเก็บผักหวาน	ทั้งๆ	ที่มีผู้พิสูจน์ได้แล้วว่า	ไม่จำเป็นต้องเผาป่าเพื่อให้ผักหวานแตกยอด	
เพียงแต่ปลูกต้นผักหวานในสวนหลังบ้าน	แล้วริดใบออกในช่วงก่อนฤดูแล้งเท่านั้น	ผักหวานก็จะแตกใบใหม่ให้เก็บเอา
ไปทำกินได้	ขายได1้9

	 นักล่าเห็ดโคนหลายคนใช้วิธีขุดเห็ดโคนจนถึงจาวเห็ดท่ีอยู่ในจอมปลวก	เพ่ือให้ได้เห็ดดอกตูม	โดยมีราคารับซ้ือ
ที่สูงล่อใจให้ทำแบบนี้	ปัญหาของวิธีการเก็บเห็ดแบบนี้คือ	เมื่อเห็ดถูกเก็บตั้งแต่ยังไม่ทันบาน	สปอร์ของเห็ดจึงไม่ทันได้
แพร่กระจายออกจากเห็ด	อีกท้ังจาวเห็ดท่ีเป็นแหล่งสะสมสปอร์ของเห็ดได้ถูกทำลาย	ปีถัดไปจึงมีโอกาสน้อยลงท่ีจะเจอ
เห็ดที่จอมปลวกอันเดิม	ครูหลายคนที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์เล่าตรงกันว่า	เห็ดโคนหายากมากขึ้นทุกปี	ราคาแพงมากขึ้น
ทุกปี	เพราะวิธีการเก็บในลักษณะนี้	ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากชาวกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งว่า	
ในงานเทศกาลเห็ดโคนของบางอำเภอ	มีสินค้าขายทุกอย่าง	แต่ไม่มีเห็ดโคนขาย

	 ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง	ทรัพยากรในป่ามีมากมาย	
แต่ชาวบ้านจำนวนมากคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของป่า	แต่คนท่ีเป็นเจ้าของป่าคือ	“ป่าไม้”	(กรมป่าไม้	และกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ)	ดังนั้นชาวบ้านจึงไม่ได้มีหน้าที่ดูแลรักษาป่า	(ยกเว้นว่าเป็นป่าชุมชน)	ถ้าไปหาของป่า	ล่าสัตว์	ตัดไม้ซึ่งเป็น
ของฟรีมาขายได้	ก็จะได้เงิน	คนพร้อมจะซื้อก็มีอยู่แล้ว	นายทุนก็พร้อมจะรับซื้อทั้งนั้น	ทั้งไม้ไผ	่หน่อไม้	ไม้เนื้ออ่อน	
เก็บมาขายบ้างเล็กน้อยจะเป็นอะไรไป	ซึ่งปัญหาอยู่ที่รูปแบบวิธีการเก็บหาของป่าที	่“เกินไป”	เกินขีดจำกัดการรองรับ
ของธรรมชาติ	ไม่คิดถึงอนาคต	ไม่คิดถึงวันข้างหน้า	ใช้วิธีเก็บให้เรียบ	กวาดให้เรียบ	เผาให้เรียบ	และขายให้เรียบ	ผู้บริโภค
ที่อยู่ปลายทางก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจกับที่มาที่ไปของทรัพยากรจากป่าไม้เหล่านี้	ทุกคนพร้อมจะซื้อกันหมด	ผลเสียก็ไป
ตกอยู่กับธรรมชาติโดยรวม	และส่งผลเสียมายังมนุษย์ในที่สุด

	 นอกจากนี้	สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็ส่งผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นกัน	มีกรณีศึกษาจากชุมชนต่างๆ	
ในตำบลท่าเสา	อำเภอไทรโยค	ที่เคยผ่านเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในช่วงฟองสบู่แตก	เมื่อปีพ.ศ.	2540	คนตกงาน
กลับมาอยู่บ้าน	ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ป่าถูกทำลายมากที่สุด	มีการแผ้วถางป่าให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	มีการล่าสัตว์
และเก็บหาของป่า	เช่น	กล้วยไม้	ไปขายเต็มท่ี	จนกล้วยไม้หมดไปจากป่า	แต่โชคดีท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในเวลาต่อมา	
(อ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่	6)

19 สนใจวิธีการปลูกผักหวานป่าแบบยั่งยืน	กรุณาติดต่อ	ครูสมพร	เปียสนิท	โรงเรียนท่ามะนาว	ตำบลวังด้ง	อำเภอเมือง	
จังหวัดกาญจนบุรี	โทรศัพท์หมายเลข	086	–	158	4596
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การลักลอบตัดไม้ไผ ่

	 ปัญหาหน่ึงท่ีพบในจังหวัดกาญจนบุรี	คือ	เร่ืองการตัดไม้ไผ่มากจนเกินขนาด	เจ้าหน้าท่ีป่าไม้คนหน่ึงให้ข้อมูลว่า	
หากมองภาพรวมทั่วเมืองกาญจนบุรีในช่วงประมาณปีพ.ศ.	2537	จะพบว่าฝั่งแม่น้ำแควน้อย	อำเภอทองผาภูมิ	อำเภอ
ไทรโยค	ชาวบ้านจะไม่ทำไม้ลำ	(ไม้ไผ่เป็นลำ)	แต่ทำหน่อไม้	เมื่อถึงหน้าฝนจะมีประกาศจากทางราชการ	อาศัยอำนาจ
ตาม	พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2507	อนุญาตให้ชาวบ้านไปเก็บหน่อไม้ตามป่าสงวนแห่งชาติได้	ในช่วงเวลานั้นจะมี
รถปิคอัพว่ิงขนหน่อไม้	มีโรงอัดหน่อไม้	แต่ก็มีผู้ลักลอบเก็บหาหน่อไม้และตัดไม้ไผ่จากอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า	ซึ่งไม่อนุญาตให้ทำไม้และเก็บหาของป่ามาสวมแทน	และไม่สามารถพิสูจน์ที่มาได้	

	 รูปแบบในการเก็บหาหน่อไม้และไม่ไผ่ของคนที่อยู่บริเวณแม่น้ำแควทั้งสองสายจะไม่เหมือนกัน	ชาวบ้านฝั่ง
แควน้อยจะทำหน่อไม้ใหญ่ใส่ปี๊บ	ถ้าหน่อเล็กก็อาจจะต้มใส่ถุงพลาสติก	ส่วนชาวบ้านฝั่งแควใหญ่	อำเภอศรีสวัสดิ	์
ชาวบ้านจะเอาลำไผ่	แทบจะไม่เอาหน่อไม้เลย	ไม้ไผ่ที่ออกไปขายทั่วประเทศ	ส่วนใหญ่มาจากอำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัด
กาญจนบุรี	น่ีเอง	เพราะความแห้งแล้ง-ปริมาณน้ำฝนของพ้ืนท่ีท่ีทำให้เกิดความแข็งแรงของลำไผ่ได้พอดี	เน้ือไผ่มีคุณภาพ
ใช้งานได้	แต่ถ้าเป็นที่อำเภอทองผาภูมิ	มีฝนตกชุก	เนื้อไม้ใช้งานไม่ได้	ไม้ไผ่จากฝั่งด้านนี้จึงไม่เป็นที่ไม่นิยม	ชาวบ้านจึง
หันไปเก็บหน่อไม้

	 มีผู้ประกอบกิจการค้าไม้ไผ่รายใหญ่รายหนึ่งในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	ที่ประกอบกิจการกันมาแต่ดั้งเดิม	
โดยได้ไม้ไผ่มาจากอำเภอศรีสวัสดิ์	และอำเภอบ่อพลอย	ในอดีตในยุคที่ถนนหนทางยังไม่ดี	ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการ
ขนส่งโดยการล่องไม้ไผ่มาตามแม่น้ำแควใหญ่	เข้าเมืองกาญจนบุรี	แล้วล่องตามน้ำต่อไปท่ีอำเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	
ซึ่งการขนส่งจะทำได้เฉพาะในฤดูน้ำหลาก	ถ้าเป็นหน้าแล้งจะล่องไม้ไผ่ไม่ได้	การทำไม้ไผ่ในอดีตที่ต้องอาศัยฤดูกาลใน
ลักษณะนี้	ทำให้ป่ามีช่วงที่ได้พักตัว-ฟื้นตัว	

การลักลอบตัดไม้ไผ่ป่า

ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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	 ปัจจุบันน้ีเม่ือถนนหนทางสะดวกสบายมากข้ึน	การคมนาคมเปล่ียนจากทางน้ำมาเป็นทางบก	ทำให้การตัดไม้ไผ่
ไม่ได้เป็นการตัดตามฤดูกาลเหมือนในอดีต	แต่กลายเป็นการตัดไม้ไผ่กันเต็มท่ี	มีการใช้รถสิบล้อและรถปิคอัพว่ิงขนไม้ไผ่กัน
ทุกคืนจากหมู่บ้านชายป่า	ผ่านเข้ามาในอำเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	แล้วออกไปจังหวัดอ่ืนๆ	ต่อไป	การตัดไม้ไผ่จากป่า
ในปัจจุบันนี้จึงเป็นการตัดไม้ไผ่จนเกินกำลังผลิตของป่าไปแล้ว	ส่งผลทำให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม	ปัจจุบันนี้การตัดไม้ไผ่
ได้กระจายไปตามอำเภอบ่อพลอย	อำเภอเมือง	อำเภอด่านมะขามเตี้ย	อำเภอท่ามะกา	แต่ยังไม่มากเท่ากับการตัดไม้ไผ่
ฝ่ังด้านอำเภอศรีสวัสด์ิ	ซ่ึงบางจุดได้เกิดปัญหากระทบกระท่ังกันระหว่างช้างป่าท่ีมักหากินหน่อไม้กับชาวบ้านท่ีเข้าไปตัด
ไม้ไผ	่จนบางครั้งมีคนถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต	

	 พบว่าไม้ไผ่จากจังหวัดกาญจนบุรี	ถูกขนส่งไปตามจังหวัดต่างๆ	เช่น	แถบรังสิต	อำเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี,	
จังหวัดนครราชสีมา,	จังหวัดอ่างทอง,	จังหวัดสุพรรณบุรี,	จังหวัดเพชรบุรี,	อำเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี	ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม	ที่ต้องใช้ไม้ไผ่จากจังหวัดกาญจนบุรี	ในการปลูกผักในสวนผัก	และใช้เป็นไม้ค้ำยันผลไม้ในสวน
ผลไม้	ส่วนไม้โคนซอ	(ไม้ไผ่ท่ีเหลืออยู่หลังจากตัดยอดออกไปแล้ว)	เป็นไม้ท่ีมีเน้ือหนา	จะถูกส่งไปขายตามจังหวัดท่ีอยู่ติด
ชายทะเล	เพ่ือใช้ทำเสาค้ำยันในทะเล	ทำโรงเรือน	ทำอุปกรณ์ประมง	เพราะมีเน้ือไม้หนาแน่นกว่า	คงทนกว่า	ส่วนไม้ยอด
จะถูกใช้งานทั่วๆ	ไป	เช่น	ทำรั้ว	ทำข้าวหลาม	มีข้อมูลว่า	ไม้ไผ่จากจังหวัดกาญจนบุรี	ถูกส่งไปขายไกลสุดถึงจังหวัดตรัง	
โดยถูกนำไปใช้ทำราวตากยางแผ่น	นอกจากนี้ไม้ไผ่บางส่วนยังถูกส่งเข้าโรงงานเพื่ออบให้แห้งและดัดให้ตรง	ก่อนส่งขาย
ต่างประเทศ	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดการลดปริมาณการใช้ไผ่ตามธรรมชาติ	จึงควรมีการส่งเสริมให้ปลูกไผ่มากขึ้น	เนื่องจาก
เกษตรกรที่ปลูกไผ่ในที่ดินของตนเองยังมีไม่มาก

	 เราปฏิเสธไม่ได้ว่า	ไม้ไผ่เป็นของจำเป็น	มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	ไม้ไผ่สร้างอาชีพสร้างงานให้กับคนไทย
เป็นจำนวนมาก	อันที่จริงแล้ว	รัฐควรส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจ	ซึ่งถ้าปลูกไผ่ในระบบวนเกษตรเป็น
เวลา	4-5	ปีก็เก็บผลผลิตได้แล้ว	และสร้างรายได้มากกว่าไม้สักท่ีต้องใช้เวลาปลูกยาวนานหลายสิบปี	นอกจากน้ีไผ่ยังเป็น
พืชท่ีใช้น้ำน้อยมาก	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ชาวบ้านไม่นิยมปลูกต้นไผ่	ท้ังน้ีเพราะต้องเสียท่ีดินสำหรับการปลูก	ต้องลงทุน
ในการบำรุงรักษา	แต่ในป่ามีไม้ไผ่อยู่มากมาย	สามารถไปตัดได้โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ	ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงไม่ยอมลงทุน
ปลูกไผ	่เพราะจะสู้ราคาไม้ไผ่ที่มาจากคนที่เข้าไปตัดไผ่ฟรีๆ	ในป่าไม่ได้	ทั้งที่ไผ่อยู่ในป่าอนุรักษ์	และอยู่ในที่หวงห้าม	
นอกจากนี้แล้ว	อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่อยากปลูกไผ่คือ	กังวลว่าหากปลูกไผ่จนกลายเป็นป่าแล้ว	
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจมายึดที่ดินคืนไป	เนื่องจากที่ดินของชาวบ้านบางรายไม่มีเอกสารสิทธิ	
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การลักลอบตัดไม้เนื้ออ่อน

	 ภาพหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งตามท้องถนนสายหลักในจังหวัดกาญจนบุรี	คือ	รถปิคอัพบรรทุกไม้เนื้ออ่อนที่
ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆ	บรรทุกเต็มกระบะหลังรถ	บางครั้งไม้ที่บรรทุกมาเป็นไม้ตามสวน	ตามหัวไร่ปลายนา	เช่น	ไม้มะม่วง	
ไม้จามจุรี	ไม้มะขาม	ฯลฯ	แต่บางครั้งเป็นไม้ชนิดต่างๆ	คละกัน

	 ไม้เน้ืออ่อนบางส่วนถูกลักลอบตัดออกมาจากบริเวณชายป่า	ไม่ได้เข้าไปตัดในป่าลึก	เน่ืองจากยากในการลำเลียง	
เป็นการตัดออกจากชายป่ามาสวมเป็นไม้จากหัวไร่ปลายนา	เพ่ือขายเป็นไม้ฟืน	หลักๆ	คือเอาไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงาน
บางแห่งท่ีอำเภอท่าม่วง	ในอดีตท่ีผ่านมาไม่ค่อยมีการตัดไม้เน้ืออ่อนส่งขายเท่าไรนัก	แต่ปัจจุบันน้ีมีคนตัดกันมาก	เม่ือตัด
แล้วก็เอาไม้ขึ้นรถบรรทุกไปชั่งน้ำหนักตามลานรับซื้อไม้ฟืนซึ่งมีอยู่ไม่ต่ำกว่า	40	แห่งทั่วจังหวัดกาญจนบุรี	โดยจะรับซื้อ
ในราคาตันละ	1,000-1,300	บาท	ซ่ึงลานรับซ้ือไม้ฟืนจะเรียกไม้เหล่าน้ีว่า	“ไม้ตัน”	ภาษาชาวบ้านเรียกว่า	“ไม้เน้ืออ่อน-
ไม้เนื้อแข็ง”	แต่ภาษาราชการเรียกว่า	“ไม้หวงห้าม”	

 
(ซ้าย) รถบรรทุกไม้เนื้ออ่อนวิ่งผ่านตัวอำเภอท่าม่วง (ขวา) กองไม้ที่ลานรับซื้อไม้แห่งหนึ่ง

	 เมื่อตรวจสอบตามลานรับซื้อไม้ก็มักพบไม้ป่าอย่างเช่น	ไม้มะกอก	ไม้ตะคร้ำ	ฯลฯ	ซึ่งอยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม	
ไม้เหล่านี้ถูกส่งกระจายไปทั่ว	ไม้ส่วนหนึ่งที่ได้ขนาดถูกเอาไปแปรสภาพเป็นไม้ลัง	แต่ถ้าไม่ได้ขนาดก็จะถูกทำเป็นไม้ฟืน	
บางส่วนถูกส่งไปขายท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดกาญจนบุรี	ซ่ึงทุกอย่างท่ีเป็นเช้ือเพลิง	โรงไฟฟ้า
ชีวมวลรับซื้อทั้งหมด	ถ้าแกลบที่รับซื้อมาจากโรงสีไม่พอใช้	ก็ใช้ไม้ฟืน	เพราะโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องการไม้เชื้อเพลิงมา
ป้อนให้เข้าสู่ระบบการผลิตไฟฟ้า

	 ในอดีตยุคที่มีการทำสัมปทานป่าไม	้ไม้ที่ถูกตัดจากป่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่ได้ขนาด	โดยมีเจ้าหน้าที่มาคัดเลือก
ตีตราไม้ให้	เพื่อนำไม้ไปใช้สำหรับการสร้างบ้านเรือน	ทำเฟอร์นิเจอร์	ผู้ทำสัมปทานป่าไม้ในยุคนั้นจะไม่เอาไม้เนื้ออ่อน
อย่างไม้งิ้ว	ไม้มะกอก	เนื่องจากเป็นไม้ที่ไม่มีราคา	ถึงตัดไปก็เสียเวลาเปล่า	แต่ปัจจุบันนี้คนตัดไม้จะตัดเอาไม้เนื้ออ่อน
ไปชั่งกิโลขาย	โดยเป็นการตัดไม้แบบไม่เลือก	ไม่ว่าจะเป็นไม้สะเดา	ไม้แจง	ฯลฯ	กิ่งเล็กกิ่งน้อยก็เอาทั้งหมด	เพื่อให้ได้
น้ำหนัก	บางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบไม้หวงห้ามเกือบหมดทั้งลานรับซื้อไม้

	 การตัดไม้เน้ืออ่อนเป็นการตัดแบบล้างผลาญ	การตัดไม้เน้ืออ่อนมาขายเป็นเร่ืองน่ากังวลมาก	เพราะส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติเช่นกัน	โดยมีการตัดทุกวัน	วันละหลายคันรถ	และไม่ทราบว่าตัดมาจากไหนบ้าง	
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การล่าสัตว์ตามพื้นที่ป่าของจังหวัดกาญจนบุรีในอดีต

	 ในอดีตที่ผ่านมาในยุคที่ยังไม่มีกฏหมายคุ้มครองสัตว์ป่า	ป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	เป็นสถานที่ล่าสัตว์เพื่อยังชีพ
ของชาวบ้านท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่า	หรือต้ังชุมชนอยู่ติดป่ามาเป็นเวลายาวนานตามวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านในเขตชนบท	
นายแพทย์บุญส่ง	เลขะกุล20	เป็นคนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาล่าสัตว์ป่าในป่าจังหวัดกาญจนบุรีเสมอ	โดยใช้วิธีการล่าแบบ
เดินตามรอยสัตว์ป่า	และเลือกยิงสัตว์ป่าเฉพาะตัวใหญ่ที่สุด	สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียวตามวิธีการล่าแบบเกมกีฬาของ
สุภาพบุรุษท่ีเป็นกระแสนิยมในยุคน้ัน	นายแพทย์บุญส่งได้กล่าวไว้ในเอกสารบางช้ินว่า	ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนท่ีป่า
ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก	

	 จากบทความช่ือ	“ทริพหน่ึงท่ีแควน้อย	กาญจนบุรี”	ของนายแพทย์บุญส่ง	บันทึกไว้ว่าในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2478	
นายแพทย์บุญส่ง	ได้ไปล่าสัตว์ป่าที่เขาพัง	(น้ำตกไทรโยคน้อย)	และได้เขียนบรรยายว่า	เป็นป่าดงที่อุดมสมบูรณ์มีช้าง	
กระทิง	และวัวแดงชุกชุมมาก	แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงปีพ.ศ.	2482-2488	ทหารญี่ปุ่นได้ตัดทางรถไฟ
ผ่านท่าเสา	เขาพัง	เพื่อไปประเทศพม่า	ได้มีการทำลายป่าไม้ลงราบเรียบเพื่อทำทางรถไฟ	ทำฟืน	และค่ายพักแรมของ
ทหารญ่ีปุ่น	ขณะเดียวกัน	เม่ือป่าซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลาย	สัตว์ป่าต่างๆ	จึงถูกล่าอย่างง่ายดาย	เป็นการล่า
อย่างล้างผลาญเพื่อเอาเนื้อไปขายทหารญี่ปุ่นและคนงาน	ทำให้สัตว์ป่าต่างๆ	ต้องสูญสิ้นไปด้วย

	 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง	มีพรานสมัครเล่นจากกรุงเทพฯ	เข้ามาล่าสัตว์ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	เนื่องจากหาซื้ออาวุธปืนไรเฟิลและรถจี๊ปที่เหลือใช้จากสงครามได้ง่าย	รถจี๊ปสามารถใช้ขับลุยเข้าไปตามทาง
ทุรกันดารได้ดี	ทำให้การล่าสัตว์ป่าทำได้สะดวกมากข้ึน	นอกจากน้ียังมีการนิยมใช้ไฟสปอตไลต์ส่องยิงสัตว์	ซ่ึงเป็นวิธีการล่า
ที่ง่าย	ไม่เหนื่อย	คืนหนึ่งขับรถส่องไฟยิงสัตว์ได้หลายสิบกิโลเมตร	การยิงมักเป็นการยิงอย่างไม่เลือกว่าเป็นตัวผู้หรือ
ตัวเมียหรือลูกสัตว์	เพราะการส่องไฟยิงมักเห็นแต่ดวงตาสัตว์	แล้วช่วยกันระดมยิงปืนสุ่มเข้าไปพร้อมกันหลายกระบอก	
บางครั้งยิงโดยไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด	และมักจะยิงไปถูกวัว	ควาย	สุนัข	แมวของชาวบ้านอยู่เสมอ	

	 ในการยิง	บ่อยคร้ังท่ีเป็นการยิงอย่างไม่จำกัดจำนวน	ยิงสัตว์ป่าได้ก็ยกข้ึนรถ	แล้วส่องไฟยิงต่อไป	หากยิงไม่ล้ม
คาที่ก็มักจะตามสัตว์ป่าไปไม่ได้เพราะเป็นเวลากลางคืน	สัตว์ป่าส่วนมากวิ่งหนีไปตายและเน่าเสียไปเปล่าๆ	นอกจากนี้
ยังมีนักล่าสัตว์ที่รวยๆ	บางคน	ยิงจนเหลือกิน	เอาเนื้อสัตว์ป่ามาขายก็มี

	 นายแพทย์บุญส่ง	เขียนเล่าไว้อีกว่า	หลังจากน้ันตนเองได้ไปเท่ียวเขาพังอีกคร้ัง	และได้พบว่าคร้ังหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีเคย
เป็นป่าดงที่เคยตามรอยวัวแดง	รอยกระทิง	จนหลงทางเกือบอดข้าวตาย	กลับกลายเป็นบ้านช่องเรือกสวนเต็มไปหมด	
บริเวณดังกล่าวอยู่แถวตลาดเขาพัง	หรือน้ำตกไทรโยคน้อย	ในปัจจุบันนั่นเอง	

20 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี	พ.ศ.2450-2535
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	 เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลงในปีพ.ศ.	2488	ได้ไม่นาน	นายแพทย์บุญส่ง	ได้วางปืนเลิกล่าสัตว์ป่า	เน่ืองจาก
เห็นว่าในยุคดังกล่าว	กีฬาล่าสัตว์ที่เคยมีกติกามารยาทได้ถูกทำลายลงหมดแล้ว	กลายเป็นการฆาตกรรมทำลายล้าง
อย่างน่าขายหน้า	จึงได้รวบรวมประชาชนกลุ่มหน่ึงท่ีสนใจเร่ืองป่าและสัตว์ป่ามาปรึกษากันว่า	หากมีการทำลายป่าอย่าง
กับเป็นส่ิงไร้ค่า	มีการล่าสัตว์ป่าอย่างกับเป็นของท่ีไม่มีประโยชน์เช่นน้ี	ต่อไปในอนาคตย่อมส่งผลกระทบต่อคนรุ่นลูกหลาน	
จึงได้จัดตั้งสมาคมขึ้นมาในปีพ.ศ.	2496	โดยใช้ชื่อว่า	“นิยมไพรสมาคม”	โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ที่การให้ความ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง	มีการผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาต	ิ
จนรัฐบาลเห็นชอบและออก	พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2503	พรบ.อุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	2504	และประกาศ
ให้ป่าเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกเม่ือปีพ.ศ.	2505	ประกาศให้ป่าสลักพระ	จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าแห่งแรกในปีพ.ศ.	2508	รวมถึงป่าอีกหลายแห่งตามกฎหมายดังกล่าว

	 การล่าสัตว์ในเขตป่าจังหวัดกาญจนบุรีกลายเป็นข่าวคึกโครมเมื่อปีพ.ศ.	2516	หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐและ
นักแสดงสาวนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	แล้วเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัด
นครปฐม	พบซากสัตว์ป่าจำนวนมาก	เหตุการณ์ครั้งนั้นการเป็นชนวนนำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา
ประชาชนในปีพ.ศ.	2516	

	 ปัจจุบันนี้	พื้นที่ป่าไม้จำนวนมากในจังหวัดกาญจนบุรีกลายเป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	มีการออกเดินลาดตระเวนเพื่อปกป้องคุ้มครองป่าไม้
และสัตว์ป่าอย่างสม่ำเสมอ	แต่เสียงปืนจากการล่าสัตว์ก็ยังไม่หมดลงไปเสียทีเดียว	ยังมีการลักลอบตัดไม้	หาของป่า	
ล่าสัตว์	อยู่บ่อยคร้ัง	เฉพาะปีพ.ศ.	2555	มีข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช	ระบุว่า	เจ้าหน้าท่ีสามารถ
จับกุมคดีเก่ียวกับสัตว์ป่าท่ัวประเทศได้	668	คดี	สามารถจับกุมผู้กระทำผิด	702	คน	ยึดสัตว์ป่าของกลางได้	14,690	ตัว	
ยึดซากสัตว์ของกลางได้	3,298	ซาก	สัตว์ป่าของกลาง	เช่น	เต่า	ตะกวด	เห้ีย	งู	ก้ิงก่า	เสือ	ช้าง	ลิง	ลิงลม	นก	ฯลฯ	ซ่ึงใน
จำนวนนี	้ส่วนหนึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี

	 การล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่เช่น	กระทิง	ช้างป่า	วัวแดง	เสือโคร่ง	นกเงือก	ฯลฯ	ในป่าเขตร้อนนั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสูงมากกว่าการล่าสัตว์ป่าในทุ่งหญ้าสวันน่า	เพราะมวลชีวภาพของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในป่าเขตร้อนซึ่งเป็น
เป้าหมายในการล่าจะมีมวลชีวภาพต่ำกว่า	ซึ่งการล่าจะทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าเขตร้อนลดลง	เนื่องจากสัตว์ป่ามีบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ	เช่น	การกระจายเมล็ดพันธุ์	สร้างสมดุลในห่วงโซ่
อาหารและสายใยอาหาร	การถ่ายทอดพลังงาน	ซึ่งหากสูญเสียสัตว์ป่าไปแล้วก็จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่	
นอกจากนี้จากผลกระทบดังกล่าว	ยังทำให้เกิดปรากฎการณ์ป่าที่เงียบ	ไม่มีสัตว์ป่า	ไม่มีเสียงร้องของสัตว์ป่า	ที่เรียกว่า	
“ป่าที่ว่างเปล่า”	หรือ	Empty	Forest	ในหลายๆ	ผืนป่าที่มีการล่าสัตว์ป่ามากๆ	โดยเฉพาะบางพื้นที่ในภาคอีสาน	
และสุดท้ายแล้ว	ผู้ที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ	มนุษย์	นั่นเอง
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เหมืองแร่มา สัตว์ป่าหาย

	 ราวปีพ.ศ.	2500	มีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง	(ขอสงวนนาม)	ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่าในป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร	บริเวณที่เรียกว่า	“พุจือ”	เนื้อที่ประมาณ	20,000	ไร่	และต่อมาได้ขอสัมปทานทำแร่ในพื้นที่ดังกล่าว	
และด้วยความที่เป็นพื้นที่ห่างไกล	ยากแก่การเข้าถึง	ทำให้ผู้ได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่ฉวยโอกาสสำรวจและทำเหมือง
นอกเขตที่ได้รับสัมปทาน	นอกจากนี้ยังมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเป็นล่ำเป็นสันของคนงานเหมืองแร่เพื่อส่งไปขาย
นอกพื้นที่	โดยขนส่งเขาสัตว์ป่าและเนื้อสัตว์ป่าไปกับรถขนแร่	ทั้งนี้การล่าสัตว์ป่ามักเน้นไปที่สัตว์ป่าที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง	เช่น	กระทิง	เก้ง	กวาง	หมูป่า	หมี	เสือโคร่ง	ค่าง	ชะนี	เพื่อเอาเนื้อ	หนัง	เขา	กระดูก	เลือด	หรือตัวเป็นๆ	
ซึ่งการล่าสัตว์ป่ายาวนานต่อเนื่องกว่า	30	ปี	ได้ทำให้สัตว์ป่าอย่าง	ช้าง	กระทิง	กวาง	สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่	ขณะที่หมูป่า	
เก้ง	ค่าง	ชะน	ีก็ลดจำนวนลงไปมาก	จนในที่สุดเมื่อปีพ.ศ.	2538	กรมป่าไม	้ทหารพราน	ชาวบ้านในพื้นที่	และองค์กร
พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ได้บุกเข้าทลายเหมืองแร่เถื่อนพร้อมจับกุมคนงานเหมืองแร่ที่ลักลอบล่าสัตว์ป่า	และมีความ
พยายามในการฟื้นฟูป่าและเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าให้กลับคืนมา	

	 จากเหตุการณ์ดังกล่าว	พบว่าการอนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่	ทำให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีป่าอย่างไม่คุ้มค่า	
ซึ่งควรรักษาป่าผืนนี้เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	เป็นแหล่งต้นน้ำแม่กลองที่เป็นแหล่งผลิตน้ำจืดตามธรรมชาติที่
ถูกนำมาทำเป็นน้ำประปาให้คนกรุงเทพฯ	ดื่มกินและใช้ประโยชน	์ซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่าการทำเหมืองแร่มากมาย

การล่าสัตว์ป่าบริเวณชายแดน

	 พ้ืนท่ีท่ีมีการล่าสัตว์ป่ามากเป็นพิเศษอีกบริเวณหน่ึงคือ	บริเวณแนวตะเข็บชายแดน	แถบตำบลบ้านเก่า	อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี	ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า	เม่ือปีพ.ศ.2550-2551	บางหมู่บ้านในพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ขาย	เม่ือเข้าไป
สำรวจจะพบว่ามีคนอีสานย้ายมาอยู่เต็มพื้นที่	มีการเดินข้ามตะเข็บชายแดนไปมาเป็นเรื่องปกติ	มีการบุกเบิกที่ดิน	
แผ้วถางป่า	มีการล่าสัตว์เป็นเรื่องปกติเพื่อยังชีพและเพื่อขายโดยไม่มีการจับกุม	เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	และ
ถ้าหากข้ามตะเข็บชายแดนไปแล้ว	อีกฝั่งเป็นพื้นที่ของกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นย	ูผู้ให้ข้อมูลระบุว่า	เคยพบการซื้อขาย
เนื้อกระทิง	และมีคำสั่งซื้อหัวกระทิงกันที่นี่	ลูกค้าที่ซื้อเนื้อสัตว์ป่า-ซากสัตว์ป่าตามแนวตะเข็บเป็นคนไทย	เมื่อถึงเวลาที่
คนขายซากสัตว์ป่าปล่อยของออกขาย	ก็ไม่ได้ส่งไปไกลถึงกรุงเทพฯ	แต่ขายท่ีร้านอาหารใหญ่แห่งหน่ึงในตัวเมืองกาญจนบุรี	
นอกจากนี้ก็มีที่จังหวัดสุพรรณบุร	ีราชบุรี	นครปฐม	โดยจะมีคนคอยทำหน้าที่เป็นสายส่งเนื้อสัตว์ป่าประเภทสัตว์กีบ	
เช่น	หมูป่า	เก้ง	กวาง

ซากสัตว์ป่าที่ถูกล่า (ซ้าย) แมวดาว (ขวา) หมีหมา
(ภาพโดย อรุณ สุขจิตดี)
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ซากสัตว์ป่าที่ถูกล่า (ซ้าย) ค่าง (ภาพโดย อรุณ สุขจิตดี) 
(ภาพขวา เรียงจากซ้ายไปขวา) นกกระแตแต้แว้ด นกไม่ทราบชนิด นกกระปูด และนกไม่ทราบชนิด

	 ในหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง	ในช่วงปีพ.ศ.2550-2551	ที่ผู้ให้ข้อมูลคนดังกล่าวเข้าไปสำรวจ	พบว่าคนไทย
ทั่วไปตามแนวเขตชายแดนมองว่าการล่าสัตว์ป่า	การกินเนื้อสัตว์ป่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามาก	และเมื่อข้ามไปทางฝั่ง
ประเทศเมียนม่าร์	ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีปกครองของกองกำลังกะเหร่ียงเคเอ็นยู	พบว่ามีการยิงค่างมาทำอาหารกันเป็นเร่ืองปกติ	
มีการอนุโลมให้ล่าตัวล่ิน	(น่ิม)	และนกแก๊ก	(นกเงือกขนาดเล็ก)	มากินเป็นอาหารได้	แต่มีการห้ามยิงนกกก	หรือนกกาฮัง	
ซึ่งเป็นนกเงือกขนาดใหญ	่เพราะฉะนั้นที่มีการกล่าวว่าคนกะเหรี่ยงไม่ฆ่านกเงือก	จึงไม่ถูกต้องเสียทีเดียว	ที่ถูกคือคน
กะเหรี่ยงในฝั่งประเทศเมียนม่าร์ในพื้นที่ดังกล่าว	ไม่ฆ่าเฉพาะนกเงือกขนาดใหญ่	แต่ฆ่านกเงือกขนาดเล็กได้

ร้านอาหารป่า

	 ในจังหวัดกาญจนบุรี	และจังหวัดที่อยู่รอบข้าง	มีร้านขายอาหารป่ามากมายเต็มไปหมด	ตามข้างถนนบางสาย
มีแผงขายเนื้อสัตว์ป่า	มีการขึ้นป้ายชัดเจนว่า	ขายเนื้อกวาง	เนื้อหมูป่า	เนื้อกระต่าย	ฯลฯ	ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่าที่ได้
มาจากการเพาะเล้ียงในฟาร์ม	หรือได้มาจากการล่าสัตว์ป่า	ร้านขายข้าวแกงบางร้านข้ึนป้ายอย่างเปิดเผยว่า	ขายผัดเผ็ด
ชะมด	แกงป่าเนื้อเก้ง	ฯลฯ	บางร้านเขียนว่ามีเนื้อสัตว์ป่าขายอย่างชัดเจนในเมนูอาหาร	แต่บางร้านเลี่ยงไปใช้คำว่า	
“เนื้อพิเศษ”

	 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้คนหน่ึงให้ข้อมูลว่า	แผงขายเน้ือสัตว์ป่าข้างถนนริมทางหลวง	รวมถึงในตลาดสด	ส่วนน้อยจะเป็น
เน้ือสัตว์ป่าของแท้	ส่วนใหญ่จะเป็นของเทียมซ่ึงเป็นเน้ือวัว	หรือเน้ือลูกวัวหมักเลือด	เจ้าหน้าท่ีคนเดียวกันเล่าว่า	เคยไป
จับกุมผู้ค้าเนื้อสัตว์ป่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ้องตี้	อำเภอไทรโยค	ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย-เมียนม่าร์	ได้พบ
เน้ือสัตว์ต้องสงสัยเต็มตู้แช่เย็น	จึงได้นำเน้ือดังกล่าวส่งตรวจพิสูจน์ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผลปรากฏว่าเป็นเน้ือวัว

ป้ายโฆษณาหน้าร้านอาหารป่าที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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	 อย่างไรก็ตาม	มีคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า	ผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านบางแห่งใน
อำเภอด่านมะขามเตี้ย	ทำตัวเป็นเอเยนท์ซื้อขายซากสัตว์ป่าโดยจะแช่เอาไว้ในตู้เย็นเก่าหลังบ้านที่วางเอาไว้ในแนวนอน	
ในตู้เย็นมีเน้ือกระทิง	ตะกวด	เก้ง	กวาง	น่ิม	แช่เอาไว้ขายส่งร้านอาหารป่าท่ีเปิดข้ึนดาษด่ืนท่ัวท้ังจังหวัด	รวมท้ังบางร้าน
ที่อยู่ใจกลางเมืองกาญจนบุรี	ซึ่งเป็นแหล่งขายเนื้อสัตว์ป่าที่ปรุงเป็นอาหารแปลกพิสดารหากินยากให้กับผู้นิยมชื่นชอบ	

	 แรงผลักดันประการหน่ึงท่ีทำให้เกิดแผงขายเน้ือสัตว์ป่า	รวมถึงร้านอาหารป่าข้ึนมามากมายในจังหวัดกาญจนบุรี
ก็คือ	ความต้องการทดลองชิมอาหารป่าแบบเปิบพิสดารของนักท่องเท่ียวบางส่วน	นักท่องเท่ียวเหล่าน้ีท่ีมาเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุรี	มีความคิดว่ามาเที่ยวป่า	ก็ต้องกินของป่า	ต้องกินอาหารป่า	เมื่อเข้าไปตามร้านอาหารป่าและสั่งอาหารป่า
มากิน	ก็จะพบว่าอาหารบางเมนูเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดจัด	เช่น	แกงป่าเนื้อเก้ง	ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่มีทางรู้ว่าเนื้อที่ใส่อยู่ใน
ชามเป็นเนื้ออะไร	ทั้งๆ	ที่ตัวเองสั่งเนื้อเก้งไปแล้ว	เพราะแม่ครัว-พ่อครัวใส่เครื่องเทศเต็มที่	ใส่พริกเต็มที่	เพื่อพรางกลิ่น	
พรางรสชาติ	ซึ่งแท้จริงแล้วเนื้อสัตว์ที่อยู่ในชามอาหารกลับเป็นเนื้อวัวหมักเลือด	เหตุผลที่ร้านค้าต้องทำเช่นนี้	เพราะ
สัตว์ใหญ่ๆ	ที่อยู่ชายป่าหมดไปแล้ว	เหลือแต่สัตว์ป่าที่อยู่ในป่าลึกเข้าไป	อีกทั้งมีการออกเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ที่ทำให้การล่าสัตว์ป่าทำได้ยากมากขึ้น	

เมนูในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

	 เม่ือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไปตรวจจับร้านค้าเหล่าน้ีก็พบเน้ือสัตว์ป่าบ้าง	โดยมากจะเป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก	เช่น	กระต่าย	
กระรอก	กระแต	อ้น	ตุ่น	บางคร้ังพบเน้ือเก้ง	แต่ถ้าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ข้ึนมาอย่างเช่น	กวางป่า	จะพบได้ยาก	ซ่ึงสัตว์เล็ก
อย่างกระรอกหาได้ง่าย	ตามสวนหลังบ้านก็มี	แต่ถ้าดูตามกฎหมายสัตว์ป่าคุ้มครองแล้ว	การล่ากระรอกก็ถือเป็นเรื่อง
ผิดกฎหมาย
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	 อย่างไรก็ตาม	การล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่โดยชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามหมู่บ้านใกล้ป่ายังมีอยู่	ชาวบ้านจะใช้วิธี
ไล่ราว	แล้วเปิดช่องใช้ปืนยิง	เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งเล่าว่า	บางหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี	แถบอำเภอ
ไทรโยค	ชาวบ้านจะเข้าป่าตอนเช้าเพื่อไปตัดและรวบรวมไม้ไผ่เพื่อส่งขาย	ขณะเดียวกันก็จะล่าสัตว์ป่าไปด้วย	โดยได้
หมูป่า	เก้ง	นิ่ม	ตะกวด	บ่อยครั้ง	แต่ส่วนใหญ่แล้วเนื้อสัตว์ป่าจะถูกขายกันในหมู่บ้านจนหมด	จะไม่หลุดรอดออกไปถึง
ในเมือง	เน่ืองจากในหมู่บ้านก็มีความต้องการซ้ือเน้ือสัตว์ป่าเช่นกัน	โดยมากผู้ซ้ือจะเป็นคนในหมู่บ้านท่ีมีเงิน	มีเงินเดือน	
มีความรู้	มีตำแหน่งหน้าที่	สมมติว่าสัตว์ป่าตัวหนึ่งมีน้ำหนัก	80-100	กิโลกรัม	ก็มีการแบ่งขายให้บ้านนี้	1	กิโลกรัม	
บ้านนั้น	2	กิโลกรัม	บ้านนี	้5	กิโลกรัม	มีโอกาสน้อยมากที่ร้านในเมืองจะได้เนื้อสัตว์ป่าของแท้	ปกติแล้วจะได้แต่เนื้อ
สัตว์ป่าขนาดเล็ก	ส่วนสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อยู่ชายป่าก็ไปหมดแล้ว	แต่จะมีร้านอาหารป่ารายใหญ่ที่เป็นขาประจำแถบ
จังหวัดนครปฐม	ที่มีคำสั่งซื้อมา	แต่เป็นเรื่องไม่บ่อยนัก	นานๆ	พรานจะล่าได้สักตัวหนึ่ง	เมื่อล่าได้แล้ว	พรานจะแบกเอา
สัตว์ป่าออกมาซุกใส่ถังน้ำแข็ง	แล้วขับรถไปส่งโดยใช้เวลาไม่เกิน	2	ช่ัวโมง	แต่ถ้าอยู่ในป่าลึกๆ	แล้วล่าได้สัตว์ป่าขนาดใหญ่มา	
พรานจะชำแหละเนื้อแล้วรมควัน	แต่พรานก็กลัวถูกจับกุม	เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ออกลาดตระเวน	

	 ยังมีประเด็นเรื่องการติดเชื้อโรคระบาดจากสัตว์ป่าสู่มนุษย์	ได้แก่	โรคไข้หวัดนก	โรคอีโบล่า	โรคซาร์ส	ที่ทำให้
สูญเสียชีวิตและงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก	ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงที่จะกินเนื้อสัตว์ป่า	หรือสัมผัสกับ
สัตว์ป่า	สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง	

	 เหตุผลอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่ควรกินเน้ือสัตว์ป่า	เป็นเพราะว่าจำนวนสัตว์ป่าในป่าจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีมากมายนัก	
ทั้งนี้เพราะสัตว์ป่าทุกชนิดถูกควบคุมตามธรรมชาติ	ทั้งจากผู้ล่า	หรือเหยื่อ	หรือโรคภัยไข้เจ็บ	ตัวอย่างเช่น	กวาง-เก้งใน
ป่าถูกเสือจับกินตามธรรมชาติ	ทำให้มีกวาง-เก้งในจำนวนที่พอเหมาะ-สมดุล	และไม่มีกวาง-เก้งในป่ามากมายเหมือนไก่
ในฟาร์มเพาะเลี้ยง	ในขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วต้องกินของป่า	ต้องสั่งแกงป่าเก้ง	
ผัดเผ็ดเน้ือกวางจากร้านค้ามากิน	หรือชาวบ้านรอบป่าล่ามากินบ่อยเกินไป	กวาง-เก้งในป่าก็จะลดลงจนหมดไปได้ไม่ยาก	
เหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วกับวัวแดง	การที่สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งหายไปจากป่า	จะทำให้เกิดผลกระทบตามมาเป็น
ลูกโซ่	ในกรณีของกวาง-เก้งท่ีลดน้อยลงจนขาดสมดุลก็คือ	ส่งผลทำให้เสือโคร่งมีอาหารลดน้อยลง	เสืออาจจะต้องเข้าไป
หากินในป่าลึก	หรือออกมาล่าวัวควายของชาวบ้านกินเป็นอาหาร

สัตว์เลี้ยงแสนรัก ?

	 ปัจจุบันนี้	คนไทยบริโภคเนื้อสัตว์ป่าน้อยลง	ด้วยความที่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า	และมีทางเลือกในการ
บริโภคมากขึ้นจากเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในประเทศ	ทั้งที่เป็นเนื้อสุกร	โค	ไก่	ปลา	ฯลฯ	แต่พบว่ามีของคนไทย
จำนวนหนึ่งมีค่านิยมในการซื้อหาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง	ทำให้สัตว์ป่าจำนวนหนึ่งจากป่าในประเทศไทย	รวมถึง
ป่าในเขตจังหวัดกาญจนบุรี	ถูกล่าออกมาขายโดยไม่ทราบจำนวนท่ีแน่ชัด	กลายเป็นสินค้าอยู่ในแวดวงธุรกิจการค้าสัตว์ป่า	
ซึ่งเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่ใหญ่เป็นอันดับ	4	รองลงมาจากการค้ายาเสพติด	สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	และการค้ามนุษย์	
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีการทอดทิ้งหรือทรมานสัตว์ป่าที่นำไปเลี้ยงมากขึ้น	โดยเฉพาะสัตว์ประเภทลิง	ชะน	ีซึ่งมัก
จะมีข้ออ้างว่าดูแลไม่ไหว	สัตว์มีความน่ารักน้อยลง	และความดุร้ายมากขึ้นเมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้น	โดยมากผู้ครอบครอง
มักเอาสัตว์ป่าเหล่านี้ไปปล่อยตามวัด	หรือสถานที่รับอุปการะ
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ภาพการโฆษณาซื้อขายสัตว์ป่าใน Facebook

	 หากใครไปเท่ียวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ	ก็จะได้พบกับ	“แจ๋วแหวว”21	ท่ีบริเวณท่ีทำการอุทยานฯ	แจ๋วแหวว
เป็นนกเงือกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า	นกกก	หรือนกกาฮัง	(Great	Hornbill)	แจ๋วแหววเคยเป็นลูกนกที่ถูกพราก
จากรังและถูกนำไปขาย	โดยมีตำรวจคนหนึ่งซื้อไปเลี้ยง	เมื่อแจ๋วแหววโตขึ้น	เจ้าของอ้างว่าสงสารจึงเอาแจ๋วแหววมา
ปล่อยทิ้งไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่	ทภ.5	(บ้านไร่)	เมื่อเดือนเมษายน	พ.ศ.	2549	
ทำให้เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลแจ๋วแหวว	ซึ่งช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าแจ๋วแหววกินอาหารแบบไหน	ต้องลอง
ผิดลองถูกอยู่นานกว่าท่ีแจ๋วแหววจะยอมกินอาหาร	และยังต้องเจอพฤติกรรมของแจ๋วแหววท่ีแอบเข้าไปในห้องครัวของ
เจ้าหน้าที่	แล้วขโมยอาหารในหม้อแกงและอาหารอื่นๆ	ในครัว	บางครั้งก็ไปเปิดก๊อกน้ำเอง	แล้วไม่ยอมปิด

แจ๋วแหวว และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

21 เรียบเรียงจากบทความของคุณทัศนัย	เปิ้นสมุทร	อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูม	ิที่ติดประกาศประชาสัมพันธ์เอาไว้
ภายในอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติทองผาภูม	ิ
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	 กลางปีพ.ศ.	2550	มีฝูงนกกาฮัง	7-8	ตัว	บินผ่านมาท่ีท่ีทำการอุทยานทองผาภูมิ	แจ๋วแหววได้ออกบินตามฝูงไป	
เจ้าหน้าท่ีต่างดีใจว่าแจ๋วแหววจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติจริงๆ	เสียที	แต่จากน้ันได้เพียง	4-5	วัน	แจ๋วแหววก็บินกลับคืนมา	
และสังเกตได้ว่าผอมลงอย่างเห็นได้ชัด	แจ๋วแหววกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่กับเจ้าหน้าที	่ส่วนนกกาฮังฝูงนั้นก็แวะเวียน
มาเรื่อยๆ	แต่แจ๋วแหววกลับหนีฝูงนกกาฮังไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน	นกกาฮังบางตัวบินมาเกาะกิ่งไม้ใกล้อาคาร	
ส่งเสียงร้อง	แจ๋วแหววกลับกระโดดหนีโหย่งๆ	เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ	เก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมา	ไม่มีใครรู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นในช่วงที่แจ๋วแหววไปอยู่กับฝูง	แต่พฤติกรรมของแจ๋วแหววที่เข้าหาคน	ทำให้มั่นใจมากขึ้นอีกว่าแจ๋วแหวว
เป็นนกท่ีไม่มีสัญชาติญาณสัตว์ป่าแล้ว	และคงจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับฝูง	แจ๋วแหววเป็นตัวอย่างหน่ึงของสัตว์ป่า
ที่ถูกขโมยออกจากป่าไปเลี้ยง	และเมื่อจะกลับคืนสู่ป่าก็เป็นไปไม่ได	้เชื่อว่ามีสัตว์ป่าอีกจำนวนมากที่อาจถูกเจ้าของเอา
มาปล่อยทิ้งตามป่า	และตายไปในที่สุด	เพราะหาอาหารกินเองไม่เป็น	และไม่ได้โชคดีอย่างแจ๋วแหววที่ได้พบกับ
เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

	 ที่ผ่านมามีช้างป่าในจังหวัดกาญจนบุร	ีตายแทบทุกป	ีทั้งที่ถูกยิงตายและถูกไฟช็อตตาย	และมีกรณีช้างป่า
ตาบอดบุกเข้าไปในโรงพยาบาลท่ากระดาน22	สาเหตุเน่ืองมาจากช้างมีตัวใหญ่	น้ำหนักมาก	ไม่ชอบเดินข้ึนภูเขา	แต่ชอบ
หากินในท่ีราบ	ปัญหาคือท่ีราบก็เป็นท่ีต้องการของมนุษย์เช่นกัน	ท่ีราบท่ีเคยเป็นป่าถูกแผ้วถางกลายเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	
กลายเป็นชุมชนไปมาก	ยิ่งถ้ามีการปลูกพืชไร่บางชนิดที่ช้างชอบกิน	ช้างก็จะออกมา	เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง	
พื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกช้างบุก	ก็ราบเรียบเป็นหน้ากลอง

	 พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามากๆ	คือบริเวณชายป่ารอบเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ	ชาวบ้านท่ีปลูกพืชไร่-ทำสวนบางคน
มองว่าช้างเป็นศัตรูพืช	สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต	จึงทำร้ายช้าง	ทำให้มีช้างบาดเจ็บล้มตายเรื่อยๆ	ตามที่ปรากฏ
เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์

กิจกรรมที่ 5.1 : ช้างป่าบุกโรงพยาบาล

	 ครูเปิดคลิปจากเว็ปไซต์	Youtube	ให้นักเรียนดูข่าวช้างป่าบุกเข้าไปในโรงพยาบาลท่ากระดาน	
แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าทำไมช้างจึงบุกเข้าไปในโรงพยาบาล	อะไรน่าจะเป็นสาเหตุหลัก	และ
นักเรียนจะแก้ปัญหาน้ีได้อย่างไร	ก่อนท่ีครูจะอธิบายปรากฏการณ์น้ี	โดยเช่ือมโยงเร่ืองผลกระทบจากการ
สร้างเข่ือนศรีนครินทร์ท่ีต้องอพยพราษฎรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นป่า	(ที่อยู่ของช้าง)	

22 ดูคลิปข่าวได้ที่เว็ปไซต์	Youtube	พิมพ์คำว่า	“เรื่องเล่าเช้านี	้ช้างป่าตาบอดบุกหาอาหาร	ทำลายข้าวของ	ใน	รพ.ท่ากระดาน	
(22	พ.ค.	58)”
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สภาพสังคมชุมชนดั้งเดิมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ในผืนป่าตะวันตกมีชุมชนกะเหร่ียงอาศัยอยู่ด้วยหลายชุมชน	เฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี	มีชุมชนชาวกะเหร่ียง
อยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ฝั่งตะวันตก	เช่น	หมู่บ้านสะเนพ่อง	หมู่บ้านไล่โว่	หมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง	
หมู่บ้านกองม่องทะ	ฯลฯ	บางชุมชนเช่น	หมู่บ้านเขาเหล็ก	อยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	(ถ้ำธารลอด)	ชุมชน
เหล่านี้อยู่กันมานานเป็นร้อยปี	มีหลักฐานว่าเคยมีเจ้าเมืองที่เป็นคนกะเหรี่ยงในสมัยรัชกาลที	่5	

