หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2552

แผ่นดินแห่งความหวัง

หน้า 4 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทำให้แนวคิดเกษตร
อินทรีย์กลายเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมโลกและสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์
แบบพุทธศาสนาที่เน้น “จิ๋วแต่แจ๋ว”

หน้า 6 ประชันแนวคิด “ปราชญ์แห่งปฐพี” ทั้ง 5 ภาค
หน้า 8 พลิกฟืน้

“ราย็อง” ภารกิจของคนระยองในการรักษาตำนานที่ยังมีลมหายใจ

	

บ ทบรรณาธิการ

EARTH HOUR

ชั่วโมง เพื่อโลก เพื่อเรา

วันที่ 28 มีนาคม เวลา 20.00-21.00 น.
(เวลาในประเทศไทย) มีเทียนนับล้านเล่มจุดขึ้น
เพื่อแทนแสงสว่างจากไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ผู้คนจาก
82 ประเทศ หรือจากเมืองต่างๆ มากกว่า 2,100 แห่ง
ทั่วโลก ร่วมกันทำในสิ่งเดียวกัน
คือ ปิดสวิชท์ไฟฟ้าทุกดวงในบ้าน ในอาคาร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
มีผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ Earth Hour เพื่อ “โหวต” ว่าจะร่วมเป็นหนึ่งนิ้วช่วย
ปิดสวิชต์ไฟใน 1 ชั่วโมงนี้ จำนวน 1 พันล้านคน
“ชั่ วโมงเพื่ อโลก” เป็ น กิ จ กรรมที่ น ำร่ อ งครั้ ง แรกโดยกองทุ น เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ
(สมัยก่อนเรียกกันว่า กองทุนเพื่อการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก World Wilde Fund for Nature/
World Wildlife Fund) สาขาซิดนีย์ ออสเตรเลีย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์นิ่ง เฮรัลด์
เมื่อปี 2550 ความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างน่าสนใจ เว็บไซต์เป็นแนวรุกที่
ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายข้ามโลกอย่างรวดเร็วที่สุด จนในที่สุด ก็เดินทางเข้าไปสู่ที่ประชุม
สหประชาชาติ ได้งบประมาณออกมาทำโฆษณาเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็สร้างได้ดีขนาดที่ว่า
โฆษณาชุด Earth Hour* คว้ารางวี่รางวัลมากมาย
การปิดไฟ 1 ชั่วโมง เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมง่ายๆ ที่นำไปสู่ความแตกต่าง
เรื่องเล็กๆ ถ้ามีศรัทธาซะอย่าง ก็เกิดเป็นงานใหญ่ ได้ผลน่าชื่นชมเกินคาด
“ชั่วโมงเพื่อโลก” ไม่ต้องทำปีละครั้ง
งานอนุรักษ์ไม่ต้องรอให้ชุมชนทำอยู่ฝ่ายเดียว
อยู่ในเมืองก็ทำได้...เริ่มจากปลายนิ้วคุณเอง
* Earth Hour คว้ารางวัลแพลทตินั่ม ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในงาน Asia’s Most Effective
Marketing Campaign For 2008 หรือ การรณรงค์ด้านการตลาดยอดเยี่ยมประจำปี 2008 และได้
รับรางวัลยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้ 4 รางวัล จากการประกวดที่เมือง Spikes และเมือง Cannes
ในปีเดียวกัน

คณะผู้จัดทำ
คณะที่ปรึกษา : พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร นิวัติ กองเพียร ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สันติวิภา พานิชกุล วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ สรัญ รังคสิริ ประเสริฐ สลิลอำไพ อุดม วิเศษสาธร
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
บรรณาธิการ : พรวิไล คารร์
กองบรรณาธิการ : ศรีสุรางศ์ มาศศิริกุล สรญา ประทุมวงษ์ อนุวงศ์ แซ่ตั้ง
ชฎินลดา เวชกุล สุภาภรณ์ วรพรพรรณ ธีรยุทธ สายทอง จิตระพี บัวผัน
วันเพ็ญ เพชรคง วรมัน วนันทศานติ กุลธิดา พิริยะพันธุ์
ขอบคุณ : พี่ๆ น้องๆ ลุง ป้า แม่ ใหญ่ พ่อใหญ่ ทั้งหลาย ผู้มีจิตอาสาช่วยงานในนาม
“คณะทำงานภูมิภาค” รางวัลลูกโลกสีเขียว ทุกภาค นี่แหละเฟืองสำคัญทำให้หนังสือพิมพ์นี้
สำเร็จลุล่วงทุกเล่ม
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษั ท โพสต์-การ์ด จำกัด
จัดทำโดย : คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว
บริษั ท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-537-2146, 02-537-1831 โทรสาร 02-537-2184
www.pttplc.com
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แผ่ น ดิแห่นง
แม้ จ ะมี ก ารนำเสนอข่ า วออกไป
กว่ า 80 ประเทศทั่วโลก แต่น้อย
คนนักทีจ่ ะรูถ้ งึ การมีอยูแ่ ละบทบาท
ของ “ชุมชน” แห่งนี้

จาก

กรุงเทพฯ มุ่งสู่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผ่ า นเสาไฟฟ้ า แรงสู ง และกั ง หั น ลม ไม่ นานป้ า ยบอกชุ ม ชนใน
ชื่ อ “ศู น ย์ อ พยพคนไทยไร้ แ ผ่ น ดิ น ” ก็ ยื น ทั ก ทายตรงหน้ า แจ้ ง ชื่ อ กั บ คุ ณ ลุ ง
ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถาม เพียงพักเดียว “พี่เจียว” หญิงร่างเล็กท่าทาง
กระฉับกระเฉงก็วิ่งมารับตามมาด้วยพี่ธวัชชัย โง่นชาลี ซึ่งรั้ง
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของ “ชุมชน” แห่งนี้
แนะนำตัวกันที่หอประชุมประจำชุมชน แอบ
สังเกตเห็นอาคารไม้สองชัน้ ได้ความว่าในอนาคต
ทีน่ จี่ ะเป็นธนาคาร ใกล้ๆ กันเป็นสหกรณ์และ
สำนักงาน เวลางานของสมาชิก คือ 08.00 น.17.00 น. ทุกวัน...ป้ายเขาเขียนไว้งั้น
การเริ่มต้นของที่นี่มาจากปัญหาความ
ยากจน หนีส้ นิ และจบลงด้วยการไม่มที ที่ ำกิน
เมือ่ ปี 2528 ประพาส โงกสูงเนิน ลูกอีสาน
แห่ ง บ้ า นนากลาง อ.สู ง เนิ น จ.นครราชสี ม า นั ก กิ จ กรรมที่
เคลือ่ นไหวเรื่องการรุกป่า ระหว่างนั้นก็พบปัญหาชาวบ้านไม่มีที่
ทำกินหนีส้ นิ รุงรัง หลายคนไม่มี
ทางออก ประกอบกับ
โรงงานอุตสาหกรรมขยาย
ตั ว มาถึ ง โคราช
ทำให้เขาคิดว่าแทนทีจ่ ะต้าน
การุกป่า (ซึ่งต้าน
ไม่ไหวแล้ว) ควรที่จะหา
ทางช่วยชาวบ้ า นที่
เ ดื อ ด ร้ อ น
ดี ก ว่ า ในที่ สุ ด ก็ ล งเอยว่ า

ความหวัง
เอาทีส่ ว่ นตัวจัดให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินมาอยู่ทำกินด้วยกัน สภาเครือข่าย
ประชาชนอีสาน (สอส.) จึงเกิดขึ้นในปี 2538
ชื่อเสียงของสภาเครือข่ายฯ ขจรขจาย พี่น้องเกษตรกรจากภาคอื่นๆ
ที่มีปัญหาที่ทำกินก็ขอเข้ามาอาศัยด้วย ทำเกษตรพอเหลือกินเหลือเก็บ
ก็เอามาซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เพือ่ รองรับพีน่ อ้ งทีเ่ ดือดร้อนซึง่ ทยอยกันมาจากทุกภาค
ใต้ก็มีเหนือก็มา ในปี 2550 ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น “สภาประชาชน 4 ภาค”
ส่วน “ศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดิน” คือที่ทำการหรือสำนักใหญ่ที่เรา
กำลังเยือนนี่เอง
กว่า 2,222 ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ กัน 4 จุด ในตำบลนากลาง
กินเนือ้ ทีป่ ระมาณ 82 ไร่เศษ ต่างมีระเบียบแบบแผนการใช้ชวี ติ เหมือนกัน
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ รับรู้ทุกข์สุขของกันและกัน เสียงส่วนน้อยมีความ
สำคัญไม่แพ้เสียงส่วนใหญ่ โรงเรียนสอนประชาธิป ไตยเบื้องต้นเกิดขึ้น
ที่นี่ตอนหนึ่งทุ่มทุกวันไม่เคยขาด
ประชาธิป ไตย คือการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ที่ดินผืนนี้มีโฉนดหมดทุกตารางนิ้ว ใช้ชื่อว่า “สภาประชาชน 4 ภาค”
ไม่มี ใครถือครองคนเดียว แม้แต่คุณประพาส ที่เป็นผู้เริ่มต้นโครงการ
นอกจากจะให้ที่ทำกินแล้ว ยังให้การช่วยเหลือเรื่องคดีความ สำหรับ
เกษตรกรที่ร้องเรียนเรื่องการถูกไล่ที่ พี่น้องคนไหนได้ที่ทำกินคืนก็กลับ
ไปทำกินบ้านเกิด หลังจากพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอ ผู้ ใหญ่ธวัชชัย
ก็พาเดินเยี่ยมชมชุมชน บ้านหลังเล็กหลายหลังผุดเรียงกันเป็นระเบียบ
สร้างง่ายๆ จากไม้ ไผ่ เป็นความเรียบง่ายที่เหมือนงานศิลปะแบบเซน
แต่ละหลัง ไม่มเี ลขทีห่ รือชือ่ ทีป่ ระกาศความเป็นเจ้าของ แต่ผู้ใหญ่ธวัชชัย
ก็จำได้หมดว่าบ้านใคร มาจากไหน ตอนนี้ไปทำอะไร คงเป็นผลจากการ
เดินถามสารทุกข์สุกดิบทุกเช้านั่นเอง
ตัวเลขสมาชิกที่นี่ไม่เคยนิ่ง มีคนใหม่มาขอพักร้อนเสมอ คนอยู่เก่าก็
ให้การต้อนรับเมื่อนึกถึงว่าครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเริม่ ต้นอย่างนี้ กฎการรับ
สมาชิกไม่มีอะไรยุ่งยาก ขอเพียงไม่เป็นโจรผู้ร้าย ไม่มีคดีเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่
เป็นตัวป่วนให้เกิดปัญหาเป็นอันใช้ได้
รอบๆ กระต๊อบน้อยแต่ละหลัง มีทั้งสวน
ผัก นาข้าว บ่อปลา การจัดระบบน้ำได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ พืชผักทีน่ ี่

ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมีการทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง ความรู้นี้
ได้มาจากท่านพระครูแห่งวัดนากลางทีอ่ ยู่ใกล้เคียง และเมือ่ นำมาปฏิบตั ใิ ห้
เกิดผลจริง จึงกลายเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ หลายคนที่เคยใช้สารเคมี
มานานๆ ก็เปลีย่ นพฤติกรรมแรกๆ ก็ทำเพราะกฎระเบียบ หลังๆ ก็ได้กบั ตัว
เพราะสุขภาพดี กลายเป็นความตั้งใจว่า แม้จะไม่ได้ทำกินที่นี่ หรือว่าได้
กลับบ้านเกิด ก็ไม่หวนกลับไปใช้สารเคมีอีก
อีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ห่างกันมากนัก เป็นจุดที่ผู้ใหญ่ธวัชชัยบอกว่า จะกัน
ไว้ทำโครงการไบโอดีเซลเมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอ ระหว่างทางที่ ไปยังจุดที่
สาม เจอป้ายป่าชุมชน จึงได้ความว่า มีการกันที่ไว้ประมาณ 280 ไร่ เพื่อ
ฟื้นฟูให้เป็นป่าสาธารณะ สำหรับเก็บหาผลผลิต (ห้ามตัดไม้ ห้ามล่าสัตว์)
เห็นแล้ว...ชืน่ ตาชืน่ ใจ
จุดสุดท้ายที่ ไปเยี่ยม ตอนมองไกลๆ เห็นคนรวมตัวกันกระจุกทำ
อะไรบางอย่าง เข้าไปใกล้ๆ ถึงรูว้ า่ อ้อ...กำลังเก็บมันสำปะหลัง มองผาดๆ
แทบดู ไ ม่ รู้ ว่ า มี ไร่ มั น แทรกตั ว อยู่ ด้ ว ยแนวคิ ด การปลู ก พื ช ผสมผสาน
มันสำปะหลังก็เลยซ่อนตัวกลมกลืนกับพืชหลายชนิด เช่น สะเดา และพืช
ผักสวนครัวทั่วไป หัวมันที่เห็นเขาขุดขึ้นมาใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม เห็นแล้วล้าง
ภาพพจน์แย่ๆ เลย
บ่ายแก่ๆ มีโอกาสพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง ประพาส โงกสูงเนิน
ประธานสภาประชาชน 4 ภาค ถามไถ่กันกลางไร่มันจึงได้รู้ว่า นอกจาก
การทำนา ทำไร่ ปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อเลี้ยงสมาชิกแล้ว ยังมีการเลี้ยงวัว
อีกกว่า 200 ตัว ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนหัวมันบักเอ๊บที่เห็น จะส่งไปเข้า
โรงงานหัวอาหารสัตว์ของชุมชน เพื่อเลี้ยงวัวต่อไปอีกด้วย
หลายปีทผี่ า่ นมา พีป่ ระพาสออกเดินทางไปเสาะหาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ
เพือ่ นำมาปรับใช้กบั ชุมชนและเป็นฐานความรู้ให้กบั พีน่ อ้ งทีว่ นั หนึง่ (เมือ่ แก้
ปัญหาหนีส้ นิ ได้) จะได้กลับไปสูว่ ถิ ชี วี ติ ในบ้านเกิด มีความเป็นอยูเ่ รียบง่าย
ไม่มีสิ่งปรุงแต่งมากมาย และมีความเอื้ออาทรต่อกัน เด็กๆ ที่นี่ก็ช่วยงาน
คนละไม้คนละมือ ขาดเหลืออะไรก็ช่วยกัน สภาพชีวิตอาจไม่สวยหรูแต่
สภาพจิตใจนั้นดีเกินร้อย รูปแบบชีวิตง่ายๆ แต่งดงามอย่างนี้ ส่งผลให้
พ่อใหญ่แม่ ใหญ่บางคนที่เคยป่วยกระเสาะกระแสะก่อนจะมาอยู่ที่นี่
แข็งแรงขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์
นี่อาจเป็นชุมชนในฝัน แต่ถ้ามีโอกาสแวะไปเยี่ยมใน
สำนักงานของศูนย์ฯ จะเห็นเอกสารกองโตที่เป็นหลักฐาน
ของหนี้สินรุงรังของเกษตรกรแต่ละคน ตัวเลขหนี้สินรวม
กว่า 1,400 ล้านบาท เป็นความจริงที่ต้องรีบตื่นจากฝัน
การเสียสละของใครบางคน ช่วยให้แผ่นดินนี้มี
ความหวังขึ้น
ศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดิน
46/3 หมู่ 6 ต.นากลาง อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30380
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ส ถานการณ์ดิน

คนทำงานด้ า นสั ง คมที่ อ ายุ แ ถวหลั ก สี่ มั ก จะเคยผ่ า นตากั บ งานเขี ย นของ อี . เอฟ.ชู เ มกเกอร์ นั ก เศรษฐศาสตร์
ชาวเยอรมนี ผู้มีแนวคิดว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับที่ ใหญ่เกินไป เป็นตัวการทำลาย
ภูมิปัญญา ทั้งนี้ ไม่ ได้แปลว่าวิทยาการไม่ดี แต่หมายความว่า ความรับผิดชอบและความความสามารถในการใช้
สมองและมือของมนุษ ย์ มีน้อยเกินกว่าจะควบคุมเทคโนโลยี ซ้ำยังตกเป็น ทาสมันเสียอีก

ด้วย

ความเชื่อนี้ ชูเมกเกอร์จึงนำเสนอแนวคิด
“เศรษฐศาสต์ เ ชิ ง พุ ท ธ” แนวคิ ด นี้ มี ก าร
รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือในช่วงทศวรรษของปี 1960 ชื่อ
Small is Beautiful หรือ เล็กคือความงาม (สมบูรณ์ ศุภศิลป์
แปลหนังสือเล่มนี้ในปี 2524 ให้ชอื่ ว่า “จิว๋ แต่แจ๋ว : เศรษฐศาสตร์
เชิงพุทธ) เป็นหนังสือที่โด่งดังตลอดกาล เนื้อหาในเล่มยังคง
ความทันสมัยแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ 50 ปี และเป็นแรง
บันดาลใจให้นักกิจกรรมหลายต่อหลายรุ่น พาอุดมการณ์ที่
งดงามนี้ เดินเคียงคู่ไปกับชีวิตจริง
นอกจากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไร
ต่ อ มิ อ ะไรด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว ชู เ มกเกอร์ ยั ง เป็ น ประธาน
สมาคมดินแห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรการเกษตรแบบอินทรีย์
และต้นแบบที่ทำให้เขามีดวงตาเห็นธรรม ศรัทธาวิถีชีวิตแบบ
จิว๋ แต่แจ๋วนีก้ ค็ อื มหาตมะ คานธี และก็แน่นอนว่า แนวคิดอย่างนี้
ในเวลานั้น ย่อมสวนกระแสเอามากๆ (ถึงเดีย๋ วนีก้ ย็ งั ทวนน้ำ
อยูน่ นั่ แหละ)
ที่ว่าสวนกระแสก็เพราะว่า หลังสงครามโลกครั้ ง ที่ 2
โลกก้าวเข้าสูย่ คุ ปฏิวตั ิ
เขียว เพราะเกิดความเชื่อว่า
อาหารไม่พอเลี้ยง
โลกแน่ๆ ถ้าทำเกษตรแบบ
เดิมๆ เนื่องจาก
อัตราประชากรโลกขยาย
ตัวเพิ่ม ประเทศ
ทางตะวั น ตกออกมา
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ยืนแถวหน้าในการทดลองมากมาย เน้นการใช้พันธุ์พืชและ
สัตว์ที่ ให้ผลผลิตสูง ใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การตัดต่อทาง
พันธุกรรม ฉายรังสี (ข้าวพันธุ์ ก. ข. ทีเ่ ราคุน้ ๆ ก็เป็นผลจาก
การฉายรั ง สี แ กรมม่ าเพื่อให้ทนโรค) การใช้เครื่องมือทาง
การเกษตรทีท่ นั สมัยการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีประสิทธิภาพ
เพียงทศวรรษเดียว ปฏิวัติเขียวก็ทำให้ปริมาณพืชอาหาร
เพิ่ ม ขึ้ น สั ง คมเริ่ ม เปลี่ ย นเป็ น ระบบอุตสาหกรรมเกษตร
ดินเสือ่ มโทรม น้ำปนเปือ้ น เกิดการรุกป่าเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ ารผลิต
และอีกมากมาย
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทำให้แนวคิดเกษตรอินทรีย์
กลับมาอีกครัง้ จริงอยูว่ า่ การบริโภคเกินพอก็ยงั อยู่ ของพรรค์นี้
มันไม่หยุดลงง่ายๆ แต่ล่วงมาถึง พ.ศ. นี้ ความพยายามใน
การฟื้นฟูดินกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของสังคมโลกแล้ว
เพราะฉะนั้น คนรุ่นใหม่ควรจะล้อมวงรูจ้ กั สถานการณ์ดนิ
ในเมืองไทยกันหน่อย
นายฉลอง เทพวิ ทั ก ษ์ กิ จ รองอธิบดีด้านวิชาการกรม
พัฒนาที่ดิน ให้รายละเอียดเรื่องสถานการณ์ดิน ทั่วประเทศ
โดยเริ่มว่าเนื้อที่ของประเทศไทยมีประมาณ 320 ล้านไร่
ในจำนวนนี้เป็น ที่ดินเพื่อการเกษตรประมาณ 170 ล้านไร่
หรื อ 53.1% ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด (ดู ร ายละเอี ย ดในตาราง
สถานะการใช้ที่ดินของประเทศ)

ปัญหาดินนัน้ มี 2 แบบ คือปัญหาทีเ่ กิดจากธรรมชาติของ
ดินเอง กับปัญหาที่เกิดจากใช้สารเคมีติดต่อกันนานๆ ลองมา
ดูสภาพปัญหาของดินกัน...
• ดินเป็นกรด เป็นเรื่องของการใช้งานนาน ขาดการบำรุง
รักษา เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ช่วยแก้ไขได้
• ดินเปรี้ยวจัด หมายถึงดินที่สารประกอบพวกเหล็กหรือ
อะลูมินั่มซัลเฟต และกรดกำมะถันมาก จนพืชขึ้นไม่ไหว
(ค่า pH น้อยกว่า 4.5) ดินแบบนีเ้ ป็นปัญหาตามธรรมชาติ
ของมันเอง พบในที่ราบภาคกลางค่อนไปทางใต้ กับ
ชายฝัง่ ทะเลที่น้ำทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน ในภาคใต้กับ
ภาคตะวันออกเนื้อดินมีจุดเหลืองเหมือนสีฟางข้าว หรือ
ถ้าเป็นดินเลนทะเลก็มสี เี ทาปนเขียว เพราะมีกำมะถันสูง
การเพิ่มธาตุก็พอทำได้ แต่ไม่นานก็กลับมาเหมือนเดิม
• ดิ น เค็ ม ก็มีสองอย่าง คือเค็มบกกับเค็มทะเล ดินเค็ม
ทะเลนั้นรู้กันอยู่วา่ ใกล้นำ้ ทะเล แต่ดนิ เค็มบกนั้นหมายถึง
ดินทีม่ ปี ริมาณเกลือมากจนพืชทนไม่ไหว สภาพความเค็ม
นั้นเป็นธรรมชาติของดิน แต่การเกษตรเป็นตัวเร่งให้
เกิดภาวะดินเค็ม บริเวณที่เป็นดินเค็มจะอยู่ในภาคอีสาน
ดังนัน้ ถ้าดูกายภาพของภาคอีสาน ก็จะเห็นว่าเป็นทีร่ าบสูง
มีดินเกลืออยู่ลึกลงไป แต่ก่อนป่าไม้สมบูรณ์ ความเค็ม
ในดินก็อยู่ของมันปกติ ฝนตกก็ซึมลงใต้ดิน รากไม้ใหญ่
ก็ช่วยดูดซับน้ำ เกลือก็แห้งอยู่ใต้ดิน ไม่ออกฤทธิ์ ต่อมา
ป่าร่อยหรอลง กลายเป็นพื้นที่การเกษตร ฝนตกลงมา