	 เป็นที่รู้กันในแวดวงผู้สนใจศึกษาเรื่องราวทางด้านมานุษยวิทยาในสังคมไทยว่า	ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มคนที่มี
วิถีชีวิตกลมกลืนกับป่า	มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	ความเชื่อส่วนใหญ่ของชาวกะเหรี่ยงผูกพันกับธรรมชาติ	
โดยเช่ือว่า	คนกะเหร่ียงเป็นผู้ดูแลป่า	เป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	แต่ไม่ใช่เจ้าของป่า	เจ้าป่าเจ้าเขาเท่าน้ันท่ีเป็นเจ้าของ	
เจ้าป่าเจ้าเขาเหล่านี้ได้แก่	ซ่งทะรี	(เจ้าแห่งแผ่นดิน),	รุกขจือ	(เจ้าแห่งต้นไม้)	และ	โพ่ตุ๊กุ๊	(เจ้าแห่งสายน้ำ)	คนกะเหรี่ยง
มีความเชื่อว่า	สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงในทุกสรรพสิ่ง	และเชื่อว่าธรรมชาติมีสิ่งคุ้มครอง	ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์
ไม่สามารถจับจองได้	มนุษย์เป็นเพียงผู้หยิบยืมทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ด้วยความเคารพ	ดังนั้นเวลาที่คนกะเหรี่ยงจะ
ทำไร่	ปลูกข้าว	ตัดต้นไม้ทำบ้าน	จึงต้องมีประเพณีขอขมาต่อเจ้าของคือเจ้าป่าเจ้าเขา	ซึ่งพื้นฐานทางความคิดเหล่านี้
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ	ตลอดจนความเชื่อเรื่องฤาษีที่ผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนา	เป็นระบบพื้นฐาน
ทางความคิดที่สอนให้คนกะเหรี่ยงเคารพต่อธรรมชาติ	ไม่มีความคิดเรื่องการสะสม	ซึ่งแสดงให้เห็นในการดำเนินชีวิต
และวัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ์ป่า	เช่น	การทำไร่หมุนเวียน	เป็นต้น

	 พื้นที่ทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงจะอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ	300-600	เมตรในที่ราบ
บนภูเขา	พื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่จะเป็นพื้นที่ป่าไผ่ไร่ซาก	ชาวกะเหรี่ยงไม่ทำไร่ข้าวในบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบ	หรือ
ป่าต้นน้ำ	ภายในไร่ข้าวจะมีข้าวเป็นพืชหลัก	และมีการปลูกพืชอาหารชนิดอื่นๆ	ด้วย	เช่น	พริก	มะเขือ	ข้าวโพด	กล้วย	
ผักกาด	ข้าวเหนียว	ถั่ว	รวมถึง	ยาสูบ	และดอกไม้สำหรับบูชาพระ	ฯลฯ	ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี

	 อย่างไรก็ตาม	ชุมชนกะเหร่ียงบางแห่งท่ีไม่ได้อยู่ลึกมาก	และสามารถรับเอาอารยธรรมจากสังคมเมืองได้	ก็ยังมี
ความน่ากังวลว่าจะอยู่กับป่าได้หรือไม่ในปัจจุบัน	บางชุมชนเช่น	บ้านเขาเหล็ก	อำเภอศรีสวัสด์ิ	ท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
รัตนโกสินทร์	พยายามรักษาวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียงในการจัดงานบุญตามประเพณีต่างๆ	และรณรงค์ให้แต่งกายและ
รักษาวัฒนธรรม	ก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตามสมัยนิยมโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน	นอกจากน้ีท่ีดินในชุมชนเร่ิมมีการเปล่ียนมือ
ไปสู่กลุ่มคนภายนอก	ทำให้ชุมชนต้องออกกฎของชุมชน	ซึ่งมีข้อหนึ่งที่ระบุว่าห้ามขายที่ดินให้กับคนนอกหมู่บ้าน

(ซ้าย) ป้ายโฆษณาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดริมถนนในป่า (ขวา) ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์
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	 จากการสำรวจและสัมภาษณ์	พบว่าวิถีการผลิตของชาวบ้านในชุมชนบางแห่งที่มีการติดต่อกับเมืองมากๆ	
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป	แต่เดิมคนกะเหรี่ยงทำไร่ข้าว	ปลูกพืชอาหารสารพัดชนิดในไร่ข้าวไปด้วย	บางส่วนเก็บเกี่ยวเก็บกิน
จากป่าที่อยู่รอบชุมชน	ทำให้มีอาหารการกินเพียงพอ	แต่มาถึงปัจจุบัน	ชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากการที่ต้องซื้อ
ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ	เพ่ือตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ท่ีทันสมัยมากข้ึน	ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือในเมือง	ต้องจ่าย
ค่ารถ	ค่าเดินทาง	ค่าหอพัก	ค่าอาหารในเมืองซ่ึงแพงกว่า	แต่เป็นเร่ืองจำเป็น	ท้ังหมดน้ีเกิดเป็นแรงกดดันให้ชาวบ้านต้อง
หาเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย	ประกอบกับมีเซลล์แมนจากบริษัทท่ีทำธุรกิจด้านการเกษตรเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวโพด	
เข้ามาติดป้ายโฆษณาในหมู่บ้าน	มีการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในด้านการดูแล	จัดหาวัตถุดิบ	เงินลงทุน	ตลอดจนมีราคา
รับซื้อผลผลิตข้าวโพดในระดับที่ชาวบ้านพอใจ	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิต	เพื่อให้ได้เงินมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว	คนกะเหรี่ยงหันไปปลูกข้าวโพดที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น	
บางส่วนใช้วิธีเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวไร่มาเป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว	บางส่วนใช้วิธีขยับขยายที่ดินทำกินเข้าไปในเขต
ป่าอนุรักษ์	

	 เมื่อชาวบ้านละทิ้งวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม	หันมาถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว	และใช้สารเคมี
ทางการเกษตร	ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย	ซึ่งมีทั้งการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ	บางแห่งพบว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลง

	 นอกจากน้ี	การท่ีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์แล้วไปขยายพ้ืนท่ีทำกินเพ่ิม	ก็ทำให้เกิดปัญหากระทบกระท่ัง
กับเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ีดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์	บางคร้ังเจ้าหน้าท่ีไปยึดไร่หมุนเวียนท่ีชาวบ้าน
ปล่อยไว้ให้พักตัว	ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง	จนต้องมีโครงการจอมป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	เข้ามาเป็นตัวกลาง
ในการแก้ปัญหา	มาอธิบายทำความเข้าใจให้ตรงกัน

	 สาเหตุเบ้ืองหลังท่ีทำให้เกิดปัญหามากมายท่ีผู้เขียนกล่าวถึงไปก่อนน้ีคือ	“ความไม่เท่าเทียม”	ดังจะเห็นได้จาก
คนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทำงานประจำที่มีเงินเดือน	ส่วนใหญ่มีรายได้จากการ
ทำการเกษตรและรับจ้าง	แต่ปัจจุบันนี้มีสิ่งกระตุ้นความต้องการมากมาย	เพียงเปิดโทรทัศน์ก็พบเห็นข้าวของเครื่องใช้
ทันสมัยเต็มไปหมด	ออกไปนอกบ้านก็มีตลาดนัด	มีข้าวของเครื่องใช้จากเมืองมาเสนอขาย	ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่
เรื่องผิดที่คนชนบทอยากได้เงินมาซื้อข้าวของเครื่องใช้	เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียม
กับคนที่อยู่ในเมือง	

คำถามชวนคิด
 ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในเขตชนบท
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ขณะเดียวกัน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ก็ต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน	ไม่ใช้จนเกินขีดจำกัด
ในการฟื้นตัว
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ชุมชนที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่

	 นอกจากชุมชนชาวกะเหรี่ยงแล้ว	ก็มีชุมชนอีสานที่อพยพเข้ามาอยู่เมื่อ	30-50	ปีที่แล้ว	ในบริเวณใกล้กับ
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู	อำเภอทองผาภูมิ	และที่อื่นๆ	ชาวชุมชนเหล่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ตามจังหวัดต่างๆ	ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อพยพเข้ามาอยู่ในผืนป่าตะวันตกช่วงสมัยที่มีการสัมปทานไม้	การทำเหมืองแร่	โดยเข้ามาเป็น
คนงานรับจ้าง	ภายหลังจากหมดยุคสัมปทานการทำไม้และเหมืองแร่	จึงชักชวนญาติพ่ีน้องเข้ามาต้ังถ่ินฐานอยู่ถาวรตาม
พื้นที่ต่างๆ	ทั้งในและรอบผืนป่าตะวันตก	ชุมชนอีสานมีวิถีชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว	ทำนา	รับจ้าง	
และเก็บหาของป่า	ซึ่งรูปแบบการเกษตรของชุมชนอีสานก็ไม่ต่างไปจากชุมชนอื่นๆ	ที่เป็นชาวกาญจนบุรีดั้งเดิมที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ราบ	คือ	ใช้พื้นที่กว้าง	ถางพื้นที่ให้ราบเรียบ	กำจัดพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติออกไปจนหมด	ใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารกำจัดศัตรูพืช	ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งขาย	ปัญหาคือ	พื้นที่ที่คนเหล่านี้อาศัยอยู่เคยเป็นพื้นที่ป่าที่ติดกับป่าต้นน้ำ

	 มีเสียงสะท้อนจากพระและชาวบ้านท่ีช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านสะมะแก	อำเภอศรีสวัสด์ิ	จังหวัดกาญจนบุรี	
ว่าคนอีสานบางหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกล	เป็นปัญหากับป่าชุมชนแห่งนี้มาก	ทั้งลักลอบแผ้วถางป่า	เก็บหาของป่าไปขายโดย
ไม่คิดให้มีเหลือเก็บสำหรับปีถัดไป

	 คนกลุ่มใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาอาศัยอยู่ในผืนป่าตะวันตกในพ้ืนท่ีอำเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	ในช่วงเวลาไม่ก่ีปี
มานี	้ได้แก่	ชาวม้ง	ที่มาจากอำเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม	่ชาวบ้านกลุ่มนี้มาเช่าที่ดินจากชาวบ้านเชื้อสายกะเหรี่ยงที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับอุทยานแห่งชาติลำคลองงู	เพื่อปลูกผักส่งขายตลาดไท	ให้คนทั่วไปได้ซื้อผักไปประกอบอาหาร
เพื่อรับประทาน	วิถีการผลิตแบบชาวม้งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก	ใช้น้ำปริมาณมาก	มีการสูบน้ำจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้รดผักในปริมาณมากจนเกิดปัญหาน้ำใช้ไม่พอ	มีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช
เต็มที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดูดี	ซึ่งเป็นเรื่องน่าวิตก	เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำ	ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้	สารเคมี
ท่ีใช้มีโอกาสถูกชะล้างไหลลงปนเป้ือนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	และสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตลอดลำน้ำ	รวมถึง
คนที่อยู่ปลายน้ำได้ด้วย	

	 ผู้เขียนไม่มีข้อมูลตัวเลขจำนวนชาวม้งที่ย้ายถิ่นมาอยู่ที่ในพื้นที่แถบนี้	แต่เคยมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์มติชน	
ฉบับวันศุกร์ที่	7	มีนาคม	พ.ศ.2557	ว่ามีชาวม้งเดินทางกันมา	7	คันรถบัสเพื่อจะมาจับจองที่ดินในบริเวณป่าสงวน
แห่งชาติเขาทุ่งฤาษี	ที่เป็นป่ากันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	และป่ารอยต่อกับประเทศเมียนม่าร	์
บริเวณหมู่บ้านจะแก	ตำบลไล่โว่	อำเภอสังขละบุรี	จังหวัดกาญจนบุร2ี3	แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต	จึงเดินทางกลับไป

23 อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ได	้http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1180:seubne
ws&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14
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	 ผู้เขียนประเมินเรื่องราวได้พบเห็นตลอดเวลา	4	ปีที่เข้ามาสำรวจ-สัมภาษณ์ผู้คนในจังหวัดกาญจนบุรีได้เพียง
เท่านี้	ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจสภาพปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดได้ทั้งหมด	
อย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนเชื่อว่าครูทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่และกำลังอ่านข้อความมาถึงบรรทัดนี้	ต่างมองเห็นสาเหตุของปัญหา
ด้วยกันทั้งสิ้น	ขอให้ครูเพิ่มเติมสาเหตุแห่งปัญหาเหล่านี้	ก่อนจะนำไปถ่ายทอดต่อไปยังนักเรียนในห้องเรียน

แปลงปลูกผักของชาวม้ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

	 ยังมีบางประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม	เช่น	จำนวนประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีที่เพิ่มมากขึ้น	
ทั้งประชากรที่อยู่มาแต่ดั้งเดิม	เพราะการสาธารณสุขดีมากขึ้น	มีโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลกระจายอยู่ทุกตำบล	
มีเด็กเกิดใหม่ท่ีไปคลอดท่ีโรงพยาบาลมากข้ึนทำให้อัตราการรอดตายสูงมากข้ึนมาก	เม่ือเทียบกับอดีตเม่ือ	40-50	ปีก่อน	
นอกจากนี้ยังมีประชากรกลุ่มใหม่ที่อพยพเข้ามาอยู่	โดยมีปัจจัยดึงดูดคือ	การจ้างแรงงานจากการทำสัมปทานป่าไม้	
ทำเหมืองแร่	ทำเขื่อน	ที่ดินกว้างขวางที่สามารถขุดร้างถางพงมาเป็นที่ดินทำกินได้	น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ในบางพื้นที	่
การมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนี้	เกิดผลกระทบหรือไม่อย่างไรกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดในจังหวัดกาญจนบุรี
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คำถามชวนคิด
 ในเมื่อคนเราต้องกินผักเป็นอาหาร	ชาวม้งที่ปลูกผักส่งขายให้คนทั่วไปได้ซื้อไปรับประทาน	
ก็เท่ากับตอบสนองตามความต้องการของคนท่ัวไปแล้ว	และในความเป็นจริง	เกษตรกรส่วนใหญ่
ในท่ีอ่ืนๆ	ของประเทศก็ใช้สารเคมีทางการเกษตรเช่นกัน	แต่เราก็ทราบกันดีว่า	การใช้สารเคมีน้ัน
ไม่ปลอดภัยท้ังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว	เราจะมีทางออกอ่ืนหรือไม่ท่ีจะลดปัญหาเร่ือง
การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการเพาะปลูก?	รวมถึงเรื่องผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกด้วย?

ทั้งหมดนี้อาจจะดู
ไม่มีความหวังใดๆ..อย่างไรก็ตาม

ทางออกดีๆ ยังมีอยู่ค่ะ และคำถามหนึ่ง
ที่น่าจะต้องช่วยกันคิดก็คือ เราจะมีส่วนช่วย

ทำอะไรได้บ้าง เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ 



กล้าไม้ที่กำลังงอกในถาดเพาะ
ในเรือนเพาะชำของโรงเรียน
แห่งหนึ่ง ที่จะถูกนำไปปลูก
เพื่อฟื้นฟูป่าต่อไป



บทที่ 6
การอนุรักษ์ป่าไม้

และทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดกาญจนบุรี
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คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
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บทที่ 6 ชุดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ 
และทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
 ข้อ	2	มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	2	ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	1	วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
	 ข้อ	2	ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา	บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ	เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 ข้อ	3	ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ	ของโลก
	 ข้อ	5	มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3
	 ข้อ	1	วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
	 ข้อ	2	อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
	 ข้อ	3	อภิปรายการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
	 ข้อ	4	วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 ข้อ	5	อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
	 ข้อ	6	อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6
	 ข้อ	1	วิเคราะห์สภาพปัญหา	สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	ระดับประเทศ	

และระดับโลก
	 ข้อ	2	อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	 ข้อ	3	วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง	อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 6
การอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

ความสำคัญของผืนป่าตะวันตก

	 ผืนป่าตะวันตก	เป็นผืนป่าขนาดใหญ่	มีพื้นที่กว่า	12	ล้านไร่	ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย	
ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ต่อเนื่องกัน	17	พื้นที่	อยู่ในเขต	6	จังหวัด
คือ	จังหวัดตาก	กำแพงเพชร	นครสวรรค์	อุทัยธานี	สุพรรณบุรี	และกาญจนบุรี	ทิศเหนือจรดใต้มีความยาวกว่า	300	
กิโลเมตร	มีความกว้างจรดผืนป่าในประเทศเมียนมาร์ประมาณ	100	กิโลเมตร	

	 ในผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่า	เช่น	ช้าง	กระทิง	วัวแดง	เสือโคร่ง	ควายป่า	สมเสร็จ	
นกเงือกคอแดง	นกยูง	ฯลฯ	และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่กลอง	ลุ่มน้ำสะแกกรัง	ลุ่มน้ำท่าจีน	ลุ่มน้ำปิง	และบางส่วน
ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา	หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งในผืนป่าและในเมือง

	 สืบ	นาคะเสถียร	อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ผู้มีส่วนสำคัญในการจัดทำรายงานเอกสารเสนอ
ต่อองค์การยูเนสโก	ให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก	ได้เสนอถึงรูปแบบ
การจัดการป่าในลักษณะกลุ่มป่า	(Forest	Complex)	ว่า	หากต้องการรักษาป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	ให้คงอยู่
ต่อไปได้นั้น	จะต้องรักษาผืนป่าโดยรอบไว้เป็นเกราะป้องกันให้ได้	จึงเกิดเป็นแนวทางการจัดการผืนป่าตะวันตกขึ้น

	 ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นส่วนหน่ึงของผืนป่าตะวันตก	และมีป่าท่ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอยู่ในจังหวัดด้วย	
ได้แก่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ฝั่งตะวันตก	ซึ่งถูกล้อมรอบบริเวณด้านทิศใต้ด้วยอุทยานแห่งชาติต่างๆ	
ท่ีเป็นเหมือนป่ากันชน	ทำให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรถูกรบกวนไม่มากนักเม่ือเทียบกับป่าท่ีอยู่โดยรอบ	อย่างไรก็ตามยังมีชุมชน
อยู่ตามแนวถนนท่ีตัดจากอำเภอทองผาภูมิเข้าไปสู่ทางเข้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ซ่ึงมีการทำเกษตรเชิงเด่ียว	
และภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ยังมีชุมชนกะเหร่ียงอยู่ด้วย	โดยเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กันมายาวนาน	

 ในบทนี้จะยกกรณีศึกษาต่างๆ มานำเสนอให้ครูได้อ่านเป็นข้อมูล สำหรับเอาไว้เล่าต่อให้นักเรียนได้
ฟังกัน เริ่มต้นจากเรื่องการจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
ที่ใช้เกษตรผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตรงกับหัวข้อ “บทบาทขององค์กรและการ
ร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ในวิชาสังคมศึกษา, เรื่องการทำฝายชะลอน้ำ ที่เป็น
ตัวอย่างท่ีดีของเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน, เร่ืองการปล่อยวัวแดง
คืนสู่ป่า ครูสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ในหัวข้อเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ, เรื่องวิสาหกิจชุมชนท่าเสา 
ท่ีครูสามารถนำไปเช่ือมโยงได้กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ืองสุดท้ายเป็นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลงลึกด้วยการวิเคราะห์
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	 ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นป่าท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างใหญ่และสมบูรณ์มาก	ส่วนป่าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ที่อยู่โดยรอบม่ีแนวโน้มที่ดีและสมบูรณ์ขึ้น	ถ้าเอาสัตว์ป่าหายากอย่างเสือโคร่งเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดความสมบูรณ์ของ
ป่าที่เป็นเสมือนกับป่ากันชนเหล่านี้	ซึ่งพบว่าในปัจจุบัน	มีการพบเสือโคร่งจำนวน	2	ตัวกลับเข้ามาในป่าเหล่านี้ที่อยู่ใน
เขตจังหวัดกาญจนบุรี	ตัวหนึ่งพบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	อีกตัวหนึ่งพบที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	
(ถ้ำธารลอด)	ซึ่งเป็นการพบหลังจากที่เสือโคร่งหายไปจากพื้นที่เหล่านี้เป็นเวลานาน	(อย่างไรก็ตาม	มีชาวบ้านที่พบ
เสือโคร่งในป่าแถบอำเภอทองผาภูมิ	แต่ไม่มีรายงานบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการ)	

ภาพเสือโคร่งที่ถ่ายได้โดยใช้กล้องดักถ่าย (Camera Trap) 
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

(ภาพถ่ายโดย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ)

	 ด้วยความท่ีพ้ืนท่ีป่าในประเทศไทยมีจำกัด	มีน้อยมากเม่ือเทียบกับอดีต	จึงไม่ควรปล่อยให้ลดลงอีกต่อไป	ดังน้ัน
จึงควรช่วยกันรักษาพ้ืนท่ีป่าเอาไว้ให้ได้	ซ่ึงก็เท่ากับเป็นการรักษาสัตว์ป่าเอาไว้ด้วยในตัว	แต่ในขณะเดียวกันการใช้กฎหมาย
บังคับให้ชาวบ้านอพยพออกจากป่าอนุรักษ์	หรือไม่ให้ใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์บ้างเลย	เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากจน
แทบจะทำไม่ได้แล้วในยุคนี้	เนื่องจากขัดกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	และไม่มีที่ดินรองรับอีกต่อไปแล้ว	อีกทั้งยังมีชุมชน
จำนวนมากที่ตั้งรกรากอยู่มานานก่อนประกาศรับรองพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายป่าไม้	ซึ่งถือว่าชุมชนเหล่าย่อมมีสิทธิ
ในฐานะผู้อยู่อาศัยมาก่อน

	 คำถามคือ	จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร	?	ทำอย่างไรจึงจะทำให้ชาวบ้านอยู่ได้	โดยไม่ขยายที่ดินทำกินเพิ่มเข้าไป
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า	และป่ายังสามารถเผื่อแผ่สิ่งดีๆ	อันได้แก่	การเป็นแหล่งต้นน้ำ	และความ
อุดมสมบูรณ์กลับคืนมายังมนุษย์ได้ดังเดิม	เนื้อหาต่อไปจากนี้จะนำเสนอเรื่องบางส่วนที่เป็นคำตอบ
 



136

การจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

	 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพ.ศ.2549	ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	เริ่มต้นเข้ามา
ทำงานที่หมู่บ้านตามขอบป่าของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	(ถ้ำธารลอด)	อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	
และอุทยานแห่งชาติพุเตย	(จังหวัดสุพรรณบุรี)	คือ	เหมือนกับเต็มไปด้วยระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อ	
เนื่องจากชาวบ้านมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในเรื่องที่ดินทำกินซ้อนทับกับป่าอนุรักษ์	หรือเรื่อง
ภัยคุกคามต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ที่จะส่งผลสะเทือนไปถึงผืนป่าตะวันตกที่อยู่ลึกเข้าไปด้านใน

	 มีความพยายามของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	ที่จะทำให	้“ชาวบ้านอยู่ได้	ป่าอยู่ได้	สัตว์ป่าอยู่ได้”	โดยใช้วิธีการ
จัดการความขัดแย้ง	เพื่อทำให้ชาวบ้านพูดคุยตกลงกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ได	้มีการใช้เครื่อง	GPS	จับพิกัดตำแหน่งทำ
แผนที่ขอบเขตที่ดินทำกินและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	ทำข้อตกลงกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเรื่องขอบเขต
พ้ืนท่ีทำกิน-พ้ืนท่ีอนุรักษ์ให้ชัดเจน	จนในท่ีสุดได้พัฒนาข้ึนไปในทางท่ีดีข้ึน	จนมีชาวบ้านมาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต้ังด่านตรวจ
ป่าไม้	และร่วมเดินลาดตระเวน	

	 จากนั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ	สืบเนื่องจากไร่ข้าวหมุนเวียนที่ชาวบ้านทำนั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้	ขณะที่
ชาวบ้านมีรายจ่ายมากข้ึน	จึงหันมาถางป่าปลูกข้าวโพดส่งขาย	ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงต้องสร้างทางเลือก
ด้วยการชักชวนชาวบ้านทำเกษตรผสมผสาน	และปลูกพืชท่ีสามารถสร้างรายได้มาทดแทนการทำไร่ข้าวโพด	จนในท่ีสุด
ก็มีชาวบ้านบางครอบครัวมาเข้าร่วมโครงการสมุนไพรอินทรีย์	ซึ่งเป็นการปลูกสมุนไพรในสวนรอบบ้าน	แล้วแปรรูปส่ง
ขายให้โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์	จังหวัดปราจีนบุรี	เอาไปทำยาสมุนไพรขายต่อ	ซึ่งพืชสมุนไพรชนิดที่ส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูกนั้น	เป็นพืชสมุนไพรต้องการร่มเงา	ไม่ชอบแสงแดดจัด	เช่น	ต้นขมิ้นชัน	ต้นรางจืด	เพราะฉะนั้นชาวบ้านไม่ต้องตัด
โค่นต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกพืชเหล่านี้ได้	ทำให้ได้พื้นที่สีเขียวกลับคืนมาด้วย

	 นอกจากนี้ยังมีการเริ่มทดลองปลูกต้นกาแฟ	ซึ่งโดยปกติแล้วขายได้ราคาดี	ตอบสนองความต้องการของ
ชนชั้นกลางในเมืองที่พร้อมจะซื้อกาแฟดื่ม	และช่วยสนับสนุนมูลนิธิสืบฯ	มีการทำบ้านเรียนรู้ในหลายๆ	หมู่บ้าน	ได้แก่	
ท่ีบ้านเขาเหล็ก	บ้านแสวงบ่า	(อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์)	บ้านบึงชะโค	บ้านแม่กะบุง	บ้านต้นมะพร้าว	บ้านพุชะนี	
(อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์)	บ้านคลิต้ีล่าง	บ้านภูเตย	(อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)	บ้านแม่น้ำน้อย	(อุทยานแห่งชาติ
ไทรโยค)	บ้านเกาะสะเดิ่ง	บ้านทิไลป้า	บ้านกองม่องทะ	(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร)	ซึ่งผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชม
แปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่บ้านเขาเหล็ก	พบว่ามีความน่าสนใจมาก	ในที่นี้ขอเล่าถึงกรณีสวนเกษตร	4	ชั้น	ที่บ้าน
เขาเหล็ก	

กิจกรรมเข้าสู่บทเรียน: นึกถึงป่า นึกถึงอะไร
	 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ	7-8	คน	แจกกระดาษปรู๊ฟพร้อมสีเทียน	ให้โจทย์ว่า	
ถ้าพูดถึงคำว่า	“ป่า”	นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง	เขียนหรือวาดรูปใส่ลงในกระดาษปรูฟ	ให้เวลา	
5	นาที	เสร็จแล้วออกมานำเสนอ	จากนั้นครูช่วยรวมหัวข้อให้นักเรียน	เช่น	ประโยชน์ของป่า	
ประเภทของป่า	ก่อนจะตั้งคำถามว่า	จะทำอย่างไรให้ป่าอยู่ได้	แล้วค่อยนำเข้าสู่บทเรียน
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กรณีศึกษา: สวนเกษตร 4 ชั้น ในบ้านเขาเหล็ก 

	 บ้านเขาเหล็ก	ตำบลเขาโจด	อำเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	(ถ้ำธารลอด)	หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีปัญหาเรื่องที่ดินระหว่างชาวบ้านกับ
อุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์มาก่อน	ต่อมามีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานและแก้ปัญหา
ด้วยการจับพิกัดตำแหน่งที่ดินทำกินรอบหมู่บ้านและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานฯ	แล้วทำข้อตกลงร่วมกัน	
ไม่มีการขยายที่ทำกินเพิ่ม	สร้างความเชื่อมั่นให้กับกรมอุทยานและชาวบ้าน	จนปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ทำกินของชาวบ้าน	ได้รับการแก้ไขจนลุล่วงไปแล้ว	

	 อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบันนี้ที่ดินทำกินในชุมชนมีอยู่จำกัด	แต่สภาพเศรษฐกิจบีบบังคับให้ชาวบ้าน
ต้องหาเงินมาให้พอค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น	โดยเฉพาะบ้านที่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือ	และยังมีตลาดนัด
ที่เข้ามาขายในพื้นที่	ส่วนชุมชนก็รายล้อมด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชาวบ้านไม่สามารถขยายพื้นที่ทำกินออกไปได้	
ไร่หมุนเวียนที่เคยมีก็ถูกเปิดพื้นที่จนโล่งพร้อมกันหมดในภาพรวม	ส่งผลทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งลง	
จึงต้องมีการนำองค์ความรู้ในการจัดการที่ดินมาหนุนเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	

บ้านและสวนของครูไพรัส ศรีเริ่มสกุล ในหมู่บ้านเขาเหล็ก

	 คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ได้สัมภาษณ์	คุณนริศ	บ้านเนิน	เจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,	ครูไพรัส	
ศรีเร่ิมสกุล	ซ่ึงเป็นครู	กศน.ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเขาเหล็ก	และสำรวจแปลงสวนเกษตร	4	ช้ันของครูไพรัส	รวมถึง
สวนของคุณไกรษร	มานิตย	์ที่เป็นบ้านเรียนรู้ในโครงการจอมป่า	พบว่า	สวนของครูไพรัส	มีสภาพภายนอก
ดูเหมือนป่าดิบแล้งหรือป่าดิบเขาที่มีความสมบูรณ	์มีทั้งพืชยืนต้นสูงเกินกว่าสิบเมตร	มีไม้พุ่ม	มีพืชคลุมดิน

	 สวนของครูไพรัส	มีชื่อเรียกเฉพาะว่า	“สวนเกษตร	4	ชั้น”	เป็นการปลูกพืชผสมผสานภายในพื้นที่
เกษตรกรรมท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตรสูงท่ีสุด	โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้เรียนรู้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จังหวัดเชียงใหม	่โดยการ
ปลูกพืชท่ีมีระดับความสูงแตกต่างกันอยู่เสริมเข้าไปในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน	เลียนแบบระบบนิเวศของป่าดิบแล้ง
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หรือป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์	เช่น	มีพื้นที่ทำการเกษตร	1	ไร่	ให้ปลูกพืชเป็น	4	ชั้น	โดยแต่ละชั้นปลูกพืชได้ใน
จำนวนที่เท่ากัน	แต่พืชไม่แย่งอาหารและแสงแดดกันเองเนื่องจากมีระดับความสูงที่แตกต่างกัน	และมีความ
ต้องการปริมาณแสงแดดแตกต่างกัน	เท่ากับว่าสามารถปลูกพืชในปริมาณถึง	4	ไร่	ในพื้นที่	1	ไร่	พืชที่ปลูก
เสริมเข้าไปเป็นพืชเศรษฐกิจ	ระยะสั้น	กลาง	ยาว	โดยไม่ได้ปลูกเป็นป่าแบบของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ	
แต่ปลูกเพื่อให้มีรายได้	ได้กิน	ได้ใช	้ได้เผื่อแผ่เพื่อนบ้าน	แต่ยังไม่ถึงกับขายเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจมากนัก	

	 ครูไพรัส	เล่าว่า	ในการทำสวนเกษตร	4	ช้ัน	จะแบ่งการปลูกพืชตามระดับกลุ่มความสูงของพืชท่ีปลูก	
โดยกำหนดให้ชั้นแรกที่อยู่ชั้นล่างสุดเป็นไม้คลุมดินจำพวกพืชหัว	เช่น	ตะไคร้	ข่า	ขมิ้น	กระวาน	กระทือ	ฯลฯ	
ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่น	สามารถเก็บมาประกอบอาหาร	หรือรับประทานเป็นผักสดได้	นอกจากนี้	เกษตรกร
บางรายท่ีเข้าร่วมโครงการจอมป่า	ยังได้รับการส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรในสวนเกษตรช้ันดังกล่าว	ได้แก่	ขม้ินชัน	
ที่ต้องปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ยืนต้น	ซึ่งการปลูกสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ชาวบ้านได้เห็นว่า	ไม่ต้องปลูก
มันสำปะหลัง	ก็สามารถมีรายได้จากการปลูกพืชชนิดอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้	ซึ่งเกษตรกรรายหนึ่งที่
ปลูกขม้ินชันส่งขายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ผ่านทางมูลนิธิสืบฯ	จะมีรายได้ประมาณ	40,000	บาท/ปี	
และได้ราคาดีกว่าปลูกมันสำปะหลังที่ขายได้	4,000	บาท/ไร่

	 ชั้นสองที่สูงถัดขึ้นมาคือ	ไม้ชั้นล่าง	เช่น	กาแฟ	ชะอม	กล้วย	ฯลฯ	ในชั้นนี้สามารถปลูกต้นน้อยหน่า	
ก็ได้	หรือปลูกสมุนไพรท่ีเป็นไม้พุ่ม	เช่น	ต้นโปร่งฟ้า	หรือท่ีเป็นพืชท่ีต้องมีท่ียึดเกาะอย่าง	ต้นดีปลี	ซ่ึงตากแห้ง
แล้วส่งขายได้ในราคา	250-300	บาท/กิโลกรัม

 
(ซ้าย) ขมิ้นชัน (ขวา) คุณไกรษร มานิตย์ ขณะรวบรวมผลผลิตในสวน (คนขวามือ)

	 ชั้นสามเป็นไม้ชั้นกลาง	เป็นพวกไม้ผล	เช่น	มะม่วง	ลองกอง	มะปราง	ขนุน	เนียง	ผักหวาน	ฯลฯ	
ในช้ันน้ีจะมีไผ่รวก	ไผ่เล้ียง	ไผ่นวล	ไผ่หนาม	ให้หน่อไม้	ให้ลำไผ่เอาไปใช้ประโยชน์ได้สารพัด	เป็นไม้เศรษฐกิจ
ได้ด้วย	แต่ยังมีปัญหาในการส่งออกไปขายนอกชุมชน	เนื่องจากมีคนลักลอบเข้ามาตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	
และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกไม้ไผ่ในหมู่บ้าน	เนื่องจากยังขาดผู้ประสานงาน	จับพิกัดตำแหน่ง	GPS	
ซึ่งครูไพรัส	เห็นว่า	หากมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นไผ่	ก็จะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้	
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	 ชั้นที่สี่เป็นไม้ชั้นบน	เป็นไม้เศรษฐกิจกับพืชสมุนไพรที่เป็นไม้ยืนต้น	เช่น	มะกอก	ไม้แดง	ไม้ยาง	
ไม้ประดู	่มะพร้าว	หมาก	สะตอ	ยางนา	ฯลฯ	เป็นไม้ที่ปลูกเสริมเข้าไปกับไม้พื้นเมืองดั้งเดิมในระบบนิเวศ
ป่าไม้ของบ้านเขาเหล็ก	มีการเก็บพันธุ์ลิ้นจี่ดั้งเดิมที่ออกลูกดกเอาไว	้รวมถึงต้นก่อที่เป็นพืชในกลุ่มเดียวกัน
กับต้นเกาลัดด้วย	2-3	สายพันธุ์	เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่	(ตอนแรกที่ครูไพรัสทำเรื่องนี	้
ชาวบ้านไม่เห็นคุณค่า	แต่ตอนนี้ลูกก่อกลายเป็นของมีราคา	ราคาขายลูกก่อคั่วแล้วที่ครูไพรัสเอาไปขายที่
ลาดหญ้าอยู่ท่ีกิโลกรัมละ	40	บาท	ถ้าเป็นผลดิบยังไม่ค่ัว	ราคาอยู่ท่ีกิโลกรัมละ	25-30	บาท)	และยังมีต้นเพกา	
ท่ีส่งฝักสดให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ได้ในราคาฝักละ	60	บาท	ฝักแห้งก็ส่งขายสำหรับเอาไปทำยา
ได้ด้วย	ไม้ท่ีอยู่ในช้ันบนน้ีเอามาสร้างบ้านได้	ใช้ทำฟืนได้	ทุกวันน้ีครูไพรัส	ไม่ต้องไปเก็บฟืนท่ีไหน	เพราะสามารถ
เก็บเอาจากรอบบ้านได้	เผาเป็นถ่านไว้ใช้ก็ได้	เพื่อนบ้านมาขอก็ให้	

	 นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า	
โดยมีกระบวนการคิด	เรียนรู้	ศึกษาดูงาน	วิเคราะห์หาทางออกที่เหมาะสม	และสามารถตอบโจทย์เรื่อง
เศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้าน	ที่ทำให้คนอยู่ได้	ป่าอยู่ได้

 ยาสมุนไพรแปรรูปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ส่วนหนึ่งใช้วัตถุดิบที่มาจากบ้านเขาเหล็ก
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ฝายต้นน้ำ (Check Dam)
 
	 ฝายต้นน้ำ	หรือฝายต้นน้ำลำธาร	หรือฝายแม้ว	หรือฝายชะลอน้ำ	หรือฝายดักตะกอน	คือส่ิงเดียวกันท่ีก่อสร้าง
ขวางหรือกั้นทางเดินของลำน้ำ	ซึ่งปกติจะกั้นลำห้วยขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือบริเวณที่มีความลาดชันสูงให้
สามารถดักตะกอนอยู่ได้	และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง	และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหล
ลงไปทับถมลำน้ำตอนล่าง	ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้มากวิธีหนึ่ง

	 ในจังหวัดกาญจนบุรี	มีการทำฝายอยู่มาก	โดยมีเจ้าภาพหลักคือ	หน่วยงานต่างๆ	ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ	
นอกจากนี้ยังมีเขื่อนศรีนครินทร	์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(กฟผ.)	ซึ่งมีการทำฝายร่วมกับ
ชาวบ้านตามหมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์อยู่เสมอ	(เฉพาะปีพ.ศ.2558	เขื่อนศรีนครินทร์มีโครงการทำฝาย
เฉพาะในอำเภอศรีสวัสดิ์มากถึง	660	ฝาย)	ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชาวบ้านและทางเขื่อนศรีนครินทร์เอง	เนื่องจากชาวบ้าน
จะได้น้ำและความชุ่มชื้นที่มากขึ้นจากการทำฝาย	ส่วนทางเขื่อนศรีนครินทร์จะได้อายุการใช้งานของเขื่อนที่ยาวนาน
มากขึ้น	เนื่องจากฝายจะดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำ	นอกจากนี้การทำฝายยังช่วยให้เกิดผลพลอยได้คือ	
ความสามัคคีของหมู่คณะ	ดังนั้นการทำฝายจึงกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่ฝ่าย	CSR	ของหลายหน่วยงานจัดขึ้น	

	 ฝายที่นิยมทำกันมากในจังหวัดกาญจนบุรี	คือ	ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	เป็นฝายที่สร้างขึ้นเพื่อขวางทางเดิน
น้ำในลำห้วยหรือร่องเขา	สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วัสดุที่หาง่าย	ราคาถูกที่มีในท้องถิ่น	เช่น	ไม้ไผ่	กิ่งไม้	ก้อนหิน	
ท่อนไม้ล้ม	กระสอบบรรจุทราย	ฯลฯ	ปกติแล้วจะสร้างฝายบริเวณพื้นที่ตอนบนของลำห้วยหรือร่องน้ำ	เพื่อดักตะกอน
ชะลอการไหลของน้ำ	และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่	อายุของฝายประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้	โดยทั่วไปควรมีอายุ
ประมาณ	3-5	ปี

	 นอกจากนี้ยังมีการทำฝายแบบ
ถาวรที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซึ่งนิยม
ทำกันบริเวณตอนกลางและตอนปลาย
ของลำห้วยหรือร่องน้ำ	จะสามารถดัก
ตะกอนและเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ดี	
แต่จะมีค่าวัสดุที่แพงมากขึ้น

  

ฝายที่บ้านเขาเหล็ก 

ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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 ประโยชน์ของฝายและข้อควรระวัง

	 จากเอกสารชื่อ	คู่มือฝายต้นน้ำลำธาร	ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ศึกษาการทำฝายมาเป็นเวลายาวนาน	ได้สรุปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หลังจากมีการ
สร้างฝาย	ได้แก่	สภาพป่าไม้มีความหนาแน่นมากขึ้น,	ป่ามีการพัฒนาจากป่าเต็งรังมาเป็นป่าเบญจพรรณมากขึ้น,	
เรือนยอดไม้รกทึบมากขึ้น	ทำให้ช่วยลดแรงกระทบของเม็ดฝนที่ตกลงสู่พื้นดิน	ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน,	
จำนวนชนิดของพรรณไม้เพิ่มขึ้น,	สัตว์ป่ากลับคืนเข้ามาในพื้นที่,	ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	ความชุ่มชื้นมากขึ้น,	
ลดความรุนแรงของไฟป่า,	มีอินทรียวัตถุที่ผิวดินมากขึ้น	ทำให้ช่วยดูดซับน้ำได้มากขึ้น	ช่วยชะลอการไหลของน้ำ	ฯลฯ	
ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า	การทำฝายนั้นเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมไปด้วย	นอกจากนี้แล้ว	น้ำที่ได้ยังเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยเช่นกัน

	 อย่างไรก็ตาม	ฝายต้นน้ำไม่ใช่ฝายทดน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม	ดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมจะสร้างฝาย
คือ	ลำห้วยในพื้นที่ที่ถูกรบกวน	เช่น	ลำห้วยที่มีป่าทั้งสองฝั่งกลายเป็นที่อยู่อาศัย	หรือพื้นที่เกษตรกรรมไปแล้ว	พื้นที่
แบบน้ีจะเป็นลำห้วยท่ีน้ำไม่ได้ไหลตลอดท้ังปี	เพราะระบบนิเวศเสียหายไปแล้ว	ซ่ึงจะต้องฟ้ืนฟูให้ชุ่มช้ืนและอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นต่อไป	ส่วนลำห้วยในพื้นที่ป่าสมบูรณ	์หรือพื้นที่ที่ถูกรบกวนน้อย	เช่น	ลำห้วยในป่าอนุรักษ์ที่มีน้ำไหลตลอดปี	
และมีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่หลากหลายชนิด	พ้ืนท่ีแบบน้ีไม่มีความจำเป็นต้องสร้างฝาย	เพราะจะเป็นการรบกวนระบบนิเวศ
ที่เปราะบาง

 
 

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ 
ขณะช่วยกันทำฝายที่บ้านเขาเหล็ก 
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ระวัง ! อย่าสร้างฝายในลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปี

	 มีกรณีหน่ึงท่ีถูกอ้างอิงเสมอ	เม่ือกล่าวถึงข้อควรระวังในการทำฝาย	ได้แก่	กรณีปลาค้างคาวอินทนนท์	
หายไปจากลำธารใต้น้ำตกห้วยทรายเหลือง	ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	หลังจากมีการสร้างฝาย

	 ปลาค้างคาวอินทนนท	์(Oreoglanis siamensis) เป็นปลาหนัง	ในวงศ์ปลาแค้	(Sisoridae)	ลำตัว
สีน้ำตาลอมเขียว	ครีบอกและริมฝีปากมีลักษณะคล้ายถ้วยดูด	สำหรับใช้ดูดเกาะหินในน้ำ	กินแมลงและ
สัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร	มีพฤติกรรมวางไข่ใต้ก้อนหิน	และคอยดูแลไข่	เป็นปลาที่พบแห่งเดียวในโลก	
เฉพาะที่ดอยอินทนนท์เท่านั้น	นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม	พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.
2535	โดยมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

	 จากรายงานการสำรวจสัตว์น้ำบริเวณใต้น้ำตกห้วยทรายเหลือง	โดย	ดร.นณณ์	ผานิตวงศ์	ท่ีเผยแพร่
ในเว็ปไซต์	www.siamensis.org	พบว่าปลาค้างคาวอินทนนท์ท่ีเคยพบจำนวน	30	ตัว	ในปีพ.ศ.	2552	หายไป
เมื่อมีการสำรวจซ้ำในปีพ.ศ.	2553	เนื่องจากมีการสร้างฝายชะลอน้ำจากหินและไม้ในบริเวณลำธาร	ซึ่งทำให้
ระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป	เน่ืองจากมีการเคล่ือนย้ายก้อนหินในลำห้วยท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาชนิดดังกล่าว
ไปกองถมกันเป็นฝาย	นอกจากนี้ยังมีทรายมาตกตะกอนที่บริเวณฝาย	และไปอุดช่องว่างระหว่างก้อนหิน	
ทำให้ปลาไม่มีที่อยู่อาศัย

ปลาค้างคาวอินทนนท์ (ภาพถ่ายโดย ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์)

	 จากน้ันได้มีการเสนอให้ร้ือฝายในบริเวณน้ำตกห้วยทรายเหลืองออกไปให้หมด	และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ของลำห้วยให้กลับคืนเหมือนเดิม	ซึ่งหลังจากมีการส่งข้อมูลจากการสำรวจไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ	
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ	ในยุคนั้นได้สั่งการให้รื้อฝายออกไป

 ที่มา: เว็ปไซต์ www.siamensis.org
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กิจกรรมที่ 6.1 : ฝายมีชีวิต

	 ประโยชน์อย่างหนึ่งของฝายก็คือ	ทำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดกลับมาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น	เนื่องจาก
มีน้ำท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตน่ันเอง	ซ่ึงการสำรวจส่ิงมีชีวิตท่ีพบในบริเวณก่อสร้างฝาย	เปรียบเทียบกัน
ก่อนและหลังการทำฝายเป็นระยะเวลาห่างกันพอสมควร	จะทำให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประโยชน์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตของการทำฝาย
	 2.	เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสัตว์น้ำขนาดเล็กในท้องถิ่น

อุปกรณ์
	 อุปกรณ์ที่ครูต้องจัดหามาสำหรับใช้ในกิจกรรมนี้ได้แก	่แผ่นพับคู่มือตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยสัตว์
เล็กน้ำจืด	(ดูตัวอย่างได้ท่ีเว็ปไซต์มูลนิธิโลกสีเขียว	www.greenworld.or.th)	แว่นขยายสำหรับส่องพระเคร่ือง	
สวิง	ถ้วยน้ำจ้ิมสีขาว	ถาดสีขาว	หนังสือคู่มือดูนก	กล้องส่องทางไกล

วิธีการทำกิจกรรม
	 กิจกรรมนี้ใช้เวลาหลายเดือน	แต่มีการเว้นระยะ	ขอให้ครูพานักเรียนทำอย่างน้อยสองครั้งเพื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทำฝาย	
	 1.	เริ่มจากให้ครูค้นหาพื้นที่ที่กำลังจะมีการทำฝายในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน	แล้วให้นักเรียนเข้าไป
สำรวจพ้ืนท่ีว่าพบส่ิงมีชีวิตอะไรบ้าง	ท้ังแมลง	นก	สัตว์เล้ือยคลาน	สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ำ	สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม	ฯลฯ	
ถ้าในช่วงสำรวจพบว่ามีน้ำในลำห้วย	ให้นักเรียนใช้สวิงช้อนสัตว์น้ำขนาดเล็กที่พบขึ้นมาใส่ในถาด	แล้วแยก
ออกมาใส่ในถ้วยน้ำจ้ิม	(อย่าลืมเตือนให้นักเรียนเบามือ	ระวังอย่าให้สัตว์บาดเจ็บหรือตาย)	ส่องดูด้วยแว่นขยาย	
เปรียบเทียบกับภาพสัตว์น้ำจืดท่ีอยู่ในแผ่นพับของมูลนิธิโลกสีเขียว	ให้นักเรียนจดบันทึก	และวาดภาพประกอบ
อย่างละเอียดเก็บไว้	
	 ให้นักเรียนดูด้วยว่า	สภาพป่าไม้	หรือต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างไร	ครูอาจแนะนำให้นักเรียน
ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เปรียบเทียบก่อนและหลังจากมีฝาย
	 2.	ถ้าเป็นไปได	้ครูควรพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมการทำฝายร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่มา
ช่วยกันทำฝาย	เพื่อให้นักเรียนได้ทราบขั้นตอนของการทำฝาย
	 3.	จากนั้นให้เว้นระยะเอาไว้	1	ฤดูฝน	หรืออย่างน้อย	3-4	เดือน	เพื่อให้มีน้ำสะสมที่ฝายมากพอจน
มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่	ให้ครูพานักเรียนกลับไปสำรวจที่ฝายอีกครั้งด้วยวิธีการเดิม	แล้วให้นักเรียนเตรียมการ
นำเสนอเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังมีฝาย	แล้วมานำเสนอหน้าห้องเรียน
	 4.	คำถามท่ีครูสามารถใช้ถามนักเรียน	เช่น	มีการเปล่ียนแปลงอะไรบ้างท่ีนักเรียนสังเกตเห็น,	นักเรียน
คิดว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจากอะไร,	เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีหรือไม่ดี	เพราะเหตุใด,	มีสัตว์อะไรบ้าง
ท่ีนักเรียนค้นพบ	แต่ละตัวทำหน้าท่ีหรือมีประโยชน์อะไรบ้างในระบบนิเวศ	ฯลฯ	จากน้ันครูทำหน้าท่ีสรุปข้อมูล	
และสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู	้พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
	 5.	กิจกรรมต่อเน่ืองท่ีครูอาจมอบหมายให้นักเรียนทำ	เช่น	จัดบอร์ดนิทรรศการในศาลากลางบ้าน	
หรือศาลาวัด	เพื่อสื่อสารกับชาวบ้านในชุมชนที่มีการทำฝาย
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การอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยการเพาะเลี้ยงและปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ 

กรณีศึกษา: โครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ

 
วัวแดงเพศผู้ในกรงเลี้ยงขนาดใหญ่

ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี

	 วัวแดง	(ชื่อสามัญ	Banteng,	ชื่อวิทยาศาสตร์	Bos javanicus)	รูปร่างคล้ายวัวบ้าน	แต่มีลำตัว
ใหญ่กว่า	มีวงก้นขาวทั้งในตัวผู้และตัวเมีย	มีเส้นขาวรอบจมูก	ขาทั้งสี่ข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้า	
ระหว่างโคนเขาของตัวผู้ไม่มีขน	แต่เป็นหนังตกกระแข็งๆ	เรียกว่า	“กระบังหน้า”	ความยาวลำตัวและหัว
ประมาณ	190-255	เซนติเมตร	สูงประมาณ	155-165	เซนติเมตร	และมีน้ำหนักประมาณ	600-800	กิโลกรัม

	 วัวแดงมีการกระจายพันธุ์ในสหภาพเมียนม่าร์	ไทย	ลาว	กัมพูชา	ในประเทศไทยเคยพบในทุกภาค	
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง	หรือป่าทุ่ง	เป็นสัตว์ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี	โดยจะออกหากินเป็นฝูง

ประมาณ	10-15	ตัว	ในเวลากลางคืน	
หรือตอนเช้าตรู่และตอนเย็น	กินหญ้า
อ่อนๆ	ใบไผ่ป่า	ลูกไม้ป่าบางชนิด	
ใบไม	้ยอดอ่อนพืชและดอกไม้ป่า
บางชนิด	ชอบกินดินโป่ง	ไม่ชอบนอน
แช่ปลัก	ปกติไม่ดุร้าย	หากินโดยมี
ตัวเมียเป็นจ่าฝูง

คำถามก่อนเข้าสู่บทเรียน
	ถ้านักเรียนต้องอนุรักษ์สัตว์ป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งด้วยการเพาะเลี้ยง	
และต้องปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติ	
นักเรียนคิดว่าต้องทำอะไรบ้าง	
ให้นักเรียนลองระดมความคิด
ในห้องเรียน
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	 วัวแดงเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุได้	4-5	ป	ีระยะเวลาตั้งท้องนานประมาณ	8	เดือน	ปกติออกลูกครั้งละ	
1	ตัว	แม่วัวที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถให้ลูกได้ปีต่อปี	วัวแดงมีอายุยืนประมาณ	20-25	ปี	

	 วัวแดงเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในสถานภาพตามเกณฑ์ของ	IUCN	เป็นสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง	
(Critically	Endangered)	ส่วนสถานภาพตามกฎหมายของประเทศไทยถือว่าวัวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	จังหวัดกาญจนบุรี	ได้เพาะเลี้ยงวัวแดง	โดยเริ่มต้นเมื่อปี	
พ.ศ.	2512	เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้ช่วยชีวิตลูกวัวแดงเพศเมียที่แม่ถูกยิงตายที่โป่งทอง	
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	และได้ส่งเข้ามาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	เมื่อปี
พ.ศ.	2515	จากนั้นก็ได้มีการนำวัวแดงไปผสมพันธุ์ที่สวนสัตว์ดุสิต	(เขาดิน)	มีการรับเอาพ่อพันธุ์วัวแดงจาก
จังหวัดเพชรบุรีมาเพิ่มในปีพ.ศ.	2521	รับพ่อพันธุ์จากห้วยขาแข้งมาเพิ่มในปีพ.ศ.	2529	ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมี
ความพยายามขนย้ายวัวแดงจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	ไปยังหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
หลายแห่ง	แต่ไม่ประสบความสำเร็จ	วัวแดงเกือบท้ังหมดตายระหว่างการจับ	การขนย้าย	หรือตายเม่ือไปถึง
ปลายทาง	เนื่องจากความเครียด