บู ชาดิน
การดูดซึมไม่ดี เกลือใต้ดินก็ละลายไหลไปกับน้ำ ลงไป
โผล่ตรงทีร่ าบซึง่ ตืน้ กว่า
• ดินเป็นทรายจัด หมายถึงดินทีม่ ที รายปน อุม้ น้ำต่ำ ดูดซับ
แร่ ธ าตุ อ าหารไม่ ดี โครงสร้ า งดิ น แน่ น ทึ บ ทำให้ พื ช
ขาดน้ำ ส่วนมากพบในภาคตะวันออกกับภาคอีสาน
• ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ หมายถึง ดินทรายที่เป็นดาน
ลึ ก ลงไปราว 100 ซม. ดิ น แบบนี้ ร ากพื ช ชอนไชยาก
หน้าฝน น้ำแช่ขัง พอหน้าแล้งน้ำไม่ซึมผ่าน ดินแบบนี้
มักพบบริเวณหาดทรายเก่า ตามแนวชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกและภาคใต้ มีปฏิกริ ยิ าเป็นกรดอีกด้วย ทุกวันนี้
การเอาชนะดินดาน นอกจากจะบำรุงดินแล้ว เขาใช้
หญ้าแฝก “ทะลวง” ดินดานกันได้ผล
• ดินตื้น หมายถึงดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด เศษหินบน
ผิวดิน ทำให้รากพืชชอนไชได้ไม่ดี ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโต
ดินลักษณะนี้กระจายอยู่เกือบทุกภาค
• ดินพรุ เป็นพวกพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำซึง่ มักจะทางภาคใต้ ดินพวกนี้
ไม่เหมาะทำการเกษตร
นโยบายในการฟื้นฟูสภาพดินนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน อันแรกเป็นการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มผลผลิตและให้
มีการใช้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ต้องให้เกษตรกรมีสว่ นร่วม ยุทธศาสตร์
ข้อนีม้ ตี งั้ แต่การจัดโซนนิง่ การปลูกพืชจำพวกอ้อย มันสำปะหลัง
กับข้าวโพด มีเรื่องการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินตื้น มีเรื่อง
การพัฒนาบ่อน้ำขนาดย่อม การป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินด้วยหญ้าแฝก อันที่สองเป็นเรื่องการพัฒนาคน
ทั้งการสร้างหมอดินกว่า 70,000 คนในหมู่บ้าน การจัดกลุ่ม
อนุรักษ์ดิน เป็นต้น
แนวคิดโซนนิ่งพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นการควบคุมการใช้
สารเคมี และป้องกันการรุกป่า แต่ รองฯฉลองยอมรับว่า
งานนีก้ รมพัฒนาทีด่ นิ ทำเองไม่ไหว ต้องมีผชู้ ว่ ยหลายหน่วยงาน
เพราะหมายถึงการที่รัฐช่วยประกันราคาพืชผลที่ปลูกในโซน
ที่กำหนด
ดินเป็นต้นทุนธรรมชาติ การใช้ทุนอย่างไม่ระมัดระวังก็
หมายถึงการขาดทุน จริงอยู่ ผลผลิตที่เพิ่มอาจหมายถึงตัว
เงินที่เพิ่ม แต่สารเคมีที่เร่งผลผลิตก็ทำให้สุขภาพคนปลูกแย่
คนซื้อกินก็ม่องด้วยเหมือนกัน
การถนอมต้น ทุนธรรมชาติต้องร่วมมือกัน คนกินต้อง
ช่วยคนปลูก
ไม่กนิ ทิง้ กินขว้าง ใช้ขา้ วข้องเฉพาะทีพ่ อเพียง...เริม่ จากตรงนี้
พวกเราก็มีส่วนช่วยถนอมดินโดยไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได้
นี่ล่ะ...เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
ตารางสถานะการใช้ทดี่ นิ ของประเทศ
จากเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 320.7 ล้านไร่

การใช้ที่ดิน

จำนวน

เพื่อการเกษตร
รูปแบบการเกษตร
• นาข้าว
• พืชไร่
• ไม้ผล ไม้ยืนต้น
• ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
• ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ

170.3 ล้านไร่ 53.1%

ป่าไม้

116.7 ล้านไร่ 36.4%

อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ ที่อยู่อาศัย
เหมืองแร่ บ่อขุด ฯลฯ
ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน, 2550

81.4 ล้านไร่ 47.8%
42.6 ล้านไร่ 25.0%
43.1 ล้านไร่ 25.3%
0.25 ล้านไร่ 0.3%
2.7 ล้านไร่ 1.6%

33.7 ล้านไร่ 10.5%
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เทพ
แห่งดิน
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คนโบราณเชื่อว่า ดินคือกองธาตุที่เริ่มต้นของชีวิต ด้วยเหตุนี้ เมื่อเวลาจาก
บ้านไปไกลๆ ก็ต้องเอาดินเก็บใส่ผ้าห่อพกติดตัวไปด้วย เป็นเครื่องอุ่นใจ
ว่าจะได้กลับบ้านแน่ๆ เวลาย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง ก็ต้องเอาดิน
เก่าติดรากมาด้วย ม่ายงั้นก็ ไม่ค่อยรอด หรือกว่าจะรอดก็โทรมเสียนาน

สมัย

ก่อนยังไม่มีถนนหนทางให้เดิน ไม่มีป้ายบอกทาง เวลาจะเดินป่า นอกจากจะอาศัยดาวสังเกตเป็นทิศ
ในยามราตรี เอาต้นไม้ใหญ่เป็นหลักเขต เอาสันเขาและแม่น้ำเป็นระยะทางแล้ว ก็ใช้ก้อนดินนี่แหละ
เป็นตัวบอกหมุดทาง โดยเฉพาะที่เป็นทางแพร่ง ชาวดงจะเอาก้อนดินก้อนหินพูนไว้ตามทางแพร่ง เป็นหมายไว้สังเกต
และเพื่อให้กองดินนี้อยู่ ไม่โดนสัตว์มาเล่นซนกระจัดกระจายไป ก็มักจะ “ฝาก” ไว้กับเทพาอารักษ์กับพระแม่ธรณี
ช่วยดูแลกองดินก็เลยมักจะมีดอกไม้ที่เก็บตามป่ามาสักการะบูชา ใครไปใครมาก็มากองเพิ่ม จนพูนสูงเป็นยอดแหลม
เหมือนเจดีย์ไปเลย
ว่ากันว่า...ทีม่ าของเจดียส์ ามองค์* ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ก่อนจะมาสร้างเป็นเจดีย์ถาวร ก็เกิดเพราะเหตุนี้
เช่นเดียวกับที่มาของเจดีย์ที่อยู่ตามทางแพร่งอีกหลายแห่งในพม่า
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ความเชือ่ ทีว่ า่ ธรรมชาตินนั้ มีเทพสถิตย์อยู่ ทำให้คนโบราณไม่กล้าล่วงเกิน ถึงจะใช้ประโยชน์ก็ไม่ออกแนวย่ำยี จึงไม่แปลก
ที่ ไ ม่ว่าจะชาติใดภาษาใดก็มีเทพแห่งดิน ในแผ่นดินสุวรรณภูมิสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือก่อนที่อิทธิพลของฮินดู
จะเข้ามาแผ่ร่มเงา ก่อนที่จะมีพระแม่ธรณี สังคมมนุษย์ยุคนั้นนับถือว่าหญิงเป็นใหญ่ มี “เจ้าแม่ดิน” เป็นใหญ่ที่สุด
นิทานพื้นบ้านเล่าว่า นางเมืองซึ่งเป็นเสมือนเจ้าแม่ของเผ่า จะเลือกผัวใหม่ทุกปี (ขออภัย-ขอใช้คำโบราณ) บ่าวหรือ
ชายที่รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติให้เป็น “เจ้าพ่อข้าว” ไม่ต้องออกไปกรำแดด แต่ถูกขุนให้อยู่ดีกินดีจนถึงฤดูหว่านไถ
พอได้เวลาไถนา เจ้าพ่อข้าวก็จะถูกมอมเหล้า แล้วเอาไปเชือด แม่นางเมืองจะเอาเลือดผัวไปโปรยปรายในไร่นา
เป็นการสังเวยเจ้าแม่ดินเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำนาได้ผล
ความเชื่อนี้เบาบางลงเมื่อพุทธศาสนาและพิธีกรรมพราหมณ์หรือฮินดูที่มาพร้อมกัน สยายอิทธิพลเข้ามาสู่อินโดนีเซีย
และอาณาจักรขอม (หรือเขมร-ปัจจุบนั ) เมือ่ กว่าพันปีกอ่ น มาพร้อมกับบทบาทของผูช้ าย ทีค่ อ่ ยๆ เปลีย่ นระบบให้ผหู้ ญิง
กลายเป็นผู้รับใช้ (ผู้ชายที่คนโบราณเรียกว่า “บ่าว” ก็กลายเป็นนายไปเสียแล้ว) และพระแม่ธรณี** ก็มาแทนที่พิธีกรรม
สังเวยเจ้าพ่อข้าว
ชาวตะวันตกโบราณ เขาก็ยกให้หญิงเป็นผู้นำทางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และนับถือเจ้าแม่ดินเป็นใหญ่ แล้วก็มีเรื่อง
เจ้าแม่ดินเหมือนกัน มีมานานกว่า 3,000 ปีแล้วด้วย นานขนาดนี้ก็ต้องเป็นสมัยกรีก ต้นแบบด้านวิทยาการทั้งปวงของ
ชาวตะวันตก เจ้าแม่ดนิ ของกรีกเรียกว่า เก-อา (Gea) ท่านให้ความสมบูรณ์แก่พืชพรรณธัญญาหาร และก็บงั เอิญไหมล่ะ...
ท่านก็โปรดโลหิตสดๆ ซิงๆ ของชายเหมือนกับความเชื่อของชาวบ้านป่าในโลกตะวันออกเสียด้วยสิ
ยุคสมัยใหม่ทำให้คนไม่คอ่ ยเชือ่ ถือเรือ่ งผูร้ กั ษาธรรมชาติ คงจะเห็นว่าจับต้องไม่ ได้ ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ มวลสาร
ที่เห็นกะตาจริงๆ แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง เราก็คงเข้าใจได้ว่าความเชื่อเรื่องเทพแห่งดินนั้นมีเหมือนกันทั้งโลก ก็เพราะการ
เกิดขึ้นของสังคมเกษตร เมื่อต้องอาศัยดิน จึงต้องถนอมรักษาดิน
คนโบราณรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์มาได้เป็นหลายพันปีก็เพราะเข้าใจธรรมชาติ และมีพลังศรั ทธากับเรื่องที่จับต้อง
ไม่ได้เช่นนี้เอง
* สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงบันทึกไว้ ในหนังสือ
“ประชุมนิพนธ์เบ็ดเตล็ด” เรือ่ ง ‘วินจิ ฉัยเรือ่ งพระเจดีย์ ๓ องค์’ สรุปได้
ความว่า พระเจดีย์สามองค์ ไ ม่ ได้สร้างเป็นเครื่องหมายเขตแดน
ไม่ใช่ของหลวงสร้าง แต่เป็นของแม่ทัพไทยที่ยกออกไปรบชนะพม่า
กลับมาสร้างไว้ เหตุที่สร้างเป็นสามองค์ก็คงเป็นเพราะกองทัพยก
ตามกันมา 3 กอง กองทีม่ าถึงก่อนสร้างไว้องค์หนึง่ กองมาภายหลังก็
สร้างกองละองค์ เรียงกันต่อไป แต่จะสร้างเมื่อใด ไม่มีหลักฐาน
รู้แต่ว่ามีมาก่อนรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว

** ภาพพระแม่ธรณี ในบ้านเราคุ้นกับปางบีบมวยผม ภาพนี้มีที่มา
จากชาดกในพุทธศาสนา พอจะสรุปได้ว่า นางพสุนธรี (หรือพระแม่
ธรณี-ชือ่ ภายหลัง) นัน้ ปรากฏกายเพือ่ บีบน้ำจากมวยผมให้ทว่ มพญามาร
ทีร่ งั ควาญสมเด็จพระพุทธเจ้าในคืนวันตรัสรู้ กระแสชลหลั่งไหลออก
จากเกศโมลีแห่งนางพสุนธรีเป็นท่อธารมหามหรรณพ นองท่วมไป
ในประเทศที่ทั้งปวงประดุจห้องมหาสาครสมุทร หมู่มารเสนาทั้ง
หลายมิอาจดำรงกายอยู่ได้ ก็ลอยไปตามกระแสน้ำปลาสนาการไปสิน้
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ป ราชญ์แห่งปฐพี
ดูดินด้วยหมาก