	 นับตั้งแต่ปีพ.ศ.	2552	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	ได้ปรับระบบการเพาะเลี้ยงวัวแดง
ให้มีประสิทธิภาพ	ฟื้นฟูสุขภาพ	จนปัจจุบันวัวแดงทุกตัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	วัวแดงเพศเมียสามารถ
ให้ลูกได้ปีต่อปี	และมั่นใจว่าจะมีลูกวัวแดงที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงมากขึ้นทุกปี	ปีละอย่างน้อย	3-4	ตัว	
ซึ่งวัวแดงในกรงเลี้ยงภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น	17	ตัว	
(เพศผู้	9	ตัว	เพศเมีย	8	ตัว)	ในปัจจุบัน	

	 จนถึงปลายปีพ.ศ.	2557	ได้มีการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวน	4	ตัว	โดยก่อนนั้นได้มีการ
คัดเลือกวัวแดงเป้าหมายที่จะปล่อย	และคัดแยกเข้าสู่พื้นที่คอกเตรียมการขนย้าย	มีการฝึกการเข้าออก
กล่องจับบังคับ	เพื่อฝึกให้วัวแดงมีความเคยชินกับกล่อง	ไม่แตกตื่นตกใจ	สามารถอยู่ในกล่องจับบังคับได้โดย
ไม่เกิดอันตรายในวันที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่คอกปรับสภาพก่อนปล่อยในทุ่งสลักพระ	เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ระหว่างขนย้ายวัวแดง

ฝูงวัวแดงในกรงเพาะเลี้ยงที่
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ 

จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาพเหตุการณ์ขณะย้ายวัวแดงที่อยู่ในกล่องจับบังคับไปสู่คอกปรับสภาพ เพื่อเตรียมปล่อยคืนสู่ป่า 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะวัวแดงอาจตื่นตกใจ ชนกล่องจนได้รับบาดเจ็บได้

(ภาพจาก facebook แฟนเพจ “โครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี”)

	 เหตุผลท่ีต้องมีการปล่อยวัวแดงกลับคืนสู่ธรรมชาติ	เน่ืองจากในอดีต	พ้ืนท่ีป่าของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
สลักพระ	เคยเป็นพื้นที่ที่มีวัวแดงอาศัยอยู่อย่างชุกชุม	แต่ปัจจุบันไม่มีรายงานการพบวัวแดงอีกเลยเป็นเวลา
นานหลายปี	เนื่องจากวัวแดงและสัตว์ป่าต่างๆ	ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	ถูกลักลอบล่าอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลายาวนาน	ซึ่งทุกวันนี้ยังพบร่องรอยของคนที่เข้ามาหาของป่าล่าสัตว์ในพื้นที่	มีการพบรอยรถและ
รองเท้า	กองไฟ	พะอง	ฯลฯ	อีกท้ังสถานภาพของวัวแดงตามธรรมชาติโดยรวมท่ัวโลกยังเส่ียงมากต่อการสูญพันธ์ุ	
โดยมีสถานภาพความเส่ียงมากพอๆ	กับเสือโคร่ง	ดังน้ันจึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมจำนวนวัวแดงในธรรมชาติให้มากข้ึน

	 การที่วัวแดงสูญพันธุ์ไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนั้น	เป็นเพราะวัวแดงชอบออกหากินใน
บริเวณป่าท่ีโปร่ง	ไม่รกทึบนัก	ตามทุ่งหญ้าและป่าผสมผลัดใบ	ได้แก่	ป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	โดยเฉพาะป่าไผ่	
โดยมักจะเป็นที่ราบ	หรือค่อนข้างราบ	หุบเขา	สันเขาเตี้ยๆ	วัวแดงมักจะหลีกเลี่ยงป่าดงดิบและเขาสูง	
มีพฤติกรรมต้องกินดินโป่ง	และชอบกินหญ้าระบัดที่แตกใบใหม่ตามทุ่งหญ้าหลังเกิดไฟไหม้	ทำให้เป็นเรื่อง
ไม่ยากที่พรานจะลักลอบเข้ามาล่าวัวแดง	ในขณะที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระยังมีกระทิงอาศัยอยู่	
เนื่องจากกระทิงชอบอยู่ตามป่าดงดิบ	หรือป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและค่อนข้างชื้น	ทำให้การล่ากระทิงของ
นายพรานทำได้ยากกว่า	

	 ศัตรูตามธรรมชาติที่สำคัญของวัวแดง	คือ	เสือโคร่ง	และหมาใน	แต่การล่าของสัตว์ป่าทั้งสองชนิดนี้
เป็นไปเพื่อยังชีพ	ต่างไปจากการล่าของมนุษย์ที่ล่าเอาเนื้อไปทำอาหาร	เอาเขาและหนังไปทำเครื่องประดับ	
การล่าจำนวนมากเป็นการล่าเพื่อการค้า	นอกจากนี้มนุษย์ยังทำลายป่าที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของวัวแดงด้วย	
ที่ราบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวแดงในอดีตที่เคยมีอยู่มากมายในจังหวัดกาญจนบุรี	ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็น
ชุมชน	เป็นพื้นที่ทำการเกษตร	นั่นคือ	ยิ่งมีคนมากขึ้น	มีการขยายพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น	
ที่อยู่อาศัยของวัวแดงก็ยิ่งลดน้อยลงไปด้วย	จนปัจจุบันนี้มีวัวแดงกระจายอยู่ตามป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย
เพียงไม่กี่แห่ง	
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	 หากพิจารณาจากห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ	วัวแดงเป็นสัตว์กินพืช	วัวแดงเป็นเหย่ือของสัตว์ผู้ล่าอย่าง
เสือโคร่งและหมาใน	หากไม่มีวัวแดงท่ีเคยอาศัยอยู่ในป่า	เพราะถูกมนุษย์ล่าจนหมดไป	ก็เท่ากับว่าอาหารของ
เสือโคร่งและหมาในหายไป	1	ชนิดด้วย	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ผู้ล่าทั้งสองชนิดนี้

	 ทั้งนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่พบว่า	พื้นที่ที่เป็นที่ราบของทุ่งสลักพระมีขนาดกว้างใหญ่ไม่น้อยกว่า	
20,000	ไร่	ล้อมรอบด้วยเนินเขา	สภาพป่าเป็นป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรัง	มีแหล่งน้ำเป็นลำห้วยสายหลัก
ที่มีน้ำไหลตลอดปี	ได้แก่	ห้วยสลักพระและห้วยล้อ	มีโป่งธรรมชาติไม่น้อยกว่า	100	แห่ง	ประกอบกับได้มี
การจัดทำแหล่งน้ำ	แหล่งทุ่งหญ้า	และโป่งเทียม	กระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่	มีความเหมาะสมกับความเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์กีบขนาดใหญ่อย่างวัวแดง	กระทิง	และสัตว์ชนิดอื่นๆ	

	 นอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบ	DNA	ของวัวแดงในกรงเลี้ยง	ซึ่งพบว่ามีพันธุกรรมตรงกับสายพันธุ์
วัวแดงในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ซ่ึงเป็นป่าผืนท่ีอยู่ติดกัน	ดังน้ันจึงมีความเหมาะสมท่ีจะปล่อยวัวแดง
จากกรงเลี้ยงในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	กลับคืนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	ซึ่งได้มีการ
ปล่อยวัวแดงไปเม่ือวันท่ี	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยและคร้ังแรกของโลกท่ีมี
การปล่อยวัวแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง	กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการ

	 ในการปล่อยวัวแดงในครั้งนั้น	ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน	มีการประสานงานกับ
ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์ป่าจากหน่วยงานต่างๆ	มหาวิทยาลัย	องค์กรเอกชน	รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง	จำกัด	และมีการทำงานมวลชนกับชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	
ซึ่งจะดำเนินการจนครบ	38	หมู่บ้านในพื้นที	่4	อำเภอ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วัวแดงหลังการ
ปล่อย	เพื่อให้ช่วยกันปกป้องวัวแดงด้วยการเป็นหูเป็นตา	ช่วยเป็นจิตอาสา	ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อ	
นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและใช้ประโยชน์จากการตัดไม้และไม้ไผ่	
รวมถึงการเยียวยาผู้ที่เป็นพราน	แต่กลับใจมาร่วมเป็นมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดง	ด้วยการส่งเสริมการ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ทำกินเพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพทางเลือก	
 

(ซ้าย) ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการปล่อยวัวแดงฯ 
ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 

(ขวา) คุณเสรี นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ 
และหัวหน้าโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ขณะประชุมมวลชนอนุรักษ์วัวแดง
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	 ก่อนปล่อยวัวแดง	ได้มีการติดตั้งปลอกคอที่มีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัว	(Radio	Collar)	
ที่วัวทั้งสี่ตัว	รวมถึงมีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า	(Camera	Trap)	ตามเส้นทางด่านสัตว์ป่าจำนวน	
10	ชุด	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามวัวแดง	เพ่ือทำการศึกษาวิจัย	วิเคราะห์	ประเมินผล	ต่อไปได้เป็นเวลา
อย่างน้อย	1	ปี	ในปี	พ.ศ.2558	นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและเชิญมวลชนจิตอาสารักษ์วัวแดง
เข้าร่วมรับฟังความเป็นไปของวัวแดงอย่างต่อเนื่องทุก	2	เดือน	จำนวน	6	ครั้ง

 
(ซ้าย) วัวแดงที่ปล่อยไปจะมีปลอกคอติดเครื่องส่งสัญญาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามประเมินผลได้
(ขวา) เจ้าหน้าที่โครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ขณะออกติดตามค้นหาตำแหน่งที่วัวแดงออกหากิน 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลโครงการฯ
(ภาพจาก facebook แฟนเพจ “โครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี”)

	 จะเห็นได้ว่า	การเพาะเลี้ยงและการปล่อยวัวแดงกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่าย	ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน	ต้องใช้งบประมาณไม่น้อย	ทั้งที่เป็นตัวเงิน	และไม่เป็นตัวเงิน	ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคน	หลายฝ่าย	
หลายองค์กร	ช่วยกันดูแล	ติดตาม	ประเมินผล	ต้องอาศัยแรงกาย	แรงใจ	ต้องใช้ความคิด	ศึกษาค้นคว้าก่อน
จะปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติได้24

	 ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่ถูกล่าจากป่าในจังหวัดกาญจนบุรี	หากจะเพาะเลี้ยงและปล่อยกลับคืนสู่
ธรรมชาติ	ก็คงไม่เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน

24 ดูสารคดีเร่ืองการเพาะเล้ียงและปล่อยวัวแดงกลับคืนธรรมชาติได้ในเว็ปไซต์	Youtube	พิมพ์คำว่า	“ตามรอยวัวแดง”
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วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	 วิธีการแก้ปัญหาเร่ืองการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้น้ัน	คนจำนวนมากคิดเพียงเร่ืองการป้องกัน
และปราบปราม	เช่น	เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าต้องออกลาดตระเวนอย่างเข้มข้นบ่อยคร้ัง	ต้องมีการจัดหน่วยออกประชาสัมพันธ์
ตามหมู่บ้าน	ต้องจัดค่ายเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ	ต้องรณรงค์ให้คนไม่กินเนื้อสัตว์ป่า	ฯลฯ	
ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นเรื่องดีและควรทำ	แต่ยังไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั้งหมด	เพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบุกรุก
ทำลายป่าคือ	ปัญหาทางเศรษฐกิจและความยากจน	รวมถึงการขาดการจัดการชุมชนที่ดีมากพอ

	 มีองค์กรชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี	ที่พยายามแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มต้นด้วยการ
แก้ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจภายในชุมชน	แล้วได้ผลทำให้สภาพสังคมดีข้ึนและปัญหาส่ิงแวดล้อมลดลง	องค์กรแห่งน้ีมีช่ือว่า	
วิสาหกิจชุมชน	ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน	ตำบลท่าเสา	อำเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี	

อาคารที่ทำการ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	 วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆ	พ.ศ.	2539-2540	ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตก	สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตกต่ำถึงท่ีสุด	ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ	ลูกหลานท่ีไปทำงานท่ีอ่ืนตกงานกลับมาอยู่บ้านในตำบลท่าเสา	
พร้อมทั้งเอาสุรา	ยาเสพติด	และการพนันกลับมาด้วย	ชุมชนจึงเกิดความวุ่นวาย	เกิดปัญหาสังคมและหนี้สิ้น	ในช่วง
เวลานั้นชาวบ้านบางส่วนจึงต้องคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร	ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุมชนเสียใหม	่ซึ่งแต่เดิมนั้นคน
ในชุมชนอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่	ไม่เคยคิดจะพ่ึงพาตนเอง	ได้แต่รอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ	หรือขอจาก
ผู้อื่นมาโดยตลอด	ดังนั้นแกนนำชาวบ้านจึงคิดว่า	ทำอย่างไรจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนวิถีของชาวบ้านให้มารวมกลุ่ม	
หันมาสร้างระบบชุมชนพึ่งพาตนเอง	ซึ่งถ้าสามารถแก้ไขให้ชุมชนดีขึ้นมาได้	ลูกหลานในชุมชนก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
สิ่งไม่ดีเหล่านั้นด้วย	แกนนำชาวบ้านจึงได้เริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องการว่างงานด้วยการตั้งกลุ่มกิจกรรมเช่น	กลุ่มเลี้ยงไก	่
กลุ่มเลี้ยงโค	ตลอดจนกลุ่มฌาปนกิจ	เนื่องจากช่วงนั้นมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตแล้วญาติไม่มีเงินจัดงานศพ	ต้องช่วยกัน
บริจาคเงินทำโลงศพและจัดงาน

	 แกนนำคนหนึ่ง	คือ	คุณพิพัฒน	์แก้วจิตคงทอง	ได้ทำวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เมื่อปี
พ.ศ.	2540-2541	ในหัวข้อเรื่องรูปแบบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน	ซึ่งเป็นการเอาปัญหาของชุมชนเองมาทำวิจัย	
เม่ือเก็บข้อมูลแล้วก็พบว่ามีรายจ่ายท่ีชาวบ้านไม่เคยมีมาก่อน	เช่น	ค่าโทรศัพท์	นอกจากน้ียังได้ออกไปเรียนรู้ประสบการณ์
จากชุมชนอื่นๆ	และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำแพงแสน	ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
เปรียบเทียบกับชุมชนในตำบลท่าเสา	ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร	ในที่สุดจึงพบว่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีดู
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ต้ังแต่ต้นทางหรือรากเหง้าของปัญหาก่อน	
จากนั้นจึงมาประชุมและจัดทำแผน	
ในขณะท่ีตำบลท่าเสา	ใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ี
ปลายเหตุ	ซ่ึงปัญหาก็ไม่จบส้ิน	เช่น	เม่ือมี
คนเสียชีวิตก็ไปต้ังกองทุนฌาปนกิจ	เม่ือมี
คนว่างงานก็ไปตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่และกลุ่ม
เล้ียงโคให้กับคนว่างงาน	แต่ไม่ได้พิจารณา
ว่ารากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใด

	 จากนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.	2542	
ชุมชนก็เริ่มทำฐานข้อมูลชุมชนแล้วนำ
มาวิเคราะห์ร่วมกัน	จนกระทั่งพบว่า	
ปัญหาของชาวบ้านเกิดจากการที่
ชาวบ้านต้องพ่ึงพาคนภายนอกท้ังพ่อค้า
และนายทุนมาโดยตลอด	ต้องไป	“เช่ือ”	
หรือเอาสินค้า	เอาเงิน	เอาข้าวสาร
อาหารแห้งของนายทุนมาก่อน	แล้ว

นายทุนก็คิดดอกเบี้ย	เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	ก็ต้องเอาไปให้นายทุนตีราคาให้ตามแต่เขาจะเห็นสมควร	
เมื่อคำนวนแล้วชาวบ้านเป็นหนี้พ่อค้า-นายทุนมาตลอด	ทำให้ชาวบ้านต้องเหนื่อยมากขึ้น	ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก
มากขึ้น	จากเดิมที่ทำแค่	5-6	ไร่	ก็พออยู่ได้	แต่เมื่อชาวบ้านขยายพื้นที่เพาะปลูกไปแล้ว	รายได้กลับน้อยลงหรือเท่าเดิม	

	 นอกจากนี้ในช่วงหลังยังพบว่า	ถ้ามีปัญหาฝนแล้งหรือฝนมากเกินไปจนผลผลิตเสียหาย	ชาวบ้านก็จะเป็นหนี้
นายทุนทันที	เมื่อเป็นหนี้นายทุนมากเข้า	นายทุนก็เริ่มไม่ให้เชื่อ	ชาวบ้านจึงต้องหันไปกู้เงินนอกระบบ	เสียค่าดอกเบี้ย
ทบต้น	กลุ่มแกนนำจึงเอาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ร่วมกันว่า	จากเดิมที่ชาวบ้านต้องไปพึ่งคนอื่นมาตลอด	
ทำอย่างไรจึงจะสามารถเลิกพึ่งคนอื่นได	้และจะแก้ปัญหากันได้อย่างไร	ในที่สุดก็คิดได้ว่าจะสร้างระบบพึ่งพาตนเอง
โดยการออมเงิน	

	 กลุ่มแกนนำเร่ิมลงมือทำ	“ธนาคารชุมชน”	ในปีพ.ศ.2543	ซ่ึงในคร้ังแรกสุดมีคนมาร่วมเพียงแค่	15	คน	ออมเงิน
คนละ	100	บาท	รวมเป็นเงิน	1,500	บาท	แต่คนก็มาสมัครเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จากต้นปี	จนกระทั่งประมาณต้นเดือน
พฤษภาคม	มีเงินฝากสะสมอยู่	1.6	แสนบาท	ซึ่งเงินส่วนหนึ่งจะปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม	โดยมีกฎกติกากำหนดไว้	

	 ในช่วงนั้น	เงินกู้นอกระบบมีอัตราค่าดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ	10	บาทต่อเดือนขึ้นไป	ส่วนอัตราค่าดอกเบี้ยของ
ธนาคารหมู่บ้านอยู่ท่ีร้อยละ	2	ต่อเดือน	แต่คืนกำไรให้กับสมาชิกร้อยละ	50	ทำให้มีเงินเหลืออยู่ส่วนหน่ึง	ซ่ึงเงินจำนวนน้ี
ถูกกันเอามาเก็บเป็นกองทุนสำรอง	และเอามาให้คนที่ทำงานเป็นค่าตอบแทน	
 

ภายในร้านค้าชุมชน 
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	 นอกจากเรื่องการออมเงินแล้ว	กลุ่มแกนนำยังวิเคราะห์กันว่า	สินค้าที่ชาวบ้านไปเอาจากพ่อค้า	จากนายทุน
มาน้ัน	ชาวบ้านไม่เคยได้กำไรหรือผลประโยชน์กลับคืนมาเลย	ในท่ีสุดก็ได้ข้อสรุปว่า	ในอนาคต	ชุมชนต้องทำร้านค้าของ
ชุมชน	ซ่ึงในช่วงปลายปีพ.ศ.	2543	จึงได้เร่ิมทำร้านค้าข้ึนมาโดยมีการระดมหุ้น	ซ่ึงทางกลุ่มได้คิดหาทางป้องกันการขาดทุน
คือ	ห้ามเชื่อ	และให้ชาวบ้านเป็นคนเลือกกรรมการที่ไว้ใจได้ขึ้นมาดูแลร้านค้า	มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการโกง	
 
	 เมื่อเริ่มทำร้านค้า	ก็ระดมหุ้นได้	80,000	บาท	จากสมาชิก	60	กว่าคน	ช่วงแรกไปขายที่หมู	่7	โดยมีกรรมการ
รับอาสาเป็นคนขายของให้	โดยไปรับเอาอุปกรณ์การเกษตรพวกปุ๋ยเคมี	สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่างๆ	จากเมืองกาญจนบุรี
มาขาย	ซ่ึงปรากฏว่าขายได้กำไรมาก	ท้ังๆ	ท่ีขายในราคาถูกกว่าพ่อค้า	และยังมีส่วนลดร้อยละหน่ึงให้กับสมาชิกท่ีมาซ้ือของ	
ซึ่งถ้ากลุ่มไม่ขายของเอง	ก็ไม่รู้ว่าพ่อค้าจะมีกำไรมากขนาดนี้	หลังจากเปิดขายไปเพียงแค	่6	เดือน	ก็ได้ปิดงบดุลบัญชี
และเช็คสต็อกสินค้า	ปรากฏว่ามีกำไรและสามารถปันผลคืนให้กับสมาชิกได้	

	 เม่ือชาวบ้านเร่ิมมองเห็นผล	เร่ิมศรัทธามากข้ึน	เร่ิมม่ันใจว่าร้านค้าชุมชนไม่ล้ม	ไม่ขาดทุนแน่	ทางกลุ่มจึงประกาศ
ระดมหุ้นเพิ่มอีกเป็นครั้งที่	2	ซึ่งมีเงินซื้อหุ้นไหลเข้ามาจากหมู่บ้านต่างๆ	เกือบทั้งตำบล	รวมแล้วแปดแสนกว่าบาทหรือ
คิดเป็น	10	เท่าจากแปดหม่ืนบาทท่ีได้จากการระดมทุนคร้ังแรก	จากน้ันจึงได้ขยับขยายออกมาต้ังร้านค้าท่ีหมู่	8	ซ่ึงเป็น
อีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดริมถนนมาจนถึงปัจจุบัน

	 ในช่วงแรกๆ	รายได้ของร้านค้าจะมาจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่	แต่ปัจจุบันน้ี	รายได้คร่ึงหน่ึงมาจากบุคคลภายนอก
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	ได้แก่	คนจากต่างตำบล	คนภายนอกที่ผ่านมา	คนมาพักบ้านญาติ	นักท่องเที่ยวที่มาพักตามโรงแรม-
รีสอร์ทในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์	ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ	เพราะว่าซื้อจากที่นี่ถูกกว่าซื้อที่โรงแรม	รายได้ส่วนนี้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จากเดิมที่มาจากสมาชิกเท่านั้น

	 เมื่อกลุ่มฯ	มีรายได้จากธนาคารหมู่บ้าน	(ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน)	และร้านค้าชุมชน	
ก็ได้กันรายได้ร้อยละ	15	มาเป็นกองทุนสวัสดิการ	โดยจะทำทุกเรื่อง	เช่น	ทุนการศึกษา	วัฒนธรรม	เรื่องทางสังคม
ทั่วไป	สวัสดิการ	เรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	

	 การทำร้านค้าเป็นความคิดที่ได้จาก
การทำงานวิจัยชิ้นแรก	ซึ่งหากย้อนกลับไปใน
ช่วงนั้นจะพบว่า	ถ้าฐานเศรษฐกิจไม่ด	ีคนจะ
ไม่สนใจเรื่องอื่น	แม้แต่สุขภาพของตนเองก็
ไม่สนใจ	สุขภาพไม่ดีก็ไม่ไปหาหมอ	ด้านสังคม
ไม่ต้องพูดถึง	ด้านสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องพูดถึง	
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น	มีทางเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือ	
สร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	ให้มีรายได้
เพียงพอ	แล้วชาวบ้านจะเริ่มหันมามองสังคม	

ผลผลิตของชาวบ้านที่เอามาฝากขายที่ร้านค้าชุมชน
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	 ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ด	ีรายได้ไม่ด	ีสังเกตได้ว่าช่วงนั้นไม่มีใครใส่ใจใคร	ใครคิดจะทำอะไรก็ทำไป	เมื่อรายได้
จากการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองไม่ดี	ชาวบ้านก็ต้องไปหาทรัพยากรจากภายนอกมาเพิ่ม	ด้วยการล่าสัตว์ป่าจนหมด	
ตัดไม้ไปขายจนหมด	เก็บกล้วยไม้จากป่าในบริเวณนี้ไปขายจนหมด	ขยายพื้นที่ทำกินจนทำให้ป่าไม้หมดไป	ชาวบ้าน
ทำอะไรก็ได้เพื่อให้มีรายได	้

	 ป่ารอบบริเวณหมู่บ้านแถบน้ี	ฝ่ังทิศตะวันออกเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ	ฝ่ังทิศตะวันตกเป็นอุทยานแห่งชาติ
ไทรโยค	ช่วงนั้นมีชาวบ้านถูกจับกุม	ซึ่งกฎหมายป่าไม้ที่เคร่งครัดนั้นไปตัดหนทางการทำกินของชาวบ้าน	ทำให้ชาวบ้าน
เก็บหาหน่อไม้ไม่ได	้ไปตัดไม้มาใช้งานก็ไม่ได	้ส่งผลให้ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้	และไม่ช่วย
ดูแลรักษา	สมัยนั้นชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นศัตรูกัน	เมื่อถึงยุคที่มีคนต่างด้าว	พวกคนมอญ	คนพม่าเข้ามามาก	
แล้วไปตัดไม้ในป่ามาปลูกบ้าน	ชาวบ้านท่ีเป็นคนไทยเห็นแล้วก็เฉยๆ	กัน	เพราะคิดว่าป่าไม่ได้เป็นของชาวบ้าน	แต่โชคดี
ท่ีมีโครงการนำร่องของรัฐมนตรีประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์	ท่ีเข้ามาทำโครงการท่ีน่ี	โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม	
ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนในการสร้างกฎกติกาในการจัดการทรัพยากรด้วยตัวเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม	้มีคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูแล	มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากป่าและการเก็บหาของป่า	

	 ปัจจุบันนี้ทางอุทยานฯ	กับชาวบ้าน	ไม่ทะเลาะกันแล้ว	ต่างคนก็ต่างดูแลในเขตพื้นที่ของตัวเอง	มีกฎกติกาที่
ชัดเจน	มีการปรับเงินถ้าทำผิดกติกา	ถ้าพบคนจากหมู่บ้านอ่ืนเข้ามาเก็บหาของป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จับกุมดำเนินคดี	
เรื่องนี้ทำให้คนในหมู่บ้านก็เริ่มรู้สึกหวงป่า	ต่อมาก็เริ่มมีอาสาสมัครคอยดูแล