ด.ต.นิรันดร์ พิมล
ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

“ดิน

ในภาคใต้ ปกติกม็ สี ภาพเป็นดินเหนียว เหนียว
ปนทราย เหนียวล้วน แล้วก็ลูกรัง สภาพทุก
วันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สัก 70%
ดินในภาคใต้สมัยก่อนมีความสมบูรณ์เพราะใบไม้ทปี่ กคลุม
มากๆ ย่อยสลายเป็นอินทรียว์ ตั ถุ ต่อมาเมือ่ เกษตรกรมุง่ แต่จะ
เพิ่มผลผลิตกันเยอะๆ ก็พากันใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงสารเคมี
พวกนีก้ ส็ ะสมในดิน พอฝนชะล้างก็ไปสะสมในแหล่งน้ำพอแม่นำ้
ไหลลงทะเล ก็พาลทำให้ทะเลปนเปือ้ นไปด้วย การทำเกษตร
บนดินก็ไปสร้างผลกระทบให้กบั ประมงชายฝัง่
การแก้ไขก็ตอ้ งเริม่ จากความเข้าใจก่อน เข้าใจว่าดินนัน้ มี
จุลินทรีย์เป็น “แม่” แล้วมีระบบปลายรากของพืชเป็น “ลูก”
แม่ทำหน้าทีด่ ดู สารอาหารไปเลีย้ งลูก ถ้าเอาสารเคมีมาใส่มากๆ
แม่กต็ าย เราต้องรูก้ อ่ นว่า การทีต่ น้ ไม้จะออกดอกออกผลนัน้ มี
อยู่ 2 วิธี หนึง่ -ทำให้ดนิ มีความสมบูรณ์ หรือสอง-ทำให้ตน้ ไม้
เกิดความเครียด ปุย๋ เคมีนนั้ ทำให้ระบบรากเน่า ต้นไม้มนั ก็นกึ
ว่ามันจะตาย ก็เกิดความเครียด รีบผลิตเผ่าพันธุเ์ ป็นการใหญ่
ซึง่ เป็นวงจรธรรมชาติ ปุย๋ เคมีมนั ไปกระตุน้ ให้พชื เกิดความเครียด
การเลีย้ งดินก็เท่ากับการให้ดนิ ไปเลีย้ งพืช
ดินดีๆ นี่ไม่ตอ้ งสังเกตนาน ดินดีดจู ากสีกร็ ู้ ถ้ายังไม่ชดั ก็
ขุดมาดม ดินดีกลิน่ จะเหมือนเห็ด เพราะมีจลุ นิ ทรียม์ าก อีกวิธี
หนึง่ ทีค่ นใต้เขาใช้ตรวจสอบว่าดินดีหรือเปล่า โดยไม่ตอ้ งอาศัย
เครือ่ งมืออะไรเลย เขาใช้ “หมาก” นีแ่ หละ
คนใต้ผกู พันกับหมากตัง้ แต่เกิดจนตาย เด็กเกิดใหม่ 4-5 วัน
เขาจะเคี้ยวหมากโปะที่กระหม่อม รสฝาดของหมากจะทำให้
เด็กไม่เป็นหวัด พอเด็กโตขึน้ ไปโรงเรียนได้ ก็ตอ้ งเอาหมาก-พลู
ไปบูชาครู เป็นหนุ่มได้ที่ริจะมีเมียจะขอลูกสาวเขาก็ ใช้ต้อง
ขันหมากนำ ตอนตาย เขาก็เอาหมากพลูใส่มอื แล้วมัดตราสังข์
เวลาสวดอุทศิ ส่วนกุศล เขาก็ตอ้ งถวายพระด้วยหมาก-พลู
นอกเรื่องไปหน่อย...เออ...ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าดินตรงนั้นดี
หรือเปล่า เวลาเคี้ยวหมากก็บ้วนน้ำหมากลงไป ถ้าดินเป็น
สีแดงปรีด๊ ภายใน 1-2 วินาที รูเ้ ลย...ดินเป็นกรดอย่างแรง แต่
ถ้าบ้วนแล้วรอจนประมาณ 11 วินาที แล้วค่อยๆ เปลีย่ นเป็นสี
แดง ก็แสดงดินตรงนัน้ เป็นด่าง ยิง่ แดงช้า ดินยิง่ เป็นด่างมาก
แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 3-11 วินาที แล้วเปลี่ยนสี ก็แสดงว่าดินมี
ความเป็นกลาง
วิธแี ก้ดนิ เป็นกรดเป็นด่าง อันดันแรกก็ตอ้ ง “ห่มดิน” ด้วย
ฟางข้าว ใต้ดนิ ทีห่ ม่ จะมีความร้อนชืน้ กว่าข้างบน ทีนี้ ในอากาศ
ทีเ่ ราหายใจนีม่ จี ลุ นิ ทรียล์ อยอยู่ พอมันรูส้ กึ ถึงความร้อนชืน้ ใต้
ฟาง มันก็มดุ เข้าไปอาศัย เรียกว่า “แม่” เข้าไปรอท่าแล้ว รอซัก
11 วัน เราก็ฉดี พ่นน้ำหมักบนผิวฟางในอัตราส่วน 1:200 ทิง้ ไว้
จนถึง 24 วัน ดินก็จะร่วนซุย”
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อย่าไปอุดจมูกดิน

ผู้ ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์
ผูอ้ ำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จ.ระยอง

“ดิน

ในแถบภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นกรด เพราะ
ขาดอินทรียวัตถุ ได้รบั สารเคมี ทัง้ ยาฆ่าแมลง
โรงงานอุตสาหกรรม แถมน้ำก็เสียอีกต่างหาก จึงมีผลทำให้
แมลงเยอะ เพราะมันอยู่ ในดินในน้ำไม่ ได้ สาเหตุสำคัญอีก
ประการหนึง่ ...ป่าไม่มี
อันดับแรก ก็ต้องหันมาปลูกป่าต้นน้ำก่อน ทำโครงการ
ธนาคารต้นไม้ และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เน้นให้
ทุกคนมีปา่ ของตัวเอง อย่างน้อยปลูกให้ได้ 30% ของพืน้ ทีต่ วั เอง
หัวไร่ปลายนา ริมสระน้ำ ถ้าทำแบบนีด้ นิ รอดแน่ เราจึงต้องไปพูด
หาข้อมูลไปอ้างอิง เช่น หาราคาพืชเชิงเดีย่ วทีเ่ ขาปลูกอยู่ แล้ว
บอกกับเขาว่า ถ้าปลูกแต่ผลไม้ การแข่งขันสูง ราคาตก จะทำ
อย่างไร ก็ตอ้ งสร้างภูมคิ มุ้ กันด้วยการปลูกไม้หลากหลาย ขายได้
หลายชนิด ปลูกป่าในสวนผลไม้ ไม่ได้ทำให้ผลไม้ไม่ดี เพราะ
รากไม้ใหญ่กินอาหารคนละชั้นดินกับรากของไม้ผล ต้นไม้น่ะ
ช่วยบำบัดดิน แถมดึงดูดแมลงไม่ให้มันไปเกาะผลไม้ เพราะ
ใบไม้บางชนิดเป็นอาหารของแมลง
ส่วน ‘หญ้า’ จะช่วยรักษาหน้าดิน ช่วยดูดซับสารเคมีหน้าดิน
ทีต่ กค้าง ไม่ตอ้ งไปถางมันทิง้ หรอก มีหญ้าก็แทบไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋ แล้ว
ปุย๋ มันอยู่ในหญ้านัน่ แหละ แค่ตดั หญ้าแล้วเอาน้ำหมักราด ให้มนั
ย่อยสลายไปเป็นอินทรียวัตถุ
ปัญหาทีด่ นิ เป็นกรดเพราะธาตุอาหารตกค้างในดิน ทับถม
กันไปเรื่อยๆ อุดรูจมูกดิน ดินเลยขาดออกซิเจน สิ่งที่ช่วยได้
ก็คอื ให้พชื หลักดูดซับอาหาร ถ้าไม่ทนั ก็ปลูกต้นไม้เสริม มันก็
คล้ายๆ กับเรากินข้าวจานหนึ่ง ถ้ากินไม่หมด ข้าวมันก็บูด
แต่ถา้ กินหมด หรือกินไม่หมดก็ให้หมาให้แมวกินต่อ ข้าวก็หมด
จาน มันก็ไม่บดู ไม่เสีย อาหารในดินก็เหมือนกัน ต้นไม้จะดูด
ซับอาหารเพื่อไปเลี้ยงใบ พอใบร่วงก็เป็นซากพืช กลายเป็น
อินทรียวัตถุในดิน วนเวียนเป็นวัฎจักรแบบนี้ไปเรือ่ ย
ดินดี-ไม่ดี ขั้นแรกใช้ตาดูก็รู้ ดินดีต้องมีหญ้าขึ้น ดีมาก
ต้องมีหญ้าขึน้ หลากหลายเกิน 5 ชนิดขึน้ ไป แต่ถา้ หญ้าไม่ขนึ้ ดิน
บริเวณนัน้ ก็ใช้ไม่ได้ ถ้ายังไม่ชดั ‘ดม’ เลย ถ้าดินหอมเหมือน
เชือ้ ราและนิม่ แสดงว่าดินดี แต่กลิน่ แปลกไปจากนีแ้ สดงว่าไม่ดี
การที่ดินเป็นกรด แล้วใช้ความเป็นด่างโดยใส่ปูนมาร์ล
ตามหลักแล้วมันก็ไม่ผดิ ...แต่ก็ไม่ถกู ซะทีเดียว มันต้องดูสภาพ
ดินก่อน ถ้าดินไม่เป็นกรดมากก็ไม่ควรใช้ รอให้พชื อาการโคม่า
ไร้การเยียวยาก่อนแล้วค่อยใส่ เพราะใส่ปูน มาร์ลมีผงหิน
ละเอียด มันไปอุดรูจมูกของดิน...ดินมีจมูกมันต้องหายใจ และ
หินตัวนี้อุดรูจมูกนาน มันขจัดความเป็นกรดจริง แต่กายภาพ
ของดินเสียไป ทางทีด่ ีใช้ขหี้ ญ้าดีกว่า ค่า pH เท่าๆ กัน
แต่ถา้ ปลูกแฝกนะ...ดินดีชวั ร์แน่นอน”

ใส่ปุ๋ยเยอะ...ใช่ว่ารายได้แยะ

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

“พืช

เชิงเดีย่ วในความหมายของพี่ คือการปลูกพืช
ซ้ำๆ สมมุติเราปลูกข้าวโพด ความยาวของ
รากคือ 1 เมตร แต่ดนิ มีความลึกประมาณ 3 เมตร ดังนัน้ ไม่วา่
จะปลูกกี่ครั้ง การเจริญเติบโตและดูดซับปุ๋ยก็จะอยู่ที่ระยะ
1 เมตรทุกครั้ง เพราะระบบรากมีระยะแค่นี้ พอนานไป ดินมี
การชะล้างไปบ้าง จาก 1 เมตรก็เหลือน้อยลง สมมุติว่าเหลือ
90 ซ.ม. อีก 10 ซ.ม. ทีห่ ายไป รากก็แทงไปเจอดินดาน ดูดซึม
อาหารไม่ได้ พืชไม่โต ชาวบ้านก็แก้ปญั หาโดยการใส่ปยุ๋ ในทีส่ ดุ
ดินก็เสีย แต่ถา้ เรามีระบบรากทีแ่ ตกต่างกัน ดินก็จะดี อย่างในป่า
จะมีระบบพืชหลายชั้น ดินอุดมสมบูรณ์เหมือนการพรวนดิน
ถ้าคุณมีที่ดินแล้วโหมใช้แบบสุดกำลังเกิด มีเท่าไหร่ก็หา
ปุ๋ยมาอัด ไม่ว่าจะเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงผสมเพื่อรายได้ คุณก็
ทำลายดินอย่างมหาศาล ถ้าเราคิดว่าที่ทำอยู่มันคือรายได้
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นชีวิต เป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร
เป็นทุกอย่าง อย่างนี้...เราจะดูแลดินอีกแบบหนึ่ง อยู่ที่การ
มอง ถ้าเรากระหน่ำใช้ที่ดินเพื่อสร้างรายได้ ก็จะมีอีกคำหนึ่ง
คือรายจ่าย เพราะทุกคนพุ่งเป้าไปที่รายได้เป็นหลัก แต่ปุ๋ย
ไม่ ใช่ปัจจัยที่ทำให้รายได้เพิ่ม ใส่ปุ๋ยเยอะแล้วรายได้ ไ ม่ ได้
เยอะตาม ยังมีปจั จัยเสีย่ งอีกตัง้ หลายอย่าง เช่น ฝนตก ภัยแล้ง
พายุ ซึง่ ควบคุมไม่ได้ พอผลออกมาไม่ได้เท่ากับทีจ่ า่ ย ก็เป็นหนี้
แก้ตัวใหม่แต่ทำแบบเดิมก็ลงท้ายอีหรอบเดิม ถ้าไม่เปลี่ยน
แนวคิดว่าการทำปุย๋ ใช้เอง หรือไม่แม้กระทัง่ รูว้ า่ ...ปุย๋ คืออะไร
ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืช ธาตุหลักคือไนโตรเจนทำให้พืช
เจริญเติบโตทัง้ ใบ ต้น และราก ฟอสฟอรัสทำให้พชื ออกดอกดี
โปตัสเซียมทำให้ผลมีรสชาติดี เนื้อแน่นหวาน ธาตุอาหารที่
เป็น ปัจจัยให้พืชเจริญเติบโตมีอยู่ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่วัชพืช
ดังนั้นวัชพืชก็สามารถนำมาทำปุ๋ยได้ โดยจุลินทรีย์จะเป็นตัว
ย่อยสลายให้ธาตุอาหารเหล่านี้ออกมาเร็วขึ้น
ปุ๋ ย เคมี ถ้ าใช้ พ อดี ก็ มี ป ระโยชน์ แต่ ที่ มี ปั ญ หาทุ ก วั น นี้
เพราะใช้เกิน ต้องรู้วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
สูงสูด พืชระยะไหนใช้ปุ๋ยอย่างไร ซึ่ง 80% ของเกษตรกรไทย
ไม่รู้ว่าปุ๋ยคืออะไร และใช้เพื่ออะไร
ทีช่ นแดนตอนนี้ สภาพดินยังไม่เสียมากนัก เพราะชาวบ้าน
เริ่มเข้าใจเรื่องดิน เรื่องการใช้ปุ๋ยมากขึ้น หันกลับมาทำปุย๋ น้ำ
ชีวภาพ โดยเอามาผสมกับปุย๋ เคมี สูตรคือ น้ำ 200 ลิตร ปุย๋ น้ำ
ชีวภาพ 1 ลิตร ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 1 ก.ก. และปุ๋ยสูตร
16-20-0 จำนวน 1 ก.ก. ละลายน้ำแล้วเอาไปฉีดถัว่ ข้าวโพด ข้าว
ฉีดได้ 5 ไร่ ฉีด 4 ครั้ง ใช้ปุ๋ยเคมีแค่ 8 กิโล ขณะที่เมือ่ ก่อน
ใช้ปุ๋ยเคมี 50 ก.ก. / ไร่ ผลผลิตที่ออกมาก็เท่ากัน พี่น้อง
บางคนไม่รู้ว่าดินดีขึ้นอย่างไร แต่ที่เห็นคือมีไส้เดือนเยอะ”
อยากรู้ อยากเห็น : smchondan.multiply.com
อยากบอก อยากเล่า อยากถาม :
smchondan@hotmail.com