ป่าชุมชนบ้านพุเตย-พุลาด

	 ส่วนฝ่ังด้านทิศตะวันตกท่ีอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติไทรโยค	ไม่ได้ทำข้อตกลงและกฎกติกาในลักษณะน้ี	เน่ืองจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ	ซึ่งจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ไทรโยค	คือสามารถทำเป็นป่าชุมชนได้	ทางแกนนำชาวบ้านได้ทำเรื่องเสนอขึ้นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่	และทาง
กรมป่าไม้ได้รับรองการจัดต้ังในช่วงประมาณปีพ.ศ.	2548-2549	ป่าผืนน้ีเป็นป่าท่ีมีป่าพุอยู่ด้วย	โดยมีช่ือเรียกว่า	ป่าชุมชน
บ้านพุเตย-พุลาด	จากน้ันก็ขอจากความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	เช่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	ซ่ึงในภายหลัง
ก็มีนักวิชาการเข้ามาศึกษาวิจัยพรรณพืชที่พบในบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้
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	 กลุ่มทำทุกเรื่อง	แต่เริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจก่อน	จากนั้นจึงส่งเสริมเรื่องอื่นๆ	จนกระทั่งมาทำเรื่องป่าชุมชน	เรื่อง
เกษตรอินทรีย์	เรื่องการลดการใช้สารเคมี	ซึ่งการสร้างตลาดให้กับชาวบ้านนี้	ก็คือการเปลี่ยนวิถีการผลิตให้กับชาวบ้าน	
จากเดิมท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียวมาเป็นปลูกพืชผสมผสาน	โดยใช้ร้านค้าเป็นท่ีจำหน่ายสินค้า	บางคนก็ทำอาหารแปรรูป	ทำขนม
มาฝากขาย	ทำให้มีรายได้ทุกวัน	ส่วนคนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ทำไป	แต่บางบ้านที่มีที่ดินมีหินปูนมากเพาะปลูกไม่ได้	
ทางกลุ่มฯ	ก็ส่งเสริมให้เลี้ยงวัว	เลี้ยงหมู	บางบ้านก็ปรับวิถีการผลิตไปเลย	

	 หลังจากการมีโครงการเกิดข้ึนมา	ทำให้ปัจจุบันน้ีไม่มีการบุกรุกป่า	แต่ยังมีการทำเกษตรเชิงเด่ียว	แต่การปลูกพืช
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า	พื้นที่ไหนที่ชาวบ้านไม่สามารถปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำอย่างการปลูกพืชผสมผสานได้	ก็จำเป็นต้อง
ปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีทนแล้ง	เช่น	มันสำปะหลัง	ยางพารา	แต่พ้ืนท่ีไหนท่ีมีน้ำมากพอ	ชาวบ้านก็จะปลูกพืชผสมผสาน	ยกเว้น
ว่ามีพื้นที่ว่างมากพอก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่ม	แต่แนวโน้มคือ	มีชาวบ้านที่หันมาปลูกพืชแบบผสมผสานเพิ่มมากขึ้น	
ตอนนี้ทุกบ้านจะไม่มีการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว	หรือทำอะไรเพียงอย่างเดียว	แต่จะปลูกผลไม้สลับพืชไร่ในลักษณะ
ผสมผสานไปหมดแล้ว	ทำให้ปัจจุบันนี	้ชุมชนมีสินค้าทุกฤดูกาล	มีผลไม้เช่น	เงาะ	ส้ม	น้อยหน่า	มีพืชผักทุกชนิด	

	 ผลผลิตส่วนหนึ่งจะถูกนำมาฝากขายที่ร้านค้า	แต่ยังมีไม่มากนัก	เนื่องจากปริมาณการซื้อยังมีพอประมาณ	
ส่วนหนึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปขายที่อื่น	โดยผลผลิตที่ขายเน้นให้เป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษ	เพราะที่ผ่านมาเคยมีการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำผักผลไม้อินทรีย์แล้ว	แต่ยังมีปัญหาเรื่องแปลงข้างเคียงที่ยังใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	อย่างไรก็ตาม	
พบว่าปัจจุบันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชุมชนได้ลดลงไปมาก	ซ่ึงเดิมทีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเคยเป็นรายได้อันดับหน่ึง
ของร้านค้าชุมชน	แต่ตอนนี้กลายเป็นรายได้ลำดับท้ายๆ	

	 จากข้อมูลในปีพ.ศ.	2556	กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้มีสมาชิก	559	ราย	มี	49,875	หุ้น	มีกำไรสุทธิ	1,206,975	บาท	
ปัจจุบัน	ร้านค้าชุมชน	สถาบันการเงินชุมชน	และกลุ่มต่างๆ	ภายในชุมชน	เช่น	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ-
โคขุน	โรงสีข้าวชุมชน	กลุ่มแม่บ้านแปรรูปพริกแกง	กลุ่มสมุนไพร	ป่าชุมชน	ฯลฯ	กลายเป็นฐานการเรียนรู้ให้บุคคลผู้สนใจ
ได้มาศึกษาเรียนรู้	มีการจัดต้ังเป็น	“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ตำบลท่าเสา”	มีการเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ	ปีพ.ศ.	2557	ของกรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทำให้ปัจจุบัน
มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน

	 ในอนาคตข้างหน้า	ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทางกลุ่มคิดจะดำเนินการต่อไป	อาจจะมีการขยายระบบร้านค้า
ชุมชนให้มีมากขึ้นตามตำบลต่างๆ	ในลักษณะของเครือข่าย	ซึ่งถ้ามีร้านค้าเพิ่มขึ้นมาแล้ว	ทางกลุ่มฯ	ก็จะสามารถวาง
เป้าหมายการผลิตในแต่ละพื้นที่ได	้อย่างเช่น	เนื้อหมู	เนื้อไก่	เนื้อปลา	อะไรอีกหลายอย่าง	แม้กระทั่งไข่ไก	่ซึ่งที่กลุ่มฯ	
ยังไม่ส่งเสริมในปัจจุบันนี้	เพราะว่ามีร้านค้าเพียงแค่ร้านเดียว	ยังไม่สามารถส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์ใน
จำนวนมากได้	อย่างการเลี้ยงไก่ไข่	ซึ่งถ้าเลี้ยงจำนวนน้อยๆ	ก็จะขาดทุน	ไม่คุ้มทุน	

	 ในอนาคต	หากมีการเพิ่มร้านค้าชุมชนให้มากขึ้นก็จะสามารถรองรับลูกหลานที่เรียนจบ	ให้มาทำงานตาม
ร้านค้าชุมชนได้	ทั้งคนที่เรียนจบบัญช	ีจบการตลาด	และถ้ามีร้านค้าเพิ่มขึ้นมากพอ	ลูกหลานที่ไปเรียนด้านปศุสัตว์
สามารถกลับมาตั้งฟาร์ม	ลูกหลานที่ไปเรียนเรื่องด้านเทคโนโลยีอาหารสามารถแปรรูปอาหาร	แล้วส่งสินค้ากระจาย
ไปตามร้านค้าชุมชนต่างๆ
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กิจกรรมที่ 6.2 : คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน (สำรวจหมู่บ้าน)

	 ในจังหวัดกาญจนบุร	ีไม่ได้มีเฉพาะหมู่บ้านที่น่าสนใจไม่กี่แห่งที่หนังสือเล่มนี้ยกมาเป็นตัวอย่าง	
แต่ยังมีหมู่บ้านจำนวนมากที่น่าสนใจ	บางแห่งมีผู้รู้ด้านสมุนไพร	บางแห่งมีการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุ
ธรรมชาติโดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	บางแห่งทำป่าชุมชน	ฯลฯ	บางครั้งการเรียนในห้องเรียน
เป็นเรื่องน่าเบื่อ	การได้ออกมาเรียนรู้ความจริงนอกห้องเรียนเป็นเรื่องน่าสนุกสำหรับนักเรียน	และอาจเป็น
เรื่องเหน็ดเหนื่อยสำหรับคร	ูแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียน

	 เรื่องดีๆ	มีอยู่ในชุมชนบางแห่ง	(เรื่องไม่ดีก็มีอยู่ในชุมชนบางแห่งด้วย)	ชุมชนบางแห่งสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้เรื่องธรรมชาต	ิเรื่องศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	สังคม	
การเมือง	ฯลฯ	ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกฝนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วยเช่นกัน

	 ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนต้องอาศัย	ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน	หลังเรียนจบแล้วบางคน
มีโอกาสท่ีจะกลับไปทำงานท่ีหมู่บ้านของตัวเอง	การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนในการจัดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทำให้นักเรียนได้เห็นอะไรใหม่ๆ	ได้คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบหมู่บ้านที่
นักเรียนได้ลงพื้นที่กับหมู่บ้านของตัวเอง	มีส่วนทำให้นักเรียนได้ความรู้ใหม่ๆ	ได้รู้ปัญหา	ได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น	และนักเรียนอาจนำไปใช้พัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านของ
ตนเองได้ต่อไป	

(ซ้าย) นักเรียนขณะสัมภาษณ์ อสม.ในหมู่บ้าน 
(ขวา) นักเรียนช่วยกันเล่าว่าพบอะไรบ้าง ระหว่างการสำรวจหมู่บ้าน
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วิธีดำเนินการ 
	 1.	บทบาทหนึ่งของครูคือ	เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนกับชุมชน	ดังนั้นครูควรช่วยวางแผนในการ
กำหนดโจทย์ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับตัวแทนหมู่บ้าน	ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านล่วงหน้า
ไว้ก่อน	เพื่อความสะดวกของนักเรียนในการลงหมู่บ้าน	คุยให้ชัดเจนว่านักเรียนจะเข้ามาทำอะไร	อย่างไร	
เมื่อไร	ที่ใด	ทำไม	ฯลฯ	โดยที่ครูอาจจะมอบหมายให้นักเรียนทำเป็นโครงงานไปเลยก็ได้	(ครูอาจให้นักเรียน
สำรวจหมู่บ้านของตัวเองเป็นกลุ่มย่อยๆ	ก็ได้	ถ้าครูกังวลในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน)	

	 2.	ครูต้องเตรียมการนักเรียนก่อน	ด้วยการฝึกให้นักเรียนวางแผนการทำงาน	แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ	
คิดโจทย์ให้ชัดเจน	ตั้งเป้าหมายในการเก็บข้อมูลว่าจะเอาข้อมูลมาทำอะไร	เพื่ออะไร	ฝึกให้นักเรียนตั้งคำถาม
ปลายเปิด	การหาข้อมูลเบ้ืองต้น	ฝึกทำแผนท่ี	จดบันทึกอย่างละเอียด	อาจจะรวมถึงการถ่ายภาพ	การถ่ายทำ
และตัดต่อ	VDO	การดูแลเรื่องสวัสดิการและอาหารขณะลงพื้นที่	

	 (คำถามปลายเปิดคือ	คำถามที่จะได้คำตอบยาวๆ	จากผู้ให้สัมภาษณ์	ส่วนคำถามปลายปิดจะได้
คำตอบสั้นๆ	เช่น	“ใช่”	“ไม่ใช่”	ครูอาจจะให้นักเรียนตั้งคำถามปลายเปิดล่วงหน้าเอาไว้เป็นชุดคำถาม
ต่อเนื่องกัน	โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	แต่การใช้ชุดคำถามก็มีข้อเสียคือ	การพูดคุยอาจจะไม่เป็นธรรมชาติ
เมื่อเทียบกับการนั่งคุยกับผู้ให้สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆ)

	 3.	เน้นย้ำนักเรียนในเรื่องที่ควรทำและไม่ควรทำในหมู่บ้าน	เช่น	ควรแต่งกายสุภาพ	ไม่แต่งกายด้วย
ชุดที่สะดุดตามากเกินไป	มีสัมมาคารวะ	การแนะนำตัว	ขออนุญาตชาวบ้านก่อนถ่ายภาพ	ไม่แสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม	เช่น	พฤติกรรมชู้สาว	ดื่มสุรา	หรือท้าทายความเชื่อของชาวบ้าน	

	 4.	หากครูต้องการพานักเรียนทั้งชั้นเรียนลงหมู่บ้าน	สิ่งที่ควรทำคือแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ	
ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแต่ละคนตามความสนใจของนักเรียน	ไม่ควรให้นักเรียนรวมกันไปเป็นกลุ่มใหญ่เข้าไป
สัมภาษณ์ชาวบ้านคนเดียว	เพราะกลุ่มเด็กหลังห้องจะไม่ได้อะไรเลย	และอาจกลายเป็นปัญหา	

	 5.	เน้นย้ำนักเรียนว่า	ในการบันทึกข้อมูล	ต้องบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เท่านั้น	
อย่าเสริมแต่งข้อมูลที่ได้มา	เพราะจะทำให้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง	ครูอาจแนะนำให้นักเรียน
สัมภาษณ์ซ้ำกับชาวบ้านคนอื่นก็ได้อีก	2	คน	ด้วยชุดคำถามเดิม	เพื่อตรวจสอบข้อมูล

	 6.	สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากคือ	การทำ	Time	Line	ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน	ถ้าต้องการทราบ
ความเป็นมาของหมู่บ้านและความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน

	 7.	นอกเหนือจากการให้นักเรียนมานำเสนอผลงาน	(ซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่หน้าชั้นเรียน	และต่อหน้า
ชาวบ้านในหมู่บ้าน	โดยไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นทางการมาก	ซึ่งนักเรียนจะไม่เครียด)	การให้นักเรียนสะท้อน
ความรู้สึก	อุปสรรคและปัญหา	ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านเป็นเรื่องที่มีประโยชน์	
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จะกลายเป็นประสบการณ์ของนักเรียน	และมีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลที่ได้รับ
จากชาวบ้าน	ครูควรจัดมีกิจกรรมนี้หลังจากที่นักเรียนกลับออกมาจากหมู่บ้านแล้ว	ขอให้เน้นสิ่งนี้
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกาญจนบุรี

	 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมน้ัน	มีการกล่าวถึงเอาไว้ในหนังสือเรียนช้ันมัธยม
ทั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา	ซึ่งได้มีการระบุแนวทางในการแก้ปัญหาเอาไว้บ้างแล้วแบบกว้างๆ	แต่ในที่นี้
จะอธิบายลงลึกถึงรากเหง้าของปัญหา	และเสนอแนะแนวทางออกบางส่วนที่ต้องช่วยกันคิดต่อไป

	 เม่ือกล่าวถึงคำว่า	“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	คนจำนวนหน่ึงจะนึกถึงภาพหมู่บ้านชนบทในอุดมคติ	มีนาข้าว
สีเขียวขจี	มีลอมฟาง	มีกระท่อม	มีลำห้วยใสเย็นไหลผ่าน	มีปลาอยู่ชุกชุม	มีชาวบ้านใจดี	ยิ้มแย้ม	สวมเสื้อหม้อห้อม	
ใช้ชีวิตพอมีพอกิน	มีความสุข	ฯลฯ	และจะทำให้คนส่วนหน่ึงรู้สึกว่าเป็นภาพหยุดน่ิงในอดีต	เป็นเร่ืองเพ้อฝัน	เป็นไปไม่ได้
ในปัจจุบัน	เพราะสังคมชนบทไทยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว	เป็นทฤษฎีที่สวยงามแต่ทำจริงไม่ได้	

	 ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	เข้าใจว่า	ในหลวงต้องการสอนคนไทยผ่านแนวคิดกว้างๆ	ที่ต้องไปคิดต่อ
เอาเอง	ซ่ึงคนท่ีอ่านเฉพาะช่ือทฤษฎี	โดยไม่ศึกษารายละเอียดให้ดี	ก็จะเข้าใจว่า	“ให้พอใจในส่ิงท่ีมี”	หรือ	“หยุดพัฒนา”	
และทำให้เกิดคนที่มีปัญหาแบบสุดโต่งสองแบบเกิดขึ้นคือ25 

	 1.	คนที่อ่านเฉพาะชื่อทฤษฎี	ไม่อ่านรายละเอียด	ไม่คิด	แล้วเชื่อตามเฉพาะชื่อทันทีว่า	“พอเพียง”	นั่นคือ	
“ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พอเพียงแล้ว	ไม่ต้องทำอะไรมาก”	ก็จะทำให้ประเทศไม่พัฒนา	ล้าหลัง	นอกจากนี้ยังมีผู้มีอำนาจ
บางคนนำไปขยายผลโดยไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้	แต่ไปสร้างโมเดลแบบสูตรสำเร็จออกมาโชว์หรือจัดอบรมแบบ
นกแก้วนกขุนทอง	ทั้งๆ	ที่สภาพภูมิสังคมในประเทศไทยมีความแตกต่างกันเป็นร้อยเป็นพันแบบ	จุดนี้กลายเป็นจุดที่
ผู้ไม่เห็นด้วยนำไปโจมตี

	 2.	คนที่อ่านเฉพาะชื่อทฤษฎี	แล้วรู้สึกต่อต้าน	ยิ่งถ้ารวมเข้ากับแนวคิดทางการเมืองของตนเองแบบสุดโต่ง	
ก็จะวิจารณ์ไปในทางเสียหายว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งฉุดรั้งไม่ให้ประเทศพัฒนา	

	 จากนั้น	คนสองกลุ่มนี้ก็กลายเป็นปัญหาในสังคมไทย	เพียงเพราะสาเหตุที่ว่า	“อ่านแค่ชื่อทฤษฎี”	แต่ถ้าเรา
ศึกษาในตัวทฤษฎีให้ดี	ก็จะพบว่า	ในหลวงทรงสอนคนไทยเรื่อง	“การไม่ตกเป็นเหยื่อ”	และเรื่อง	“สังคมอารยะ”	
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับประเทศไทยในตอนนี้

25 เรียบเรียงและขยายความจากบทความใน	Facebook	ของคุณเพิ่มพล	กฤชสินชัย
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	 หากย้อนกลับไปดูนิยาม	จะพบว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในทาง
สายกลาง	ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย	ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับประชาชนทุกระดับ	ทั้งระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กร	และระดับประเทศได	้โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

 1. ความพอประมาณ	หมายถึง	ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	รวมถึงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	ไม่มากเกินไป	ไม่น้อยเกินไป	และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 2. ความมีเหตุผล	หมายถึง	การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ	อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ	หลักกฎหมาย	
หลักศีลธรรม	จริยธรรม	และวัฒนธรรมที่ดีงาม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน	โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทำนั้นๆ	อย่างรอบคอบ

 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี	หมายถึง	การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
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	 เงื่อนไขสำคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง	การตัดสินใจ	และดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

 1. ความรู้ อาศัยความรอบรู้	รอบคอบ	และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ	มาใช้วางแผนและ
ดำเนินการทุกขั้นตอน

 2. คุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	รู้	รัก	สามัคคี	ไม่โลภ	ไม่ตระหนี่	
และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น

	 นอกจากนี้	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยังยึดหลักอีก	3	ประการ	คือ

 1. หลักการพัฒนาคน	เน้นการพัฒนาที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง	ศึกษาอย่างถ่องแท้	ยึดผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก	ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ

 2. หลักการยึดภูมิสังคมไทย	สังคมไทยมีความแตกต่างทางด้านกายภาพ	ภูมิศาสตร์	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	
ความเป็นอยู่	ก่อนจะพัฒนาต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อน

 3. หลักการพ่ึงตนเอง	ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง	แต่ต้องพยายามพัฒนาในการพ่ึงตนเอง	
ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการพึ่งตนเองได้ดีที่สุดก็คือ	ความรู้

 การตกเป็นเหยื่อ 

	 จากนิยามความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จะพบว่าสิ่งหนึ่งที่ในหลวงพยายามสื่อถึงคนไทยก็คือ	
“ต้องรอบคอบ	และอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ	โดยที่ยังไม่ได้ศึกษาหรือพิจารณาให้ดีก่อนว่า	เหมาะสมหรือไม่”	เพราะนิสัย
ของคนไทยคือ	“เชื่อคนง่าย”	นักการเมืองจูงไปทางไหนก็เดินตามไป	เซลล์แมน	นักการตลาด	นักโฆษณาบอกอะไร
ก็เชื่อตาม	ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมาก	

	 สังคมไทยเป็นสังคมที่คิดเองไม่ค่อยเป็น	เป็นสังคมที่รอให้คนอื่นป้อนข้อมูลให้ตลอด	บางครั้งหากเป็นข้อมูล
ท่ียังไม่ตกผลึกทางความคิดอย่างถูกต้อง	ก็จะทำให้เกิดความสับสน	และผิดไปจากเจตนารมณ์ของผู้ถ่ายทอดท่ีกำลังบอก	
ซึ่งในเมื่อในหลวงพระราชทานแนวคิดนี้มาให้แล้ว	คนไทยอย่างพวกเราก็ควรมีหน้าที่ช่วยกันคิดวิเคราะห์ให้แตกฉาน	
เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนเอง	และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	และส่วนรวม

	 ในการอธิบายเรื่องการตกเป็นเหยื่อ	ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง	กรณีเกษตรกรที่เคยปลูกข้าวไร	่แล้วหันไปปลูก
ข้าวโพดในจังหวัดกาญจนบุรี	เพราะเกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	มีครัวเรือนเกษตรกรจำนวนมาก	
และการเกษตรเป็นเรื่องที่ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งดิน	น้ำ	ป่าไม้	ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใน
ระดับหนึ่ง
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	 หากพิจารณาตามแนวคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จะพบว่า	เกษตรกรท่ีปลูกข้าวโพดไม่สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	เพราะข้าวโพดเป็นพืชนำเข้ามาจากต่างประเทศ	ถูกผูกขาดพัฒนาสายพันธุ์โดยบริษัท
ยักษ์ใหญ่	เมล็ดที่บริษัทเหล่านี้ขายให้เกษตรกรเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม	ถ้าเกษตรกรเก็บเมล็ดที่ตนเองเพาะปลูกได้ไป
ขยายพันธุ์ต่อ	ก็จะได้ข้าวโพดฝักที่ไม่สมบูรณ์	ฟันหลอ	ไม่สวย	ไม่โต	ในที่สุดก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทมาปลูก
จนโตออกผล	แล้วเก็บขาย	จากนั้นก็ไปซื้อเมล็ดมาใหม่วนเวียนเป็นวัฏจักร

	 นอกจากน้ีแล้ว	เร่ืองความรู้ในการเพาะปลูกก็มีน้อย	เพราะข้าวโพดไม่ใช่พืชท้องถ่ินท่ีคนไทยปลูกกันมาแต่ไหน
แต่ไร	เกษตรกรไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาในการเพาะปลูกและการปรับปรุงพันธุ์	ดังนั้นจึงทำอะไรเองได้ยากมาก	
ต้องคอยเชื่อฟังเซลล์แมนบริษัทขายเมล็ดพันธุ์	ต้องเชื่อฟังคนขายปุ๋ยเคมีขายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	ทั้งที่บางคนไม่ได้
เรียนจบสาขาเกษตรศาสตร์	ต้องเช่ือคำโฆษณาว่า	ถ้าไม่ใช้ปุ๋ย	ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	ก็จะไม่ได้ผลผลิต	ทำให้ชาวบ้าน
ขาดความรอบคอบ	ระมัดระวังในการใช้ความรู้ในการเพาะปลูก

	 จะเห็นได้ว่า	การที่ชาวบ้านเปลี่ยนจากปลูกข้าวไร่ไปปลูกข้าวโพดนั้น	เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางด้าน
การเกษตร	จากเดิมที่เป็นการเกษตรเพื่อยังชีพ	มาเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว	และไม่สามารถรับมือกับผลกระทบที่ตามมาได้	
นี่คือการขาดภูมิคุ้มกันในตัวที่ด	ีอย่างเช่น	ปลูกไปปลูกมา	วันดีคืนดี	ข้าวโพดอาจราคาตกตามกลไกตลาด	ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ชาวบ้านควบคุมไม่ได้	รับมือกับสภาพเศรษฐกิจไม่ไหว	บางคนที่เอาที่ดินไปจำนองเพื่อเอาเงินมาลงทุนปลูกข้าวโพด	
ก็อาจกลายเป็นหนี้	ธกส.	บางคนอาจเป็นหนี้นอกระบบ	บางคนที่ดินหลุดจำนอง	กลายเป็นเกษตรกรไร้ที่ดิน	นั่นคือผล
จากขาดความพอประมาณ	ทำอะไรเกินตัว	เกินความรู้ที่ตนเองมีอยู่	เกินกำลังทรัพย์	เกินความสามารถที่ตนเองมีอยู่	

	 พบว่า	แปลงปลูกข้าวโพดหลายแห่งเป็นการปลูกบนพ้ืนท่ีลาดชัน	ข้าวโพดเป็นพืชหน้าดินต้ืน	ไม่สามารถยึดดิน
ไว้ได้	เมื่อฝนตกหนักก็มักจะทำให้เกิดดินถล่ม	สูญเสียหน้าดินไปตามน้ำฝนที่ชะล้าง	นอกจากนี้	การปลูกข้าวโพดต้องใช้
ยาฆ่าหญ้าและยาคุมหญ้า	3-4	ครั้งต่อการปลูก	1	ฤดูกาล	การปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีที่ใช้ไหลลง
แหล่งน้ำธรรมชาติกลายเป็นปัญหา	ซึ่งชาวบ้านรู้เรื่องนี้	แต่ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกอื่น	นั่นคือการปลูกข้าวโพดบน
พื้นที่ลาดชันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน	เป็นเรื่องไม่พอดี	
ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีเคยมีมา	เพราะผิดหลักภูมิปัญญาเร่ืองคนอยู่กับป่า	บางครอบครัวปลูกแล้วเป็นหน้ีก็มี	
แต่ก็ยังปลูกกันต่อไป	โดยใช้วิธีหมุนเงิน	หรือเรียกว่าขาดความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 บางรายใช้วิธีบุกรุกป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานป่าไม้	เอาพื้นที่ป่าไม้ของส่วนรวมมาครอบครอง
เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน	ทำให้ถูกจับกุมดำเนินคดีตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐ	เพราะถือว่าทำผิดหลักกฎหมาย	
หลักจริยธรรม	นั่นคือขาดความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ป่าอนุรักษ์ที่กลายเป็นแหล่งทำกินใหม่ที่ถูกชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางก็เสื่อมสภาพลง	สัตว์ป่าหายไป	พืชสมุนไพร
ต่างๆ	หายไปเหลือแต่แผ่นดินโล่งเตียนชนิดท่ีไม่มีต้นหญ้าเหลืออยู่	เพราะการใช้ยาฆ่าหญ้าหรือจุดไฟเผา	ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกทำลายจนหมดส้ิน	พืชอาหารท่ีเคยเก็บกินได้ตามธรรมชาติหมดไป	ป่าต้นน้ำลำธารเส่ือมสภาพลง	ก็เท่ากับว่า
ชาวบ้านขาดทรัพยากรท้องถิ่น	ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องทรัพยากรท้องถิ่น	ขาดความมีเหตุผล	และขาดความ
พอประมาณในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม	นอกจากน้ีน้ำในลำห้วยท่ีเคยมีใช้ก็เร่ิมลดน้อยลง	ทำให้เกษตรกรเร่ิมขาดแคลน
น้ำในการเพาะปลูก	หรือเท่ากับขาดภูมิคุ้มกันในเรื่องน้ำอีกอย่างหนึ่ง
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	 ทั้งหมดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิปัญญาในการเพาะปลูกข้าวไร่ในไร่หมุนเวียนแบบดั้งเดิม	โดยเฉพาะของกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุร	ีก็จะพบความแตกต่างอยู่มาก	แต่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มถูกละเลย	เลือนหาย	
ถูกละทิ้งไป	เพราะเห็นว่าล้าสมัย	ไม่ทันการ	เหนื่อยยากลำบาก	และที่สำคัญคือ	ไม่ตอบโจทย์เรื่องรายได้	เนื่องจากว่า
ถึงแม้การทำไร่หมุนเวียนจะรักษาป่าได	้แต่ก็เหมาะสมเฉพาะกับสังคมปิด	เพราะไม่ก่อให้เกิดรายได้	รายได้อยู่ที่พริก
อย่างเดียว	ครอบครัวหนึ่งจะมีรายได้เพียงไม่กี่พันบาทต่อปี	ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะเอาเงินที่ได้มานี้ไปซื้อเกลือหรือ
ส่ิงจำเป็นอ่ืนๆ	ท่ีชุมชนผลิตไม่ได้	แต่ปัจจุบันน้ีชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึนจากการติดต่อกับเมือง	โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ในการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือ

	 นอกจากน้ี	จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน	ส่ิงท่ีแตกต่างไปจากอดีตก็คือ	มีตัวละครใหม่ๆ	เข้ามาในชุมชน	ได้แก่	เซลล์แมน	
ตามแรงผลักดันของเศรษฐกิจระบบทุนนิยมแบบใครมือยาวสาวได้สาวเอา	ระบบทุนนิยมท่ีกินกันเป็นทอดๆ	แบบท่ีมีผู้ล่า
กับเหยื่อ	ซึ่งไม่ได้หมายความคำว่า	“กิน”	แบบเดียวกับ	“เสือโคร่งกินวัวแดง”	ส่วนคำว่า	“เหยื่อ”	ก็ไม่ได้หมายความ
แบบเดียวกันกับคำว่า	“วัวแดงเป็นเหย่ือของเสือโคร่ง”	หากแต่ซับซ้อนมากข้ึนด้วยการใช้เงินเข้าล่อ	และให้เงินตอบแทน
กับเหยื่อในแต่ละขั้นในลักษณะของการได้ประโยชน์ร่วมกัน	ซึ่งอาจจะเรียกให้สุภาพมากขึ้นด้วยคำว่า	“ทำงานให้”	
แต่ในธรรมชาติแล้ว	ผู้ล่าย่อมได้รับประโยชน์มากกว่าเหยื่ออยู่เสมอ	
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	 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า	เกษตรกรจำนวนมากเปล่ียนทรัพยากรธรรมชาติ	ท้ังดิน	น้ำ	ป่าไม้	พืชสมุนไพร	สัตว์ป่า
ที่จะต้องสูญเสียไป	รวมถึงแรงงาน	วิถีชีวิต	สุขภาพ	วัฒนธรรมท้องถิ่น	ให้กลายเป็นผลผลิตข้าวโพด	ตามภาพฝันที่รับรู้
มาจากเซลล์แมนว่าจะขายข้าวโพดได้ราคาดี	(น่ันคือเกษตรกรทำงานให้เซลล์แมน)	ขณะเดียวกันเซลล์แมนก็ทำงานให้กับ
ผู้บริหารบริษัทโดยได้รับเงินเดือน	ค่าคอมมิชช่ัน	และโบนัส	ซ่ึงผู้บริหารได้ผลงานการขายจากเซลล์แมนรวมกันหลายคน	
(เซลล์แมนทำงานให้กับผู้บริหารบริษัท)	ในทำนองเดียวกัน	ผู้บริหารบริษัทท่ีทำงานให้กับเจ้าของบริษัทก็ได้รับค่าตอบแทน
สูงๆ	และเจ้าของบริษัทได้รับผลกำไรสูงสุด	(ผู้บริหารบริษัททำงานให้กับเจ้าของบริษัท)	ที่สามารถสร้างวงจรการกินกัน
เป็นทอดๆ	และสามารถใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ	ใช้ชาวบ้านในการแปรสภาพทรัพยากร
ธรรมชาติให้เป็นผลกำไรสูงสุดของเจ้าของบริษัท	ซึ่งความจริงในโลกธุรกิจแบบทุนนิยม	ก็เป็นเช่นนี้

	 นี่คือที่มาของภาพภูเขาหัวโล้นเป็นแนวยาวเหยียดสุดตาที่จังหวัดน่าน	ที่ถูกแชร์กันมากในโลกโซเชียลมีเดีย	
คำถามคือ	เราต้องการให้ภาพแบบเดียวกันนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยหรือไม่	ถ้าไม่ต้องการ..	มีอะไรบ้าง
ที่เราต้องทำ

 แล้วจะต้องทำอะไรต่อไป?

	 อย่างไรก็ตาม	เรามาถึงยุคสมัยท่ีปฏิเสธเงินตราไม่ได้	เราต้องช่วยกันคิดว่า	ในโลกสมัยใหม่ท่ีชาวบ้านต้องใช้เงิน	
ต้องส่งลูกหลานเข้าเมืองไปเรียนหนังสือ	มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมาย	จะทำอย่างไรชาวบ้านจึงจะสามารถอยู่รอดได้	
โดยที่คนอยู่ได้	ป่าอยู่ได้	สัตว์ป่าอยู่ได้	ธรรมชาติอยู่ได้	ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย

	 การปลูกข้าวโพดเพ่ือเอาไปขายหาเงินไม่ใช่เร่ืองผิด	แต่การปลูกข้าวโพดเพียงแค่ชนิดเดียวเพ่ือขาย	(ซ่ึงข้าวโพด
เป็นพืชท่ีต้องซ้ือเมล็ดพันธ์ุ	ซ้ือปุ๋ยเคมี	ซ้ือสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	แล้วยังเป็นพืชท่ีเกษตรกรกำหนดราคาขายไม่ได้)	โดยไม่
ปลูกพืชอย่างอื่นเป็นอาหารบ้างเลย	เป็นเรื่องผิดพลาดอย่างมหันต์	ยิ่งกรณีที่มีคนกะเหรี่ยงเลิกปลูกข้าวไร่	แล้วเอาพื้นที่
ไปปลูกข้าวโพดแทน	จากนั้นก็หันไปซื้อข้าวมากิน	ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น

	 เราคงต้องช่วยกันทบทวนกันว่าพ่อแม่ของเรา	ปู่ย่าตายายของเราอยู่กันมาได้อย่างไร	ทำไมเขาถึงมีลูกหลายๆ	
คนได้	เล้ียงลูกหลายๆ	คนได้	แต่ในขณะน้ีครอบครัวเด่ียวครอบครัวหน่ึงท่ีมีลูกเพียง	1	หรือ	2	คน	กลับต้องใช้เงินมากมาย
จนพ่อแม่ต้องทำงานเหน่ือยหนัก	แทบไม่มีเวลาพักผ่อน	สภาพสังคมในตอนน้ีกับตอนน้ันต่างกันอย่างไร	ทรัพยากรต่างกัน
หรือไม่	มีอะไรที่สมัยนั้นเคยม	ีแต่สมัยเราไม่มี	อะไรที่เรามีมากเกินไป	หรือมีน้อยเกินไป

	 นอกจากน้ีแล้วก็คงจะต้องกลับมาทบทวนกันว่า	การปลูกพืชท่ีตนเองไม่รู้จัก	ไม่เคยปลูก	บรรพบุรุษไม่เคยปลูก
อย่างเช่น	ข้าวโพด	ท่ีต้องทำให้ไปถางป่าบุกเบิกท่ีดินเพ่ิมน้ัน	ตนเองได้คำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาบ้างหรือไม่	ถ้าราคา
รับซื้อข้าวโพดตกต่ำลง	จะรับมือได้หรือไม่	ถ้าฝนแล้งจะทำอย่างไร?	
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	 ขณะเดียวกัน	คนท่ีอยู่ในเมืองหรือคนข้างนอกชุมชนต้องช่วยกันคิดว่า	ถ้าไม่ต้องการให้ชาวบ้านปลูกข้าวโพดแล้ว	
จะให้ชาวบ้านทำอาชีพอะไรจึงจะได้เงินมากพอในระดับเดียวกัน?	การปลูกข้าวโพดมีตลาดรองรับ	แต่ปลูกพืชท้องถิ่น
มีตลาดรองรับหรือไม่	ขณะท่ีการปลูกข้าวโพดมีนโยบายรัฐรองรับด้วย?	ไร่นาสวนผสมเป็นทางออกท่ีดีหรือไม่?	ทำอย่างไร
จะทำให้ชาวบ้านส่วนนี้สามารถขายผลผลิตที่เป็นพืชท้องถิ่นได้?	หรือจะมีการผลิตในรูปแบบอื่นที่สร้างรายได้บ้างไหม?	
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านในบางหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี	ปลูกพืชสมุนไพรส่งขายโรงพยาบาล
อภัยภูเบศร์	ได้ในราคาดี	ทำอย่างไรจะขยายเร่ืองน้ีไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ	ได้?	ทำอย่างไรความต้องการสมุนไพรในท้องตลาด
จะเพิ่มขึ้นได้?	ทำอย่างไรจะส่งเสริมด้านการตลาดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม?

	 นอกจากน้ี	ก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ด้วยว่า	ข้าวโพดท่ีชาวบ้านปลูกกันอยู่น้ี	ร้อยละ	90	ถูกเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์	
ซึ่งเอาไปเลี้ยงไก่	คนไทยกินไก่โดยเฉลี่ยปีละ	15	กิโลกรัมต่อคน	หรือไก่ประมาณ	10	ตัว	คนไทย	70	ล้านคนกินไก่
ทั้งประเทศรวมกัน	700	ล้านตัว	ไก่พวกนี้เลี้ยงแบบอุตสาหกรรม	ก็ต้องมีอาหารสัตว์ที่เอามาให้ไก่กิน	ซึ่งอาหารที่ว่านี้มี
ข้าวโพดเป็นส่วนผสมหลักร้อยละ	53	นั่นคือต้องผลิตข้าวโพดให้ได้มากถึงปีละ	6.2	ล้านตัน	ป่าจึงถูกทุ่งข้าวโพดค่อยๆ	
รุกเข้าไป26

	 การที่คนไทยกินไก่จากฟาร์มที่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมเป็นอาหาร	จึงส่งผลกระทบถึงป่าไปด้วย	เป็นเรื่องใน
ทำนองเดียวกันกับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว	กินไส้กรอก	1	ชิ้น	สะเทือนถึงผืนป่าในจังหวัดกาญจนบุรี

	 ทั้งหมดนี้	ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวในเรื่องทางออกจากปัญหา	และยังต้องคิดวิเคราะห์	ค้นหาทางออกที่
เหมาะสมต่อไปสำหรับจังหวัดกาญจนบุรี

 การประยุกต์ใช้

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดกว้างๆ	ให้คนไทยได้เอาไปคิดวิเคราะห์กันต่อให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของตนเอง	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สูตรสำเร็จ	ไม่ได้แปลว่าต้องทำน้ำส้มควันไม้	ต้องเลี้ยงหมูหลุม	ต้องเผาถ่าน
ใช้เองเหมือนในตำราที่หน่วยงานราชการพิมพ์แจก	ฯลฯ	แต่อาจจะทำก็ได้	หรือไม่ทำก็ได้	ขึ้นกับความเหมาะสม	
สภาพแวดล้อม	ความจำเป็นตามโจทย์ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป	อย่างเช่น	ถ้าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม
ในเมือง	ก็เผาถ่านใช้เองไม่ได้	แต่สามารถทำบัญชีครัวเรือนได้	แบ่งเงินเดือนบางส่วนไปฝากในธนาคารเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ในทางเศรษฐกิจได้	หรือการเก็บออมพร้อมลดหย่อนภาษี	ตามเงื่อนไขของรัฐบาล	เช่น	การซื้อกองทุนรวม	หรือการทำ
ประกันชีวิตระยะยาว	แล้วแต่เงื่อนไขความเหมาะสมของแต่ละคน

	 การทำตามสูตรสำเร็จ	โดยไม่ดูความเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิสังคมของตนเอง	ก็ไม่ต่างจากการทำไปโดย
ไม่มีเหตุผล	ซ่ึงในท่ีสุดก็อาจตกเป็นเหย่ือในอีกรูปแบบหน่ึง	ไม่ว่าจะเป็นการปลูกหมามุ่ยตามคำแนะนำของผู้นำ	การปลูก
ยางพาราเพราะเห็นว่าราคาดี	ฯลฯ	คำแนะนำจากผู้เขียนคือ	อย่าเช่ือคำแนะนำท่ีออกมาจากปากของผู้นำไปเสียท้ังหมด	
อย่ายึดติดในคำสอนของหน่วยงานราชการที่พาไปดูงานในสิ่งที่เป็นสูตรสำเร็จ	แต่จงสนใจในการคิดวิเคราะห์	ถ้ามีการ
เปิดโอกาสให้	หรือชวนให้คิดวิเคราะห์หาทางออกที่เหมาะสมกับภูมิสังคมที่เราอาศัยอยู่

26 ดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็ปไซต	์Youtube	พิมพ์คำว่า	“สามัญชนคนไทย	:	คนไทยกินป่าเป็นอาหาร	(30	พค.58)
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	 นอกจากนี้	ขอให้สังเกตว่าในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	มีคำว่า	“ความรู้”	และ	“วิชาการ”	อยู่ด้วย	
ก็ต้องถามกันตรงๆ	ว่าเกษตรกรที่ต้องปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวที่ไม่ใช่พืชในท้องถิ่น	ได้ศึกษาหา	“ความรู้”	ในวิธีการปลูกบ้าง
หรือไม่	ได้ศึกษาดูงานสอบถามจากผู้รู้ตัวจริงบ้างไหม	หรือได้ซื้อหนังสือที่ถอดประสบการณ์จากผู้ที่เพาะปลูกแล้วได้
ผลสำเร็จมาอ่านบ้างหรือไม่	เวลาเข้าไปในร้านหนังสือที่มีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี	เข้าไปตรงชั้นวางที่มีหนังสือเกี่ยวกับ
การเกษตรหรือไม่	ฯลฯ

	 หากมองในภาพกว้างมากกว่านี้	ก็คงต้องเอาโจทย์ในชุมชนมาตั้ง	อาจจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่า	เราจะใช้ชีวิต
กันอย่างไร	ในสภาพที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากจากสังคมในรุ่นพ่อแม่	เราจะต้องทำอะไรกันบ้างเพื่อให้อยู่รอดได้อย่าง
มีศักดิ์ศรี	แล้วชวนกันมาคิด	มาคุย	มาปรึกษากันให้มากๆ	ถ้าต้องการจะแก้ปัญหาของชุมชนให้ได้จริง	ซึ่งครูสามารถ
มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้โดยเริ่มจากในห้องเรียนก่อน	และหากมีโอกาสจึงค่อยขยายไปสู่ผู้ปกครองของนักเรียน	และคน
ในชุมชน

	 นอกจากนี้แล้ว	ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ในหลวงยังพูดเรื่องคุณธรรม	ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ	สังคมไทย
ควรเป็นสังคมท่ีคนส่วนใหญ่มีคุณธรรม	ไม่ใช่สังคมท่ีเต็มไปด้วยคนโกง	อาจจะต้องช่วยกันคิดว่า	จะสามารถทำให้เซลล์แมน
ขายของท่ีมีคุณภาพดี	ไม่หลอกลวงได้หรือไม่?	ทำให้บริษัทเมล็ดพันธ์ุขายเมล็ดพันธ์ุท่ีไม่ได้วางยาเอาไว้	จนทำให้เกษตรกร
ตกเป็นทาสที่ต้องคอยจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ไปชั่วชีวิตได้หรือไม่?	ถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ไม่ได้	เราจะทำอย่างไร?	
จะเริ่มจากตัวเราเองได้หรือไม่?	เราจะเป็นเกษตรกรที่ดีมีคุณธรรมได้อย่างไร?	ซึ่งหากสังคมไทยทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมได้เป็นผลสำเร็จในภาพรวม	สังคมไทยก็จะเป็นสังคมอารยะ	

	 ในฐานะผู้เขียน	ต้องบอกว่าเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผู้เขียนกล่าวถึง	และอธิบายความเพ่ิมเติมน้ี	เป็นเร่ือง
ไม่ง่ายนัก	แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป	หากจะนำไปลงมือปฏิบัติก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์มากๆ	ถ้าเป็นสังคมไทย
อาจต้องอาศัยผู้นำกลุ่มหรือผู้นำชุมชนที่เก่งมากพอ	กล้าคิด	กล้าวิเคราะห์	ที่จะมาชวนชาวบ้านให้ช่วยกันคิด	และมี
บารมีมากพอที่จะนำชาวบ้าน	ชักชวนชาวบ้านให้ลงมือปฏิบัติตาม

	 หากพิจารณาจากตัวอย่างที่ผู้เขียนได้นำเสนอตั้งแต่ช่วงแรกของบทที	่6	นี้	จะพบว่าแต่ละเรื่องจะสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี้

 กรณีสวน 4 ชั้นที่บ้านเขาเหล็ก	ตรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องความมีเหตุผล	และเงื่อนไข
ความรู้เน่ืองจากเป็นการทำตามหลักวิชาการในเร่ืองเกษตรผสมผสาน	มีการปลูกต้นไม้ในสวนเลียนแบบระบบนิเวศป่าไม้
ท่ีมีเรือนยอดของพืชอยู่	4	ช้ัน	และยังเป็นการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน,	ในเร่ือง	ความพอประมาณ	เป็นการทำสวนแบบ
พอดีแก่ฐานะ	ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน	ไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสังคม,	รายได้ที่ได้จากการขาย
ผลผลิตในสวนยังเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี	สำหรับด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนท่ีมีรายจ่ายมากข้ึนในชีวิตประจำวัน	รวมถึงใน
ด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยท่ีกำลังแย่ลงทุกขณะ	แต่ในสวนกลับมีความอุดมสมบูรณ์,	ในเร่ืองคุณธรรม	เจ้าของสวน
ยังเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ผลผลิตบางส่วนในกับเพ่ือนบ้าน	และยังอนุญาตให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้สวน	4	ช้ันท่ีตนเองได้ทำข้ึนมา	
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 กรณีการทำฝายชะลอน้ำ	ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดเร่ืองหน่ึงได้แก่	เร่ืองการสร้างภูมิคุ้มกัน	เน่ืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่
ตามหมู่บ้านที่มีการทำฝายมีอาชีพเกษตรกร	ถ้ามีความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นมากขึ้น	ก็จะส่งผลต่อการเกษตรด้วยเช่นกัน	
ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างฝายชะลอน้ำ	จะไม่ได้มีไว้เพื่อการเกษตรก็ตาม	นอกจากนี้แล้วการมีน้ำไว้อุปโภค-
บริโภค	ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิตของทุกคน,	ในเรื่องความพอประมาณ	การทำฝายชะลอน้ำเป็นเรื่อง
ไม่ยากเกินความสามารถของชาวบ้าน	และไม่ต้องใช้งบประมาณมาก	หลักๆ	แล้วอาจมีแค่ค่าข้าวสำหรับเลี้ยงทุกคนที่
มาช่วยกันทำฝาย,	มีการใช้เหตุผลและความรู้ในการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำฝาย,	การสร้างฝาย	
ยังต้องอาศัยแรงงานคนช่วยกันทำ	ต้องร่วมแรง	ร่วมใจ	ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	ซึ่งตรงกับเรื่องคุณธรรม

 กรณีการเพาะเลี้ยงวัวแดงและปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ	เริ่มต้นด้วยการใช้ความรู้ในการบริหารจัดการทั้งทาง
ด้านสัตวบาลและนิเวศวิทยาในการเพาะเล้ียงวัวแดง	ต้องมีสัตวแพทย์คอยดูแลอยู่เป็นระยะ	ต้องใช้นักวิชาการเข้ามาช่วย	
ทั้งนี้โดยใช้หลักความมีเหตุผล	ต้องคิดถึงปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน,	การมีวัวแดงอยู่ในป่าจังหวัดกาญจนบุรี	
หมายถึงการมีสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ในพื้นที	่ถือเป็นภูมิคุ้มกันในรูปแบบหนึ่งที่คนไทยมักมองไม่เห็น	แต่ในประเทศที่เจริญ
แล้วในด้านการเกษตร	จะมีการนำวัวป่ามาผสมข้ามสายพันธ์ุกับวัวพันธ์ุพ้ืนเมืองชนิดต่างๆ	เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุวัวพ้ืนเมือง
ให้แข็งแรง	ให้ผลผลิตมากขึ้นเป็นเรื่องปกติ	และมีผลกำไรที่ได้คิดเป็นมูลค่ามหาศาล	นอกจากนี้แล้วหากมองในภาพรวม	
การเพาะเล้ียงวัวแดงจนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ในจังหวัดกาญจนบุรี	ยังเป็นการเติมเต็มห่วงโซ่อาหารท่ีเคยขาดหายไป
ให้กลับคืนมา	ทำให้ระบบนิเวศป่าในจังหวัดกาญจนบุรีสมบูรณ์มากข้ึน	เม่ือป่าสมบูรณ์มากข้ึน	คนก็ได้รับประโยชน์ท่ีเป็น
ผลพลอยได้จากธรรมชาติเช่นกัน	การมีป่าที่สมบูรณ์จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยในแง่นี้,	นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความทุ่มเท	
อุตสาหะของเจ้าของโครงการฯ	อาศัยความสามัคคีของหมู่คณะ	และกลุ่มบุคคลต่างๆ	ที่เข้ามาร่วมมือกันจนทำงานได้
สำเร็จ	นี่คือเรื่องคุณธรรม

 กรณีวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าเสา แกนนำกลุ่มใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานชุมชนอื่น	และทำวิจัยค้นหา
รากเหง้าของปัญหาภายในชุมชนของตนเอง	ตามหลักวิชาการ	เพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กับป่าและต้องทำการเกษตร	ซึ่งตรงตามหลักความมีเหตุผล,	การตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์	และการทำร้านค้าชุมชน	เป็นการรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่เงินไหลออกจากชุมชนตลอดเวลา	ซึ่งเมื่อ
แก้ปัญหาได้แล้ว	อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เข้ามาในชุมชนอีกด้วย	สิ่งนี้ได้กลายเป็นภูมิคุ้มกันของชุมชน,	ผู้ที่เข้ามา
เก่ียวข้องกับการบริหารกลุ่มออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินของชุมชน	ร้านค้าชุมชนต้องไม่โกง	ซ่ึงแกนนำชุมชนได้พิสูจน์
เรื่องนี้จนทุกคนไว้วางใจกันหมด	และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยความทุ่มเท	ตั้งใจ	อุตสาหะ	เรื่องนี้ตรง
ตามหัวข้อคุณธรรม
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	 กรณีศึกษาทั้ง	4	กรณีนี้	เป็นตัวอย่างที่ถูกยกมานำเสนอ	พอให้เป็นแนวทางให้ได้เอาไปคิดต่อ	อาจจะใช้เป็น
ต้นแบบในการเอาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกาญจนบุรีได้บ้าง	แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด	ปัญหาบางเรื่อง
เกิดขึ้นและยังดำรงอยู่	บางเรื่องจบไปแล้ว	ปัญหาบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลภายนอกจังหวัด	

	 อย่างไรก็ตาม	ยังมีตัวอย่างอื่นๆ	ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในจังหวัดได้	แต่ผู้เขียนไม่ได้
นำเสนอ	ได้แก่	การทำเกษตรอินทรีย์,	ป่าชุมชน	ซึ่งมีหลายหมู่บ้านหลายชุมชนทำกันอยู่	ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งคือ	
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี	ที่อำเภอพนมทวน	ที่เป็นตัวอย่างในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ดี,	การรวมตัวกันของ
ชาวบ้านตำบลห้วยเขย่ง	อำเภอทองผาภูมิ	ที่ลุกขึ้นมาจัดงานทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่าที่ตายเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง
กันมาตั้งแต่พ.ศ.	2556	ก็เป็นเรื่องดีๆ	อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น	ฯลฯ

	 ท้ายท่ีสุด	ผู้เขียนขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเหล่าน้ีมาเป็น
เครื่องเตือนใจดังนี้	

 “ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ
นำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญเราจะต้องรู้จัก
ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่
ระมัดระวัง ใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันยืนยาว ”

      พระราชดำรัส ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
      พุทธศักราช 2529 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529



ครูสามารถสืบค้น
สื่อภาพยนตร์ หนังสือ 
อัลบั้มเพลง เว็ปไซต์ 
มาใช้เป็นสื่อประกอบ
การสอน หรือใช้เพิ่มเติม
ความรู้ให้กับตัวเองได้ 



บทที่ 7
แนะนำภาพยนตร์ 
รายการโทรทัศน์/

Youtube Facebook 
หนังสือ สถานที่ทัศนศึกษา 

และสถาบันเพื่อการศึกษาต่อ
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คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
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บทที่ 7
แนะนำภาพยนตร์ 

รายการโทรทัศน์ / Youtube 
Facebook หนังสือ 

สถานที่ทัศนศึกษา และสถาบันเพื่อการศึกษาต่อ

	 ในบทนี้จะแนะนําภาพยนตร	์รายการโทรทัศน์	/	Youtube	Facebook	หนังสือ	ที่ครูสามารถสืบค้นมาใช้เป็น
สื่อประกอบ	การสอน	หรือใช้เพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองได้	นอกจากนี้ก็ยังมีการแนะนําสถานที่ทัศนศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี	และจังหวัดใกล้เคียงที่ครูสามารถพานักเรียนไปเยี่ยมชมได	้และสุดท้ายเป็นการแนะนำสถาบันเพื่อศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา

แนะนำภาพยนตร์

My Neighbor Totoro 
ภาพยนตร์แอนิเมช่ันปีพ.ศ.	2531	จากสตูดิโอ	จิบลิ	ประเทศญ่ีปุ่น,	