ผู้เชื่อมโยง

นายบุญเนตร เตชะกุล
กำนัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

“พื้น

ที่ ในจังหวัด
ลำปาง บาง
พื้นที่น้ำท่วมขัง บางพื้นที่แล้ง
การเกษตรที่นี่จึงมีหลากหลาย
ทั้งปลูกข้าว ปลูกถั่ว ไร่อ้อย
สวนผลไม้ สำหรับตำบลแม่สนั
อำเภอห้ า งฉั ต ร มี ลั ก ษณะ
เป็นดินปนทราย ไม่สามารถ
กักเก็บน้ำได้ แม้ว่าจะมีอ่าง
เก็บน้ำ แต่ขาดระบบชลประทาน
ที่ดี จึงทำนาได้เพียงปีละหน

หลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว ชาวบ้านก็จะปลูกถั่วต่างๆ ที่ทนแล้งได้
แต่กอ่ น ผมก็เป็นเกษตรกรอย่างเดียว แต่พอมาเป็นผู้ใหญ่บา้ น (ปี 2532) แล้วก็มาเป็น
กำนัน (ปี 2536) ก็ไม่ได้ทำนา ที่นาก็ให้เขาเช่า เพราะต้องให้เวลากับชาวบ้านมากขึ้น เหมือน
เราหลงใหลไปตามกระแส
ตอนนีก้ ห็ วนมาทำนาอีกครัง้ เพราะรูว้ า่ สิง่ ทีต่ ามกระแสไม่ใช่ ของจริง ต้องกลับมาสูว่ ถิ ชี วี ติ
แห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ คื อ สิ่ ง ที่ แ น่ น อน ก็ เ ลยไปเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ที่ ส าขา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ทำให้รู้จักผู้คนจากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถมาเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของเรา
ทีนี้ก็มาทำเกษตรชีวภาพปีที่แล้ว ทำกันเป็นกลุ่มทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน รวมกัน
11 ราย ถึงปีนี้ เพิ่มเป็น 60 กว่าราย ถ้าดูเฉพาะในพืน้ ทีต่ ำบลแม่สนั จาก 8 ราย พืน้ ที่ 23 ไร่
ตอนนี้ขยายไป 36 ราย พื้นที่ 300 กว่าไร่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ อาศัยแรงจูงใจโดยใช้
โครงการผลิตข้าวเพื่อส่งขายต่างประเทศ เป็นตัวดึงความร่วมมือของชาวบ้าน ต่างจากเดิมที่
ไม่เคยมีการส่งออก งานนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและสถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวหอมมะลิแดงปลอดสารเคมีที่ส่งไป ขายได้ราคา 18 บาท/กิโลกรัม
ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปจะขายได้สูงสุดเพียง 12 บาท แถมต้นทุนน้อยกว่าการใช้สารเคมี
เพราะวัสดุเราหาได้ในท้องถิ่นขึ้วัว ฟางข้าว เราใช้หมด และสภาพดินก็ดีขึ้นด้วย”
บทบาทผูเ้ ชือ่ มโยงของกำนันบุญเนตรเพิง่ เริม่ ต้น หลังจากวางรากฐานกับชาวบ้านมากว่า 20 ปี
เป็นปฐมบททีด่ ีในการสร้างแรงจูงใจและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดสารในพืน้ ทีต่ ำบลแม่สนั
ขยายไปสู่ตำบลอื่นๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาดินเสื่อมด้วยวิถีธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว

น้ำผุดที่ปลายนา

นางสวิงทอง กุดวงค์แก้ว
เกษตรกร ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

“จะ

ทำอย่างไรให้ผืน
ดินแห่งนีม้ นี ำ้ จำได้
ว่ า คนเฒ่ า คนแก่ เ คยบอกว่ า
“ต้ น ไม้ ใ หญ่ จะช่วยดินดูดซับ
น้ ำ ได้ด”ี และต้นยางนาเหมาะสม
ที่สุด โตเร็ว เขียวไว ทนแล้ง
ได้ดี จึงปลูกในทีน่ า ชาวบ้านใน
ละแวกเห็นต่างก็บอกว่าไม่น่า
ปลูกเพราะยางนาเป็นไม้ ใหญ่
ปลูกแล้วพอโตไปก็เป็นไม้หลวง
แต่ก็ไม่ฟังใคร

พ่อหมอกจะหาเก็บขวดน้ำขวดเหล้าที่คนทิ้งตามข้างทาง เอามาใส่น้ำให้เต็มขวด แล้วคว่ำ
ปากขวดฝังดินไว้ ใกล้กับโคนต้นไม้ที่ปลูก ค่อยเก็บ ค่อยเติม ค่อยทำไปเรื่อย และได้นำวัว
ควายออกไปเลี้ยงอยู่ที่นา ทำให้มีปุ๋ยคอกอย่างดี บำรุงต้นไม้ ไม้ที่ปลูกรอดชีวิตเจริญเติบโต
เกือบทั้งหมด ต้นอ่อนของไม้ยางนา ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้สัก เริ่มแข็งแรงเติบโตขึน้ ทุกปี
ประกอบกับไม้เก่าซึง่ เป็นไม้ผลอืน่ ๆ เช่น มะม่วง มะปราง มะขาม มะไฟ ในทีน่ าก็มีอยู่บ้าง จึงปลูก
กล้วย น้อยหน่า สับปะรด ปลูกพืชผักผลไม้อื่นๆ เพิ่มเติมระหว่างช่องว่างของต้นไม้ที่ปลูก
อีกหลายชนิดเลี้ยงคนในครอบครัว และแบ่งปันคนในหมู่บ้าน
ผ่านไป 10 ปี ไม้ตน้ เล็กๆ เติบโตแผ่กงิ่ ก้านสาขา ให้รม่ เงามีสตั ว์หลายชนิดเข้ามาอาศัย
โดยเฉพาะแมลงจำพวก จักจัน่ แมงแคง แมงกินนู จิง้ หรีด มีชาวบ้านไปขุดหาจิง้ หรีด ไปแหย่ไข่
มดแดง ไปก้าน (ส่องไต้หาแมลง) ตามต้นไม้ตอนกลางคืนหลายคน พอถึงฤดูฝนมีเห็ดหลาย
ชนิด เช่น เห็ดระโงก เห็ดดิน เห็ดน้ำหมาก เห็ดปลวก (เห็ดโคน) เป็นต้น เกิดอยูต่ ามทางเดินบ้าง
ใต้ตน้ ไม้บา้ ง และผืนนาทีป่ ลูกข้าวก็ออกรวงให้ผลผลิตมากกว่าตอนทีย่ งั ไม่ได้ปลูกต้นไม้ ทำให้
เพือ่ นบ้านอยากทำตาม เริม่ มีการเพาะกล้าไม้เพือ่ แจกจ่ายให้กบั เพือ่ นบ้าน
ผลที่ตามมาคือ “ตาน้ำ” น้ำที่ผุดขึ้นมาสามารถใช้กินใช้ดื่มได้ ทำให้ผืนนาที่แห้งแล้งกลับ
มาเป็นผืนนาที่มีน้ำหล่อเลี้ยงสมบูรณ์อีกครั้ง”
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พ ลิกฟื้น “ราย็อง”
วันใหม่ในมาบตาพุด

3 มีนาคม 2552 เป็นอีกวันหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นชีวติ เมืองระยอง
เมือ่ ศาลปกครองมีคำสัง่ ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม ประกาศ
ให้ 5 ตำบล ในพืน้ ทีน่ คิ มมาบตาพุด -บ้านฉาง เป็นเขตควบคุม
มลพิษ ภายใน 60 วัน ด้วยคำสั่งนี้ทำให้อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ทผี่ ดุ ขึน้ มากมายกว่า 1,700 โรงในจังหวัดระยอง และเฉพาะ
ทีต่ ำบลมาบตาพุดทีม่ มี ากกว่า 300 แห่ง ต้องปรับขบวนใหม่
ประเด็นเรื่องมาบตาพุดนั้นเป็นสิ่งท้าทายมุมมองของ
การอยูร่ ว่ มกัน ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนในสังคมไทย
เริ่มแรกที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยช่วง
ทศวรรษ 2520 และมีแผนทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝัง่ ทะเล
ภาคตะวันออกนั้น ชาวระยองส่วนใหญ่ยินดีกับการค้นพบนี้
เพราะเชื่อว่าจะนำมาสู่การพัฒนาจังหวัด นิคมมาบตาพุดที่
เกิดขึน้ ในช่วงนัน้ ก็ตงั้ ในพืน้ ทีป่ ระชากรไม่หนาแน่น อีกสิบปีตอ่ มา
อุตสาหกรรมขยายตัวรวดเร็วตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
มาบตาพุดก็กลายเป็นเมืองกึง่ อุตสาหกรรม ซึง่ ต้องยอมรับว่า
แม้กฎหมายหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะระบุไว้ชัดเจนว่า
ต้องมีการควบคุมการปล่อยมลสารต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environment Impact Assessment,
EIA) แต่โรงงานเล็กๆ ที่ไม่มรี ะบบควบคุมทีด่ ี สร้างผลกระทบ
อยูห่ ลายครัง้ ในขณะทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึน้
พร้อมระบบทีค่ วบคุมได้ แต่ก็ไม่วายต้องมีสว่ นร่วมในการปรับ
แก้ไปกับกระบวนการพัฒนาเหล่านี้
เมือ่ เวลาผ่านไป ชุมชนและสังคมมีการตืน่ ตัวเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
มากขึน้ ก็เกิดการเคลือ่ นไหวทีน่ ำมาสูก่ ารออกมาตรการต่างๆ

ตำนานในถนนยมจินดา

ถนนยมจินดาอยู่กลางเมืองระยอง เป็นถนนกว้างแค่รถ
สวนกันได้แบบช้าๆ มีความยาวราวครึง่ กิโลเมตร สองข้างถนน
เป็นบ้านเก่าแก่กับตึกแถวค้าขายย้อนยุค บางหลังยังรักษารูป
ทรงที่นิยมสร้างเมื่อร้อยปีก่อน เป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า
Colonial ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสที่เคยมีบทบาทในแถบ
อินโดจีน
พื้นที่เล็กๆ บนถนนสายนี้เป็นความพยายามของชาวบ้าน
ทีน่ ำโดย “กลุม่ อนุรกั ษ์ - ฟืน้ ฟูเมืองเก่าระยอง” ในการปรับภูมทิ ศั น์
เพือ่ ฟืน้ ตำนานทีย่ งั มีลมหายใจของเมืองระยองให้กลับคืนมา
เป็นอีกทางหนึง่ ในช่วยคลีค่ ลายสังคมเมืองระยอง โดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
ระยองเป็นเมืองเก่าแก่ทมี่ รี อ่ งรอยการตัง้ ถิน่ ฐานมาตัง้ แต่
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ราว 5,000 ปีกอ่ นโน้น นักโบราณคดี
พบเศษเครือ่ งปัน้ ดินเผา เครือ่ งมือหินขัด ในถ้ำแถวๆ เขาชะเมาเขาวง ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ อยต่อกับจันทบุรี แล้วก็ยงั พบซากหินศิลา
สลักรูปต่างๆ พบแนวคูคา่ ยโบราณและซากอาคารทีเ่ ป็นศิลปะ
การก่อสร้างแบบขอม อันนีก้ ส็ ามารถชี้ได้อกี ว่า ระยองเป็นเมือง
ที่เจริญแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 15-17 เป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักร
ขอมเพิ่งเรืองอำนาจ
เรารู้กันดีว่าชนพื้นเมืองของระยอง คือ ชาวชอง ใน
เอกสารเผยแพร่โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรฯ บอกว่า ชาวชองนัน้
อาศัยกระจายอยู่ในแถบตะวันออก ตั้งแต่ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุรี ตราด เป็นชนชาติที่จัดอยู่ในสายตระกูลมอญ-เขมร
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เพือ่ การรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งผลให้โรงงานดูแลเรือ่ งระบบ
ต่างๆ ต้องพิสูจน์ ให้เห็นว่า การดำเนินงานจะไม่สร้างผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
กลายเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ และเป็นจุดสำคัญของ
การพลิกฟืน้ ระยอง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ระยองและมาบตาพุดไม่ ได้มีแต่
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม งานวิ จั ย ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ พบว่า ผลกระทบที่มีต่อชุมชนมาบตาพุด
อย่างรุนแรงกลับไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เป็นปัญหาสังคมที่
เกิดจากการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม เกิดการอพยพ
แรงงานที่กลายเป็นประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว ทั้งสอง
กลุ่ ม นี้ ข าดสิ ท ธิ ใ นการรั บ บริ ก ารของรั ฐ รวมทั้ ง ระบบ
สาธารณสุขพื้นฐาน ก่อเกิดห่วงโซ่ปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ทั้ง
อาชญากรรม ยาเสพติด การทำแท้ง การขายบริการทาง
เพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัญหาเหล่านีก้ เ็ หมือนเชือกทีม่ ปี มตลอดเส้น ต้องอาศัย
ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน มาช่วยการแก้ไขปรับปรุง ให้ระยอง
ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่รว่ มกับชุมชนอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
ความร่วมมือกันอย่างจริงใจในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
จะช่วยให้เกิดการคลี่คลายปัญหาทีละปม โดยปราศ
จากอคติต่อกัน
ด้วยความหวังว่า เชือกเส้นเรียบเส้นเดิมจะ
กลับคืนมา

หรือในกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ อสโตร-เอเชียติค (AustroAsiatic, Mon-Khmer) เข้ า มาอยู่ ใ นพื้ น ที่
ดังกล่าวตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเล็กน้อย คือ
ช่วงพุทธศักราช 1700
สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ปราชญ์
ด้านประวัติศาสตร์ไทย ทรงเคยพบชาวชอง
ที่อำเภอท่ามะขาม จังหวัดจัน ทบุรี แล้ว
บันทึกไว้ในหนังสือ “ชาติวงศ์วทิ ยา” สรุปว่า
ชาวชองพู ด จาละม้ า ยคล้ า ยเขมร มี แ ต่
ภาษาพู ด ไม่ มี ภ าษาเขี ย น ล่ า สุ ด มี
มานุ ษ ยวิ ท ยากลุ่ ม หนึ่ ง มาช่ ว ยรื้ อ ฟื้ น
ภาษาชองก่อนจะสูญหายไป เพราะคน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยจะพูดชอง แล้วบันทึกไว้
เป็นภาษาเขียน โดยอิงกับพยัญชนะ
ขอม เขาใช้ วิ ธี ติ ดไมโครโฟนจิ๋ วไว้
ตรงคอ แล้วเก็บเสียงพูดใส่เทปเพื่อ
แกะเป็นตัวหนังสือ
ชาวชองเป็นชาวลุ่ม ก็แน่นอน
ว่าต้องชำนาญการเกษตร นอกจาก
ปลูกข้าวกินแล้ว ยังเก่งเรือ่ งทำไร่
กระวาน สมัยก่อนกระวานเป็น
ส่วนหนึง่ ของ “ส่วย” ที่หัวเมือง
ต่างๆ จะส่งบรรณาการให้แก่

ราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่ราชอาณาจักรอยุธยา ทุกวันนี้
บางพื้นที่ ในจันทบุรีก็ยังเหลือดงกระวาน แต่ชาวชองใน
เมืองระยองปลีกวิเวกไปหมดแล้ว เพราะชองเป็นคนรัก
ความสงบ เมือ่ ระยองกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมชาวชอง
ก็หนีเข้าป่าไปอยูแ่ ถบจันทบุรี ทุกวันนีก้ ย็ งั มีชมุ ชนชาวชอง
หลายพันคนทีพ่ ยายามรักษาประเพณีดงั้ เดิม ตัง้ รกราก
ในอำเภอเขาคิชฌกูฏกับอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
คำว่าระยองก็น่าจะมาจากภาษาชองเหมือนกัน
มีการแปลสองความหมาย คือ เขตแดน กับ ไม้ประดู่
(คือมันแปลได้สองอย่าง) ซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นทำรายได้
เลี้ยงคนระยองสมัยโบราณ (ทุกวันนี้ก็ยังตำบลท่า
ประดู่) การออกเสียงระยองแบบชาวชอง ก็ตอ้ ง
ออกเสียง “รา” ยาวๆ แล้วรีบตวัดเสียง “ย็อง”
ให้สนั้ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ ภาษาเขียนก็อาจจะเขียน
ว่า “ราย็อง” เพื่อให้ใกล้เคียงกับการออกเสียง
เข้ารกเข้าพงออกนอกถนนยมจินดามาก
ไปหน่อย...
โครงการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง
เป็ น ความร่ ว มมื อ ของชาวบ้ า นกั บ นั ก คิ ด
กลุม่ หนึง่ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
เมืองระยอง และอบจ.ระยอง เป็นระยะๆ
ประธานกลุม่ ฯ เป็นหนุม่ มุสลิม ชือ่ “แดส”
หรือ บุญอนันต์ หมัดเชียว เจ้าของร้าน
กาแฟราย็อง ตั้งอยู่ ในถนนยมจินดานั่น
แหละ ร้านนายแดสก็แทบจะเหมือนร้าน
ขายของเก่า มองไกลๆ ไม่คิดว่าขาย
กาแฟ ร้านขายของบางแห่งยังรักษา
ความมีน้ำจิตน้ำใจแบบคนโบราณไว้
อย่ า งร้ า นขายรู ป เขี ย นร้ า นหนึ่ ง ชื่ อ
Da Vinci Studio มีป้ายเชิญชวนให้
เข้าไปดื่มน้ำเย็นๆ ไม่เสียสตางค์
ดื่มแล้วก็ลา้ งแก้วให้ดว้ ย พิพธิ ภัณฑ์
เก่าก็เป็นฝีมือของกลุ่มอนุรักษ์ฯ
เป็นตึกแถวติดน้ำ ด้านหลังเป็น
พื้ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การแสดงหรือเวที
เสวนาย่อยๆ มีเด็กนักเรียนมาใช้
ประโยชน์จากพิพธิ ภัณฑ์นเี้ สมอ
ด้ า นตรงข้ า มพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เป็ น ลานวั ฒ นธรรม ซึ่ ง จะ
มีงานใหญ่ปีละ 2 ครั้ง คือ
งานไหว้ครูต้นเดือนเมษายน
ถื อ เอาวั น ที่ ต รงกั บ วั น
พระราชสมภพสมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี กับ
ตอนปลายปี ใ นเดื อ น
ธันวาคม เป็นงานภู มิ
บุรีศรีระยอง ไม่ช้านี้
จะมี โ ครงการสร้ า ง
สะพานไม้ ให้คนเดิน

ข้ามแม่น้ำจากด้านหลังพิพิธภัณฑ์ แล้วก็จะปรับให้เป็นถนนคนเดิน
เน้นให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านศิลปวัฒนธรรม
ข้างๆ ลานวัฒนธรรม เป็นรถบรรทุกสมัยคุณปู่ที่ ได้รับการขัดสี
ฉวีวรรณภายนอก เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ความเก๋า นี่คือรถห้องสมุดที่
ตั้งใจจะพัฒนาให้เด็กๆ มาใช้เป็นพื้นที่กิจกรรม นอกเหนือจากการอ่าน
หนังสือ มีโครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง โคมไฟ ป้ายเล่าขานตำนาน
เมือง ปรับปรุงต้นไม้เพื่อช่วยเสริมภูมิทัศน์ เป็นต้น
การฟื้น “ราย็อง” นั้น มีหนทางหลายสาย

เขายายดา “ปอด” เมืองระยอง

หากเปรียบโรงงานอุตสาหกรรมเล็ก -ใหญ่ ในจังหวัดระยองเป็น
คนสูบบุหรี่ ป่าในเมืองระยองก็คงเป็นดั่งปอดที่คอยฟอกอากาศให้
บริสทุ ธิ์
ยังพออุ่นใจอยู่บ้าง ที่กรมป่าไม้วิเคราะห์ข้อมูลว่า เนื้อที่ป่าไม้ ใน
จังหวัดระยอง มีอัตราการลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากพื้นที่ที่ป่า
ที่เหลืออยู่นั้น อยู่ ในเขตอนุรักษ์ และภูเขาสูงชัน ไม่เหมาะกับการทำ
เกษตร รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า อย่ า งเข้ ม แข็ ง ของ
เจ้าหน้าที่ และส่วนสำคัญ ก็คือความร่วมมือของชุมชนต่างๆ ในการ
ป้องกันและฟื้นฟูป่า
ก็ความร่วมมือจากชาวบ้านในหลายชุมชนนี่เอง ที่มีส่วนช่วยทำให้
ป่าใกล้เมืองทีช่ อื่ ว่า “เขายายดา” ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ อย่างเช่น
ชุมชนบ้านบ่อหิน ที่ชาวบ้านช่วยกันรับมือกับการรุกขยายพื้นที่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว มีการฟื้นฟูดูแลรักษาป่าร่วมกันมากว่า 20 ปี ทำให้ป่าเขา
ยายดาซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองระยอง เป็นที่พึ่งของชาวบ้านใน
การเก็บหาของป่า มีสายน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนและเพื่อการเกษตรให้กับ
ชาวบ้าน 6 ตำบล คือ ต.บ้านแลง ต.ตะพง ต.แกลง ต.เพ ต.กะเฉด
และ ต.สำนักทอง และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองระยอง
หากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้
การรักษาปอดก็เป็นทางออกที่ดี่สุดทางหนึ่ง

“ฮิ” ที่ติดปากคนระยอง

ระยอง “ฮิ” สั้น เมืองจันทร์ “ฮิ” ยาว...
ก็แล้วทำไมพี่น้องสองเมืองนี้ต้องมีปิดประโยคถามคำด้วย “ฮิ”
ด้วยเล่าฮิ?
ไม่มีใครบอกที่มาได้ ผู้แก่แม่เฒ่าก็บอกได้แต่ว่า “ฮิ” กันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษแล้ว แต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาเลิกฮิแล้ว น่าเสียดาย ที่จริงนี่
เป็นเสน่ห์พื้นบ้านที่น่ารักมากๆ
ภาษาพู ด ของชาวระยองจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ภาษาไทยตะวั น ออก
คล้ายคลึงกับไทยกลาง ต่างกันตรงการออกเสียงที่หนักแน่นจริงจัง
การออกเสียงต่างกับภาคกลางเล็กน้อย เช่น คำตายที่สะกดด้วยแม่กก
กบ และกด ถ้าไทยกลางจะออกเสียงเป็นเสียงเอก แต่สำเนียงระยอง
จะออกเสียงสามัญ ถ้าพยัญชนะต้น เป็นอักษรต่ำ เช่น ครก ไทย
กลางจะออกเสียงไม้ตรี แต่สำเนียงระยอง จะเป็นไม้โท และมีศัพท์
บางคำที่ใช้เฉพาะถิน่ เช่น ซาก แปลว่าป่าละเมาะ เบอะ แปลว่า ไม่สวย
สำมะรด ก็คือ สัปปะรดนี่แหละ หาย ก็หมายถึง หมดเกลี้ยง เป็นต้น
สรุปว่า ทำไมคนระยองต้อง “ฮิ” ก็ยงั เป็นปริศนาอยูน่ นั่ แล้ว
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ร้ อยใจสายใจยาว