กำกับโดย	ฮายาโอะ	มิยาซากิ,	ความยาว	86	นาที,	เล่าเรื่องของครอบครัว
ชาวญี่ปุ่นครอบครัวหนึ่งที่ย้ายบ้านจากเมืองไปอยู่ในชนบท	ที่นั่นเด็กๆ	
ได้พบกับโทโทโร	่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเทพผู้พิทักษ์ป่า	ที่ทำหน้าที่คอย
ดูแลป่า	ดูแลการเจริญเติบโตงอกงามของต้นไม้	และได้กลายเป็นเพื่อน
กับเด็ก	

ถ้าดูหนังเร่ืองน้ีแบบไม่คิดอะไร	ก็จะได้แค่ดูเพลินๆ	และไม่ได้อะไร	
เพราะหนังไม่ได้บอกหรือสอนตรงๆ	แต่ใช้ภาษาภาพเล่าเรื่อง	ให้คนดูได้
ใช้จินตนาการแล้วคิดต่อยอดเอาเอง	ซึ่งจริงๆ	แล้วหนังเรื่องนี้สอนเด็กให้
รู้จักรับผิดชอบ	ขยันขันแข็ง	และรักธรรมชาติ	เพราะฉะนั้นเมื่อดูจบแล้ว	
สิ่งที่ครูควรทำคือ	ชวนนักเรียนคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้าง	
ครูอาจจะอธิบายเพ่ิมโดยเช่ือมโยงเข้ากับความเช่ือท่ีใกล้เคียงกันในสังคมไทย

DVD	หนังเรื่องนี้ยังพอหาซื้อได้จากร้านขาย	DVD	ชั้นนำ	ลองดู
ที่ร้าน	B2S	หรือร้านแมงป่อง	ถ้าหาไม่ได้จริงๆ	ให้ลองติดต่อที่บริษัทพีคส์	
เมคเกอร์ส	จำกัด	เจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
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THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA เจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่ 
ภาพยนตร์แอนเมช่ันปีพ.ศ.2558	จากสตูดิโอ	จิบลิ	ประเทศญ่ีปุ่น,	

กำกับโดย	อิซาโอะ	ทาคาฮาตะ,	ความยาว	137	นาที,	เรท	ท-ทั่วไป,	
เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่เอานิทานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอด
ด้วยลายเส้นสีน้ำแบบภาพวาดพู่กันโบราณ	ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้มีภาพที่
แตกต่างออกไป	การ์ตูนเรื่องนี้เล่าถึง	“คางุยะ”	เด็กหญิงที่สวรรค์ส่งลงมา
เกิดในกระบอกไม้ไผ	่แล้วคนตัดไม้ไปเจอเข้าและเลี้ยงดูเธออย่างดี	โดยพา
ไปอยู่บ้านหลังใหญ่โตในเมือง	มีเจ้าชายและขุนนางมาขอแต่งงานด้วย
มากมาย	แต่เธอก็ยังโหยหาชีวิตที่เรียบง่ายของบ้านนอก	

สิ่งที่น่าสนใจมากของหนังเรื่องนี้ก็คือ	มันเป็นการ์ตูนที่คนทำงาน
ด้านสื่อธรรมชาติควรหามาดู	เพราะรายละเอียดด้านสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	
ทั้งพืช	สัตว์	นก	แมลง	ถูกใส่เข้ามาอย่างถูกต้องและเข้าใจในธรรมชาติใน
แต่ละฤดูกาลแบบไม่มีผิดพลาด	คนวาดการ์ตูนเรื่องนี้ทำการบ้านมาเยอะ	
และต้องเรียนรู้เรื่องราวในธรรมชาติมามากพอ	จนถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
มีสีสันและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์	ส่ิงเหล่าน้ีถูกใส่เข้ามาแบบกลมกลืน
ในเรื่อง	โดยเป็นส่วนหนึ่งของฤดูกาลต่างๆ	ที่ปรากฏในแต่ละฉาก

ครูอาจจะให้นักเรียนทำกิจกรรมง่ายๆ	ด้วยการบันทึกรายชื่อต้นไม้
และสัตว์ที่รู้จักที่พบในการ์ตูนเรื่องนี้	และอาจต่อยอดไปถึงการทำความรู้จัก
กับพืชและสัตว์ที่พบได้ในโรงเรียน	ชุมชนท้องถิ่น	หรือป่าที่อยู่ไม่ไกล

OUTBREAK 
ภาพยนตร์ปีค.ศ.	1995	ความยาว	128	นาที	เรท	15+	มีช่ือ

ภาษาไทยว่า	วิกฤตไวรัสล้างโลก	นำแสดงโดยดัสติน	ฮอฟฟ์แมน,	เรอเน่	
รุสโซ,	มอร์แกน	ฟรีแมน	และ	คิวบา	กูดดิ้ง	จูเนียร์	เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การระบาดของไวรัสโมทาบา	(ดัดแปลงช่ือมาจากไวรัสอีโบลา)	ท่ีเกิดจาก
การสัมผัสกับสัตว์ป่าจากแอฟริกาที่เป็นพาหะนำโรคที่ถูกลักลอบนำเข้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา	จากน้ันมีคนติดเช้ือแล้วเข้าไปจามในโรงภาพยนตร์	
ส่งผลให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคลุกลามไปทั่วเมือง	มีคนติดเชื้อโรค
จนป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก	เน่ืองจากไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสชนิดน้ี	
ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะที่จะฉายให้นักเรียนดูเวลาที่โรงเรียนมีค่าย
สิ่งแวดล้อม	ครูสามารถสรุปให้นักเรียนฟังได้ว่า	ยังมีเชื้อโรคต่างๆ	ที่เรา
ไม่รู้จักอีกมากที่มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ	เป็นพาหะนำโรค	ดังนั้นการกินเนื้อ
สัตว์ป่าจึงอาจเป็นอันตรายได้

มี	DVD	ขายตามร้านขาย	DVD	ร้านใหญ่ๆ	ถ้าหาซื้อไม่ได้ให้ลอง
ติดต่อบริษัทแคททาลิสท์	อัลลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	จำกัด	เว็ปไซต	์
catalyst.co.th
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พินัยกรรมธรรมชาต ิ
มีสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติให้ดูในรายการโทรทัศน์

มากมาย	แต่ท่ีเป็นสารคดีท่ีถ่ายทำในประเทศไทย	โดยคนไทย	
และมีคุณภาพดีมากพอนั้น	หาได้ยากมาก	สารคดีชุด	
“พินัยกรรมธรรมชาติ”	โดยบริษัท	Greenasia	เป็นหนึ่งใน
สารคดีประเภทนี้ที่มีจำนวนน้อยนิด	เคยออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์	ThaiPBS	ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทสัตว์ป่าและป่าไม้ในประเทศไทย	จุดเด่นของรายการ
นี้คือ	ภาพที่สวยมาก	และเป็นภาพสัตว์ป่าท่ีพบเห็นได้ยาก	
มีคลิปรายการย้อนหลังให้ดูใน	Youtube	(พิมพ์คำว่า	
“พินัยกรรมธรรมชาติ”)

 

แสงไฟที่ไม่เคยดับ สืบ นาคะเสถียร 
เป็นรายการที่เคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	

ThaiPBS	เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องของ	สืบ	นาคะเสถียร	
อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ที่ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตั้งใจ	ทุ่มเทอย่างเต็มที่จวบจนวาระสุดท้าย
ของชีวิต	กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง
มากมายได้สืบสานงานอนุรักษ์ธรรมชาติกันต่อไป	
มีคลิปให้ดูทาง	Youtube	(พิมพ์คำว่า	“แสงไฟที่
ไม่เคยดับ	สืบ	นาคะเสถียร”)

Nature spy 
ออกอากาศทุกวันจันทร์	ทางสถานีโทรทัศน์	ThaiPBS	

เวลา	17.30-18.00	น	หรือดูย้อนหลังได้ทาง	Youtube	
เป็นรายการที่แนะนำให้คนดูได้รู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	
ที่พบในประเทศไทย	ผ่านการสำรวจในถิ่นที่อยู่อาศัย	
ตั้งแต่แมลงน้ำ	นกกระจอก	ไลเคน	ฯลฯ	มีการสอนวิธี
วาดภาพในรายการนี้ด้วย

ตามรอยวัวแดง
เป็นสารคดีที่เผยแพร่ผ่านทาง	Youtube	ถ่ายทำโดย	Nick	Chomngam	เป็นเรื่องของการปล่อยวัวแดงที่ได้

จากการเพาะเลี้ยงที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
ของโลกท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ	จังหวัดกาญจนบุรี	นอกจากน้ียังมีสารคดีชีวิตสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ	ในประเทศไทย	
โดยผู้ผลิตรายการคนเดียวกัน
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แนะนำ Facebook

Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาติ 
มีการอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจยากๆ	ให้เข้าใจได้ง่ายๆ	ผ่านภาพประกอบระบายสีไม้	เหมาะที่ครูจะอ่าน

แล้วเอาไปเล่าให้นักเรียนได้ฟังกันต่อ	หรือแนะนำให้นักเรียนไปกด	Like	สมัครเป็นสมาชิกเพจ	ตัวอย่างเรื่องที่มีการ
เล่าถึงในเพจนี้	เช่น	“สร้างฝายผิดที่จะเกิดอะไรขึ้น”	“ทำไมป่าต้องมีเสือ”

ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้
ให้ความรู้และเทคนิคในการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารอย่างง่าย	ทำได้ทันที	ช่วยลด

ปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร	และยังทำให้ลดรายจ่ายของเกษตรกรในการซื้อปุ๋ย	และสามารถเพิ่มรายได้
ถ้าทำขาย

มูลนิธิข้าวขวัญ มขข. 
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวอินทรีย์	และเรื่องที่เกี่ยวข้อง	มีการประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ

การอบรมการทำนาข้าวอินทรีย์อยู่เสมอๆ	ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจมากในการอบรมก็คือ	เร่ืองการจำแนกแมลงท่ีเป็นศัตรูพืช	
กับแมลงที่เป็นมิตร	(แมลงตัวห้ำ	แมลงตัวเบียน)	ซึ่งครูสามารถนำมาสอนนักเรียนต่อได้	และจะช่วยให้ระบบนิเวศใน
นาข้าวดีขึ้น

Pun Pun Organic Farm
เพจของสวนพันพรรณ	ที่มีคุณโจน	จันใด	เป็นเจ้าสำนัก	มีแนวคิด	ความรู้และเทคนิควิธีง่ายๆ	ในด้านการ

เกษตรอินทรีย์	การแปรรูปอาหาร	และการใช้ชีวิตแบบทางเลือก	มาเผยแพร่เสมอ

 

Forest on Blackboard
เพจประจำโครงการผลิตหนังสือเล่มที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือขณะนี้	สามารถ	Copy	ภาพประกอบหนังสือเฉพาะ

ที่เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการไปใช้ทำสื่อการสอนได้เลย	เจ้าของภาพยืนยันว่าไม่หวง

สิ่งละอันพันละนก
ผู้เขียนมีความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเก่ียวกับเร่ืองนกดีมาก	ท้ังนกในประเทศไทยและนกในต่างประเทศ	กด	Like	

แล้วตามอ่านได้เลย

คนอนุรักษ์ 
ติดตามข่าวสารด้านปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ที่นี่
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ป่าของประเทศไทย 
เขียนโดย	ธวัชชัย	สันติสุข	(สำนักงานหอพรรณไม้	กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ,	พิมพ์ครั้งที่	3,	พ.ศ.2555)	เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะของ
ป่าชนิดต่างๆ	ในประเทศไทย	รวมถึงระบุชื่อของพรรณไม้ไว้อย่างละเอียด	
มีให้ดาวน์โหลดฟรีในอินเตอร์เน็ต	(ให้พิมพ์ชื่อหนังสือและชื่อผู้เขียนลงใน	
Google)	

พรรณไม้ในป่าพุที่ทองผาภูมิตะวันตก
เขียนโดย	ปริญญนุช	ดรุมาศ	และคณะ	(จัดพิมพ์โดย	โครงการ

พัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย,	2549)	เป็นหนังสือภาพและข้อมูลพรรณไม้ที่พบในป่าพุ
สามแห่งในอำเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่	พุปูราชิน	ี
พุบ้านท่ามะเดื่อ	และโป่งพุร้อน	หนังสือเล่มน้ีมีอยู่ท่ีหอสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี	สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็ปไซต์	www.biotec.or.th/brt/

ชาร์ลส์ ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนการ 
เขียนโดย	ดร.นำชัย	ชีววิวรรธน์	และ	สุวัฒน์	อัศวไชยชาญ	(สำนักพิมพ์

สารคดี,	พ.ศ.	2555)	หนังสือที่แนะนำชีวิตและผลงานของนักชีววิทยา-นิเวศ
วิทยาไม่ค่อยมีการตีพิมพ์ในบ้านเราเท่าใดนัก	นี่เป็นเล่มหนึ่งในจำนวนน้อย
มากที่มีการตีพิมพ์ออกมา	เป็นหนังสือที่เหมาะที่ครูจะแนะนำให้นักเรียนที่
สนใจวิชาชีววิทยา-นิเวศวิทยามากๆ	ให้หามาอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
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ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1
เขียนโดย	เอื้อมพร	วีสมหมาย	และปณิธาน	แก้วดวงเทียน	

เป็นหนังสือรวบรวมภาพและข้อมูลครบถ้วนของไม้ป่ายืนต้นจาก
ภาคต่างๆ	ทั่งประเทศไทย	จำนวน	522	ชนิด	เหมาะสำหรับใช้เป็น
หนังสืออ้างอิง	ไม่มีขายทั่วไป	ลองดูที่บูธสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต	ิถ้าหาไม่ได้จริงๆ	
ให้ลองโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เขียนที่ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่หมายเลข	02-579	5423	หรือ	
02-561	4891

นอกจากนี้ยังมีหนังสือคู่มือเล่มอื่นๆ	ที่น่าสนใจได้แก	่หนังสือ
คู่มือกล้วยไม้	คู่มือดอกไม้	คู่มือผีเสื้อ	คู่มือนก	คู่มือแมลง	ฯลฯ	ของ
สำนักพิมพ์สารคดี	รูปเล่มกะทัดรัด	เหมาะสำหรับพกพาไปใช้
เทียบเคียงชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตในภาคสนาม	รวมถึงหนังสือบางเล่ม
ของสำนักพิมพ์มูลนิธิโลกสีเขียว	อย่างเช่น	คู่มือนักสืบสายน้ำ,	
คู่มือนักสืบชายหาด,	นักสืบสายลม	คู่มือสำรวจไลเคนกรุงเทพฯ	
ตรวจคุณภาพอากาศเมือง	ฯลฯ

บันทึกลับจากทุ่งใหญ่ 
จัดพิมพ์โดย	กลุ่มนักศึกษาอนุรักษ์ธรรมชาติ	4	สถาบัน	และศูนย์กลาง

นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย	หนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องราวในช่วงเดือน
เมษายน	พ.ศ.	2516	ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรัฐและพลเรือนส่วนหน่ึง	เอาเฮลิคอปเตอร์
ของทางราชการไปล่าสัตว์ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	จังหวัด
กาญจนบุรี	จากนั้นเฮลิคอปเตอร์ไปตกที่	อำเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	
มีผู้เสียชีวิต	6	คน	และพบซากสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งด้วย	ทำให้กลายเป็นข่าว
คึกโครม	นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย	4	สถาบัน	ที่ได้เข้าไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	และได้รวบรวม
เรื่องราวมาเขียนหนังสือเล่มนี้	ก่อนจะตีพิมพ์ออกมาเผยแพร่	และขายหมด
อย่างรวดเร็ว	หนังสือเล่มนี้กลายเป็นจุดแรกเริ่มของเหตุการณ์	14	ตุลาคม	
พ.ศ.	2516	มีให้ดาวน์โหลดอ่านฟรีในอินเตอร์เน็ต	(ให้พิมพ์ชื่อหนังสือเล่มนี้
ใน	Google)
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ตะโกนก้องจากพงไพร
เขียนโดย	สืบ	นาคะเสถียร	(ฉบับพิมพ์ครั้งที่	10	พิมพ์โดย

สำนักพิมพ์อมรินทร์,	พ.ศ.	2558)	เป็นหนังสือรวบรวมประวัติ	ผลงาน	
และความคิดของสืบ	นาคะเสถียร	อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง	ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่
ได้เสมอ	ถ้าหาซื้อหนังสือเล่มนี้จากร้านขายหนังสือไม่ได้	สามารถสั่งซื้อ
ได้ที่เว็ปไซต์ของมูลนิธิสืบ	นาคะเสถียร

ปลูกให้เป็นป่า: เทคนิคและวิธีการฟื้นฟูป่าเขตร้อน (2549) 
เขียนโดย	สตีเฟน	เอลเลียตและคณะ	หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เน้ือหาเก่ียวกับความรู้ในการฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม
ให้กลายเป็นป่าสมบูรณ์	ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด	และสัตว์ป่ากลับคืน
มาสู่ในพื้นที่	เพื่อเป็นผู้ช่วยในการปลูกป่าอีกครั้งหนึ่ง	

หนังสือเล่มนี้ได้ถอดประสบการณ์การวิจัยกว่าสิบปีของหน่วยวิจัยการ
ฟ้ืนฟูป่า	หนังสือเล่มน้ีนำเสนอข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกลไกการฟ้ืนตัวของ
ป่าตามธรรมชาติ	ตลอดจนเทคนิควิธีการฟื้นฟูป่าที่ช่วยเร่งให้เกิดการฟื้นตัว
ของป่า	โดยมีภาพประกอบตลอดเล่ม	แสดงวิธีการเลือกชนิดพรรณไม้ที่ผ่าน
การทดสอบและวิจัยเรียบร้อยแล้ว	การเพาะกล้าไม้	การดูแลในเรือนเพาะชำ	
ตลอดจนการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่า	การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย	ที่สามารถนำไปปรับใช้ใด้ในหลายๆ	
พื้นที่	หนังสือมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และยังมีฉบับการ์ตูน	ชื่อ	
“ปลูกให้เป็นป่า	กับหลินและทราย”	สามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งฉบับได้	
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องทั้งสองเล่มใน	google	หรือตามลิ้งค์นี้	
http://www.forru.org/th/content.php?mid=130	

นักรักษ์ไพร
เขียนโดย	วีระศักดิ์	จันทร์ส่งแสง	(สำนักพิมพ์ยิปซี,	พ.ศ.	2555)	

เรื่องราวชีวิตและผลงานของนักอนุรักษ์ธรรมชาติรุ่นบุกเบิกคนสำคัญ
มากสองคนของประเทศไทยที่เสียชีวิตไปแล้ว	ได้แก่	นายแพทย์บุญส่ง	
เลขะกุล	และ	ดร.จารุจินต	์นภีตะภัฏ	เป็นหนังสือที่เหมาะมากที่จะอ่าน
ก่อนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	ที่คลองห้า	อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี
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ซุปเปอร์มด ถั่วยักษ์ และแม่หมี 
เขียนโดย	อ้อย	กาญจนะวณิชย์	และหม่อง	กาญจนะวณิชย์	(สำนักพิมพ์

สารคดี,	พ.ศ.	2544)	เป็นหนังสือรวบรวมบทความในคอลัมน์โลกธรรมชาติ	
จากนิตยสารสารคดี	ที่พิมพ์ออกมานานหลายปีแล้ว	แต่ความรู้ด้านธรรมชาติ
ศึกษาในหนังสือเล่มนี้ยังทันสมัย	และแพรวพราวไปด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
ของธรรมชาติที่ออกแบบกลไกต่างๆ	เอาไว้อย่างน่าทึ่ง	จนคนอ่านรู้สึกสนุก
ไปด้วย	เป็นหนังสือที่เหมาะมากสำหรับครูวิทยาศาสตร์ที่จะอ่านแล้วเอา
ไปสอนนักเรียนเวลาเข้าค่าย	และมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ..	เล่มนี้
แนะนำจริงๆ	นะ..	ไปหามาอ่านให้ได้

ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง
ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

เขียนโดย	ปิ่นแก้ว	เหลืองอร่ามศรี	(พ.ศ.	2539)	เป็นหนังสือที่
เรียบเรียงมาจากงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่กล่าวถึง	ชีวิตและ
ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร	(เน้นไปที่ฝั่งตะวันออก)	มีเรื่องการทำไร่ข้าว	ความเชื่อ
ในเรื่องเทพเจ้าต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ	พิธีกรรมบางอย่าง	
ศาสนา	ฯลฯ	เนื้อหาน่าสนใจมาก	หากที่โรงเรียนมีโครงการจะศึกษา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดกาญจนบุร	ีก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้
อ้างอิงได้	แต่ความที่หนังสือตีพิมพ์ตั้งแต่พ.ศ.	2539	ทำให้หนังสือหมด
จากแผงไปนานแล้ว	ถ้าสนใจให้ลองไปดูท่ีหอสมุดปรีดี	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	วิทยาเขตท่าพระจันทร์

ผมทำงานให้พี่สืบ บันทึกการทำงานอนุรักษ์ป่าของศศิน เฉลิมลาภ 
ในมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

เขียนโดย	ศศิน	เฉลิมลาภ	(สำนักพิมพ์อินสปายร์,	พ.ศ.	2557)	เป็นบันทึก
เรื่องราวการทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติของศศิน	เฉลิมลาภ	ผู้ที่ทำงานสืบทอด
เจตนารมณ์ของสืบ	นาคะเสถียร	ท่ีเล่าถึงสถานการณ์การอนุรักษ์ป่าไม้ในปัจจุบัน	
ซึ่งเป็นเหมือนภาคต่อของหนังสือตะโกนก้องจากพงไพร	ทั้งสองเล่มนี้เหมาะที่
จะเป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักเรียน
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แนะนำสถานที่ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมาก	มีการจัดแสดงเรื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบนิเวศต่างๆ	
สัตว์ชนิดต่างๆ	มีคลังตัวอย่างเขาสัตว์ของนายแพทย์บุญส่ง	
เลขะกุล	พร้อมประวัติของนักชีววิทยาชาวไทยคนสำคัญอีก	
2	คน	ได้แก่	นายกิตติ	ทองลงยา	(ผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิง
สิรินธร)	และดร.จารุจินต์	นภีตะภัฏ	มีตัวอย่างสัตว์บางชนิด
ที่มีชีวิตให้ดู	เช่น	ปลาเสือพ่นน้ำ	กะท่าง	ปลาแรด	ฯลฯ	
(ครูควรอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจว่า	ตัวอย่างเขาสัตว์มีไว้
เพ่ือการศึกษา	ไม่ควรท่ีบุคคลท่ัวไปจะสะสมเอาไว้	เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการล่าสัตว์โดยไม่จำเป็น)	

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้ังอยู่ในบริเวณองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	เทคโนธานี	ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธาน	ีอยู่ห่างจากตัวเมือง
กาญจนบุรี	ราว	160	กิโลเมตร	ใช้ระยะเวลาเดินทางราว	
3	ช่ัวโมงเน่ืองจากรถติด	เปิดทำการทุกวัน	ยกเว้นวันจันทร์	
(มีค่าเข้าชม)	ในบริเวณเดียวกันยังมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ด้วย	ควรติดต่อ
ล่วงหน้าเพื่อขอวิทยากรบรรยาย	เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
เว็ปไซต์	www.nsm.or.th

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้เรื่องธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ว่าด้วยเรื่องการกำเนิดโลก	หิน	

แร่	ฟอสซิล	การทำเหมืองแร่	ถ่านหิน	น้ำบาดาล	การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม	ธรณีภัยพิบัติ	แผ่นดินไหว	ฯลฯ	ตั้งอยู่ที่
กรมทรัพยากรธรณี	ถนนพระราม	6	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	เปิดให้เข้าชมฟรี	ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์	ในเวลาราชการ	
ควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อติดต่อขอวิทยากรบรรยาย	หมายเลขโทรศัพท์	02-621	9647	เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็ปไซต์
ของกรมทรัพยากรธรณี
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ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง 
และสถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ 

หน่วยงานแรกอยู่ที่บริเวณถนนบายพาส	ใกล้กับ
โรงเรียนเฉลิมเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร	์กาญจนบุรี	
ตำบลท่าล้อ	อำเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุร	ีมีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติระยะทางสั้นๆ	มีไม้ยืนต้นในป่าเบญจ-
พรรณพร้อมติดป้ายชื่อให้ศึกษาประมาณ	40-50	ชนิด	

สำหรับหน่วยงานหลังตั้งอยู่ที	่อำเภอบ่อพลอย	
เป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานแรก	มีแปลงปลูกไผ่
หลายชนิดเพื่อการศึกษาวิจัยและเก็บเมล็ดพันธุ์	คุณครู
สามารถติดต่อเพื่อนำนักเรียนเข้าไปเรียนรู้เรื่องไผ่ได้	
(ไม่ควรเข้าไปในช่วงฤดูฝน	เพราะมียุงมาก)	โดยติดต่อ
ล่วงหน้าไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรมป่าไม้	
หมายเลขโทรศัพท์	02-561	4292	ถึง	3	ต่อ	5489

อัญมณีธานี 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีว่าด้วยเร่ืองการทำเหมือง

พลอยไพลินแห่งเดียวที่มีในจังหวัดกาญจนบุรี	
มีภาพถ่ายเก่าของเหมืองแร่ในอดีต	และแบบ
จำลองการขุดแร่แบบดั้งเดิมและแบบปัจจุบัน
ให้ชม	พิพิธภัณฑ์อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อพลอย	อำเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี	
กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมที่หมายเลข
โทรศัพท์	034-510848	(ต้องมีวิทยากรนำชม)
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แนะนำสถาบันเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาที่นักเรียนจะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ไม่ได้มีแต่สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์	
แพทยศาสตร์	และนิเทศศาสตร	์ที่เป็นสาขาวิชายอดนิยมเท่านั้น	แต่ยังมีสาขาวิชาอื่นๆ	อีกมาก	ถ้ามีนักเรียนที่สนใจ
เรียนด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาต	ิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ก็มีให้เรียนด้วย	ในที่นี้ขอแนะนำสถานที่
ศึกษาต่อที่ไม่ไกลมากจากจังหวัดกาญจนบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
(Conservation Biology) 

ถ้าสนใจเรียนเรื่องธรรมชาติ	ประเภทนก-หนู-งู-แมลง-ต้นไม้	ฯลฯ	เพื่อการอนุรักษ์	ได้ออกฝึกภาคสนามบ่อยๆ	
เรียนจบแล้วได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)	สามารถทำงานเป็นนักวิจัยด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต	ิเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นนักสื่อ
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