กู้วิกฤติด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปิด

เปิ ด ศั ก ราชไตรมาสแรกของปี นี้ สำหรั บ
เกษตรกร ไม่ มี ง านใดที่ ร วมเครื อ ข่ า ย
พลพรรคทั่วประเทศได้มากมายเท่ากับ “มหกรรมคืนชีวิต
ให้แผ่นดิน” ของ “อาจารย์ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร แห่ง
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อีกแล้ว
ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พื้นที่โล่งด้านหน้า
ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กลายสภาพเป็น หมู่บ้านน้อยๆ ด้วย
ประดาเต้นท์หลากสีที่ผุดขึ้นมารองรับเครือข่ายกสิกรรม
ชาติทวั่ ประเทศ ทีพ่ ากันมาค้างในวันสุกดิบ ก่อนเริม่ งานจริง
ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2552 ใครที่ไม่จะเจอหน้ากันตัง้ กะ
ปีกลาย มางานนี้ไม่พลาด รุน่ ใหญ่หน่อยก็รบั ไหว้ไม่หวาดไหว

ต้นกำเนิดของงานมหกรรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ซึ่งจัด
มา 6-7 ปีแล้ว ก็คือความพยายาม “ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” (และข้อนี้ก็น่าจะ
เหตุผลหลักในการก่อเกิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตั้งแต่
20 ปีที่แล้ว) แนวคิดของงานในปีนี้ คือ “กู้วิกฤติด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น องคาพยพต่างๆ ในงานจึง
พุ่งเป้าให้เครือข่ายแสดงพลัง ระดมสมองว่าสังคมไทยจะ
คัดท้ายไปทางไหนถึงฝ่าวิกฤตินี้ให้พ้นไปได้
งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือภาควิชาการกับภาค
นิทรรศการ ในภาควิชาการก็มีเรื่องของปาฐกถาและเวที
เสวนามากมาย ภาคนิทรรศการ ก็การให้ความรู้คู่การฝึก
ทำจริง โดยแบ่งออกเป็น 11 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1)
ฐานคนรักทุง่ เป็นเรือ่ งการทำงานข้าวอินทรียแ์ ละโรงสีขา้ ว
เพื่อการพึ่งตนเอง 2) ฐานคนรักแม่ธรณี เป็นเรื่องการทำ
ปุ๋ยอินทรีย์ 3) ฐานคนรักน้ำ กับการจัดการทรัพยากรน้ำ
ตัง้ แต่ภผู าสูม่ หานที 4) ฐานคนรักป่า กับแนวคิดป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง และธนาคารต้นไม้ ปีนี้พอจะมีทุนทำ
หนังสือ “คู่มือธนาคารต้นไม้” เล่มแรกออกมาสื่อความกับ
เครือข่ายด้วย 5) ฐานคนเอาถ่าน คือการผลิตถ่านจาก
เศษไม้ในป่า และการทำน้ำส้มควันไม้ 6) ฐานคนมีน้ำยา
เป็นเรื่องการผลิ ต น้ ำ ยาเอนกประสงค์ เ พื่ อ ลดค่ าใช้ จ่ า ย
ในบ้าน 7) ฐานคนมีไฟ ให้ความรูเ้ รือ่ งการผลิตไบโอแก๊ส
8) ฐานคนรักสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม 9) ฐานคนติดดิน ก็เป็นเรื่องบ้านดิน และการทำ
อิฐบล๊อกประสานนัน่ เอง 10) ฐานร้านคืนชีวติ ให้แผ่นดิน...
อุม้ ชูไม่จำกัด เป็นเรือ่ งวิธบี ริหารจัดการค้าชุมชน และสุดท้าย
11) ฐานพอเพียงได้ยาก หากมีอบายมุข เป็นกิจกรรมของ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ที่ได้รบั การสนับสนุนจาก
โดย สสส.
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ความรู้จากงานนี้มากมายเก็บโกยเข้าสมองแทบไม่ไหว
แต่ความประทับใจไม่ได้อยู่ที่การโด๊บสาระความรู้ แต่อยู่ที่
ได้มโี อกาสสัมผัสกับ “ตัวจริงเสียงจริง” ของผูก้ อ่ การดีดา้ น
สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศไทย
การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ตามประสา
อาจารย์ยักษ์ อดมีวลีเด็ด ทิ้งทวนแต่ละปีไม่ได้ วลีเด็ดปีนี้
คือ “วัฒนธรรมลิปสติก”
ใครอยากรู้ว่าหมายถึงอะไร มีนัย “เด็ด” ไปถึงใคร
ปะหน้าอาจารย์ยักษ์ โปรดกระซิบถามเอาเอง
คลิ ก เข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรมของงานได้ ใ น
เว็บไซต์มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ www.agrinature.or.th

ทางออกของชาติ

“จำ

หน้าผมไว้ให้ดนี ะครับ ผมกล้าพูดว่าธนาคาร
ต้นไม้เป็นทางออกทางเดียวของชนชาติเรา
ขณะภาวะบีบคั้นเช่นนี้”
จัว่ หัวเข้มๆ ในคำนำหนังสือ “คูม่ อื ธนาคารต้นไม้” ทีเ่ พิง่
พิมพ์เสร็จหมาดๆ ตามสไตล์โผงผางของ “พงศา ชูแนม”
หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จ.ชุมพร ในฐานะ
รองผู้จัดการธนาคารต้นไม้ ปะหน้ากันในงาน “มหกรรม
คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
นายหัวบอกว่าตอนนี้ “ธนาคารต้นไม้” ขยายสาขาไปแล้ว
170 แห่ง ใน 42 จังหวัด ทั่วประเทศแล้ว สาขาล่าสุด...
เพิง่ เปิดที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา...สิน้ ปี 52 นี้ไปถึง 10
ล้านต้นแน่ ตอนนี้ กำลังเข้าสู่กระบวนการแปลงให้เป็น
นโยบายภาครัฐในรูปแบบ “ปลูกต้นไม้ใช้หนี้” โดย ธกส.
และคณะกรรมการธนาคารฯ จะประเมินราคาต้นไม้ให้เมื่อ
อายุ 1 ปี
พี่น้องที่สนใจ คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่
www.treebank.com หรือช่วยกันหยอดกระปุกเพื่อ
สานต่องานโดยบริจาคเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาศักยภาพ
ธนาคารต้นไม้” ธกส. สาขาพะโต๊ะ บัญชีออมทรัพย์เลขที่
419-2-72181-8

“ปราชญ์พื้นบ้าน”
คนใหม่

สม

ยศ มณีโชติ เกษตรกรนักทดลองแห่งตำบล
ชนแดน เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
บุคคล ครั้งที่ 10 ปี 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ใ ห้ เ ป็ น ปราชญ์ เ กษตรผู้ ท รงภู มิ ปั ญ ญาและมี
คุณูปการต่อภาคเกษตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เพื่ อ เสนอต่ อ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ปี 2552 ในระดับประเทศต่อไป
เอาใจช่วยพี่หนวดของเรา!

ไผ่ผาก...ตายแล้วไปไหน?
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โมงเช้าของวัน ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ชาวบ้าน
กลุ่ ม เล็ ก ๆ ทิ่ ช่ ว ยกั น ดู แ ลป่ าในบ้ า นหนองแหน
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นัดรวมตัว
กั น เพื่ อ “งานทดลอง” จั ด การซากไผ่ ต ายที่ มี เ ต็ ม ป่ า
เป็ น ซากไผ่ ที่ เ กิ ด จากการเผาป่ า เพื่ อ เร่ ง หน่ อไม้ เ มื่ อ ครั้ง
อดีต ซากไผ่พวกนี้จะกั้นการเติบโตของหน่อใหม่ และเป็น
เชื้อไฟ การจัดการซากเก่ายังช่วยทำให้ป่าสะอาดอีกด้วย

‘ไผ่ผาก’ มีหน่อรสหวาน ไม่เฝื่อน ลำต้นใช้สานเข่ง
ใบใหญ่กว่าไผ่อื่นๆ เหมาะที่สุดในการห่อบ๊ะจ่าง
ไผ่ผากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติครบวงจร ป่าไผ่ผากบ้าน
หนองแหน หมู่ 9, 11 และ 14 ก็เลยเป็นแหล่งดึงดูด
ในการกรูเข้ามาเก็บหา แต่ขาดการดูแล ไผ่ผากจึงร่อยหรอ
ลงจนแทบหมดป่า
เมื่อ 2 ปีก่อน (2549) คุณธนภพ เกียรติฉวีพรรณ
(ประธานชมรมเกษตรอิ น ทรี ย์ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ
จ.ฉะเชิงเทรา) และคุณธวัช เกียรติเสรี (นักวิชาการจาก
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาวนศาสตร์ ชุ ม ชน จ.สระแก้ ว )
สองคณะทำงานภูมภิ าค ภาคกลาง-ตะวันออก จับพลัดจับพลู
เข้ามาในบ้านนี้ พอเห็นปัญหาก็เลยชักชวนเข้าเครือข่าย

เมื่อ

วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ได้ข่าวคราวจาก
พ่อหลวงปรีชา ศิริ จากบ้านห้วยหินลาดใน
อ.เวี ย งป่ า เป้ า จ.เชี ย งราย แจ้ ง ว่ า มี ลู ก เห็ บ ตกบริ เ วณ
หมู่บ้านประมาณ 2 ทุ่ม ลูกเห็บขนาดผลกระท้อน ทำ
หลังคาบ้านทะลุเกือบทุกหลัง ผลผลิตเสียหาย สัตว์เลี้ยง
ตายไม่น้อย แต่กำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อชาวบ้านในละแวก
ใกล้ไกลมาช่วยเหลือกันอย่างทันใจ ทั้ง อบต. สาธารณสุข
ชาวบ้ า นจากอำเภอเชี ย งดาว บ้ า นแม่ อ อน เชี ย งใหม่
เยาวชนจากบ้านแม่วาง เชียงใหม่ บ้านขวัญคีรี อ.งาว
จ.ลำปาง ฯลฯ กว่า 50 คน เพียง 3-4 วัน ชาวบ้านก็มี
หลังคาใหม่อุ่นใจไม่เปียกฝนแล้ว
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เพื่อทำกิจกรรม “เพื่อนลูกโลกสี
เขียว” รับเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ชุมชน จนสามารถขึน้ ทะเบียน
เป็ น ป่ า ชุ ม ชน มี ค ณะกรรมการดู แ ลป่ า มี ก ฎระเบี ย บ
การใช้ปา่ มีชว่ งเวลาปิดฤดูเก็บหาหน่อไม้มาตัง้ แต่ปที แี่ ล้ว
การจัดการซากไผ่ผากเป็นหนึ่งในแผนการจัดการป่า
เพื่อฟื้น ฟูความอุดมสมบูรณ์ และขยายพื้น ที่ป่าเพิ่มเป็น
400 ไร่เศษ ซากไผ่ผากทีเ่ ผาก็เอามาทำถ่าน กับน้ำส้มควันไม้
การจัดการซากไผ่ผากโดยแปรรูปเป็นถ่านและน้ำส้ม
ควันไม้ อาจเป็นเรือ่ งเก่าของชุมชนอืน่ แต่เป็นสิง่ ทดลองใหม่
ของบ้านหนองแหน เพื่อใช้ประโยชน์จากซากไม้ ให้คุ้มค่า
และนำรายได้มาปันกันในชุมชน
ให้อากาศร้อนเข้าไปไล่สารตกค้างในเตา (เป็นช่วงของ
การทำถ่านให้บริสทุ ธิ)์
ต้องการ “คู่มือเตาเผาถ่าน 200 ลิตร” ติดต่อไปที่
โครงการส่งเสริมการเผ่าถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมาคมเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
โทร. 044 297 621

“บ้านทุ่งยาว”
หมู่บ้านเป็นสุข...
อย่างพอเพียง

บ้าน

ทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 หมูบ่ า้ น
ใน “โครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราช
ดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง” (หมู่บ้านเป็นสุข...อย่างพอเพียง)
ประจำปี 2552 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ลูกเห็บ...หนาวเหน็บที่
บ้านห้วยหินลาดใน
จ. เชียงราย
โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 โดยสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุน
ให้ เ กิ ด สั ง คมสุ ข ภาวะและมุ่ ง สร้ า งสรรค์ สั ง คม สสส.
สนับสนุน ทุนให้หมู่บ้านห่างไกลจากตัวเมือง และไม่ ได้
รั บ ทุ น ซ้ ำ ซ้ อ นจากแหล่ ง ทุ น ให้ ร่ ว มคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์
กิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ ในระยะยาว และบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของการเป็น “หมู่บ้านสร้างเสริมสุข
ภาพตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง” ในระยะ
เวลา 2 ปี
เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน ที่ผ่านมา สสส. ก็จัดพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณให้กับ 20 หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก
ในงาน “หมูบ่ า้ นเป็นสุข...อย่างพอเพียง” ณ สำนักพิพธิ ภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
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โ ลกใบเล็ก

ตารางธาตุ สือ่ สารถึงโครงสร้างและพฤติกรรมของสสาร
ทัง้ มวล ดีมตี รี เมนเดเลเยฟ นักเคมีชาวรัสเซีย เป็นคนเริม่ ทำ
ตารางธาตุเมื่อปี 1869 โดยจัดเรียงลำดับน้ำหนักอะตอม
ต่อมา ก็มกี ารปรับปรุงตารางธาตุใหม่ เมือ่ นักวิทยาศาสตร์เริม่
ตระหนักว่า เลขอะตอมของธาตุต่างๆ คือประจุบวกหรือ
โปรตรอนในนิวเคลียส ซึง่ เป็นตัวบ่งชีค้ ณ
ุ สมบัตขิ องอะตอม
ด้วยตารางธาตุ เราสามารถบอกได้วา่ มนุษย์กค็ อื ลำดับ
โมเลกุลเฉพาะอย่างหนึง่ ซึง่ ยาวประมาณ 6 ฟุตของอะตอม
ประเภทคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
แยกองค์ประกอบออกมาอย่างนี้ คงจะรูส้ กึ ได้วา่ มนุษย์ไม่
ได้วเิ ศษเหนือชีวติ อืน่ ๆ เลย

ดิน น้ำ ลม ไฟ

มนุษ ย์เราเริ่มมี
“ตัวหนังสือ” ใช้เมือ่ ไหร่?
อักษรภาพทีป่ ระทับลงบนแผ่นดินเหนียวทีเ่ ห็นนี้ เรียกว่า
คูนิฟอร์ม (Kuniform) คิดค้นขึ้นโดยชาวสุเมเรียนโบราณ
ลักษณะลิม่ แบบนีม้ พี นื้ ฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิต ต่อมาราว
ปี ค.ศ. 537 ชาวอาหรับก็ประดิษฐ์ให้มนั กลายเป็นอักษรคูฟกิ
(Kufic Script) ซึง่ ถือเป็นอักขระชุดแรกของโลก อักขระชุดที่
ได้ กลายเป็นตัวอักษรทีจ่ ารึกอัลกุรอ่านอยูน่ านถึง 3 ศตวรรษ
ก่อนจะมีหน้าตาเป็นภาษาอาหรับอย่างทุกวันนี้
คูนิฟอร์มในภาพนี้ คือการทำบัญชีของชาวสุเมเรียน
(สุเมเรีย เป็นดินแดนทีม่ อี ายุราว 10,000 ก่อน ค.ศ. ปัจจุบนั
คือภาคใต้ของอิรกั การรูจ้ กั ใช้ดนิ เผามาจารอักษรภาพ คะเนว่า
น่าจะอยู่ในราว 7,500 ปี ก่อน ค.ศ.)

โลกประกอบขึ้นจากอะไร?
นี่เป็นคำถามที่ผู้คนโบราณเคยสงสัย และค้น พบคำ
ตอบในแนวทางเดียวกัน ชาวจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปี
ก่อนคริตสศักรราช (อยากรู้ว่าเป็น พ.ศ. อะไร ให้บวกด้วย
543) หรือชาวอินเดียโบราณ หรือชาวกรีกในสมัยศตวรรษ
ที่ 5 ก่ อ น ค.ศ. ต่ า งมี ข้ อ สรุ ป เหมื อ นกั น โดยมิ ไ ด้ ล อก
ข้อสอบกันว่า สสารทัง้ มวลในโลกใบนี้ ล้วนประกอบขึน้ จาก
ธาตุเพียงไม่กชี่ นิด
ชาวจีนเชือ่ ว่าธาตุเหล่านี้ได้แก่ น้ำ โลหะ ไม้ ไฟ และดิน
ชาวกรีกและชาวอินเดีย เชือ่ ในธาตุทปี่ ระกอบเป็นโลกนีม้ ี
4 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก เขาเชือ่ ว่า การทีธ่ าตุทงั้ สีม่ า
ผสมกัน ก็เพือ่ เสริมสร้างความสมบูรณ์ของสรรพสิง่ นับตัง้ แต่
สิง่ มีชวี ติ ชัน้ ต่ำ จนถึงมนุษย์ และเทวะ เขาค้นคว้าเรือ่ งนีอ้ ยู่
นานเพือ่ หาคำตอบว่า คูต่ รงข้ามของธาตุทงั้ 4 อันได้แก่ ลมกับ
ดิน น้ำกับไฟ เปลีย่ นแปลงกันและกันอย่างไร
ล่วงมาจนถึงยุคกลางของประวัตศิ าสตร์โลก ซึง่ เป็นยุค
เล่นแร่แปรธาตุ ทำให้เกิดการคิดค้นทดลองเรือ่ งธาตุทงั้ 4 เรา
ก็มี “ตารางธาตุ” ไว้ใช้

บ้ านดิน

“บ้าน”แห่งพุทธะสภาวะ
พี่ แ ฟ๊ บ -เล่ า , น้ อ งโอโม่ - เรี ย บเรี ย ง

ที่ “โรงเรียน โรงเล่น” ใน ต.ทุง่ ควายกิน
อ.แกลง จ.ระยอง อันเป็นฐานบัญชา
การของพี่แฟ๊บ-บุบผาทิพย์ แช่มนิล
ที่ปรึกษากลุ่มรักษ์เขาชะเมา มีบ้าน
ดิ น อยู่ ตั้ ง 3 หลั ง ทุ ก หลั ง สร้ า งเอง
กะมื อ (และตี น ด้ ว ย) ตำราสร้ า ง
บ้ า นดิ น จึ ง ไม่ ต้ อ งไปควั ก ที่ ไ หนไกล
มุ่งไปหาพี่แฟ๊บเป็นได้เรื่องที่สุด

ไอ้น้อง บ้านดิน หลังหนึ่งสำเร็จได้ภายในสัปดาห์เดียวด้วย
การหลอมแรงรวมใจในชุมชน
ทีนกี้ ม็ าถึงขัน้ ตอนการสร้างบ้าน
1. สำรวจต้นทุนดิน หมายความว่าต้องเรียนรู้ดินที่จะใช้
สร้างบ้านก่อนว่าเป็นดินแบบไหน ถ้าดินเหนียวล้วนๆ เวลาแห้ง
ปริแตกง่าย ถ้าเป็นดินเหนียวปนทราย ก็ค่อยเหมาะหน่อย
นวดง่าย
2. สร้างบ่อย่ำดิน ขุดบ่อลงไปสักเมตรหนึ่งเพื่อใช้ย่ำดิน
ใส่นำ้ แกลบ บางทีก่ เ็ อาฟางผสม บางหมูเ่ ขาก็ใช้ใบหญ้าแฝก
ส่วนผสมนั้นกะดูเอาว่าเนื้อดินไม่เหลวเป๋วเกิน ไม่เหนียวจนย่ำ
หนืดเท้าเกิน การย่ำก็คือการนวดดิน ทำให้ดินก้อนเล็กลง
1

พี่

ครับ...อยากจะมีบา้ นดินกับเขาสักหลัง จะเริม่ ต้นยังไงดี?
ก็ตอ้ งเริม่ ต้นจากสร้างความเข้าใจในปรัชญาของบ้านดิน
ซะก่อนว่า บ้านดิน คือการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติอย่างอ่อนน้อม
เป็นความกลมกลืนของชีวติ กับสิง่ แวดล้อม มองในทางเศรษฐกิจ
บ้านดินช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ย มีเงินน้อยก็มบี า้ นได้ แต่ทจี่ ำเป็น
ต้องร่ำรวยมากๆ หน่อย ก็คอื เพือ่ น มีเพือ่ น...มีบา้ นได้แน่นอน
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ยืดอก...พกถุงเก่า
ถุงพลาสติกเป็นประดิษฐกรรมทีเ่ กิดในเมือ่ ปี 2503 นีเ่ อง
นับเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระโยชน์ทสี่ ดุ เพราะ ต้นทุนต่ำแต่ปริมาณ
มาก ทว่าทำร้ายโลกอย่างแรงในอัตราส่วนเท่าๆ กับประโยชน์

ง่ายต่อการเอาไปทำพิมพ์ บ่อดินนั้นต้องขุดกว้างซะหน่อย ให้
คนไม่น้อยกว่า 10 คนลงไปวาดลวดลายได้ ดินที่ ได้ที่แล้ว
จับดูจะเข้าเนือ้ เหมือนเวลาแม่ใช้ให้ตำทอดมันนัน่ แหละ (บ้านผม
เรียกทอดมันว่า “ปลาเห็ด” ล่ะ)
การย่ำดินใช้เวลานาน เป็นโอกาสที่จะได้ถามสารทุกข์
สุขดิบกัน ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องลูกเรื่องผัว รุ่นจิ๋วหน่อย
ก็มีตั้งกะเรื่องกุ๊กกิ๊กหวานแหวว ไปจนถึงเรื่องสอบเอ็นทรานซ์
บรรดาข้อคิด คำแนะนำ ความเห็นอกเห็นใจ มิตรภาพ เกิด
ขึ้นในโลกสีเหลี่ยมเหนียวหนืดสีลูกรังนี้ทุกครั้งไป
3. ทำบล๊อกอัดดิน หน้าตาเหมือนบันไดบ้านเลย มีช่อง
ตรงกลางเท่าๆ กัน สัก 5-6 ช่องกำลังพอดีแรง ก่อนจะเอา
ดินใส่ในบล๊อก ก็เอาชุบน้ำมาเช็ดก่อน ไม่ให้ดินติด เทดินใส่
บล๊อก แล้วเอาไม้ปาดให้หน้าเรียบ แล้วสองคนก็หามหัว-ท้าย
นับ 1-2-3 แล้วยกขึ้นพร้อมๆ กัน เสร็จแล้วก็เอาไปกระแทก
ออกให้เป็นก้อนตรงลานตาก
4. ลานตากก้อนดิน เลือกเอาตรงที่แดดส่องจัด ให้มีที่
ว่างเยอะๆ หน่อย เพราะต้องตากเป็นร้อยๆ ก้อน ด้านหนึ่งก็
ตากทิ้งไว้สัก 4-5 วัน แล้วก็มาพลิกกลับอีกด้านหนึ่ง พอแห้ง
ดีก็เรียงเก็บไว้
5. ได้เวลาขึ้นผนัง บ้านดินไม่ใช่เสา วิธีการเรียงก้อนดิน
ก็คือเรียงแบบสับหว่าง ระหว่างดินแต่ละก้อนก็ต้องใช้ดินใน
บ่อที่เราย่ำมา “ยา” เหมือนการก่ออิฐทีต่ อ้ งใช้ปนู มายานัน่ แล
ผนังตรงไหนทีอ่ ยากจะเว้นหน้าต่าง ประตูกเ็ ว้นไว้ อย่าลืมเขียน
3

4

เมือ่ แรกออกตลาด พลาสติกได้รบั การสร้างกระแสว่าช่วยลด
การใช้กระดาษและอนุรกั ษ์ตน้ ไม้ เพียงแค่ 2-3 ปี ถุงพลาสติก
ก็กลายเป็นของทีข่ าดไม่ได้	
ถุงพลาสติกทีเ่ ราใช้ใส่สนิ ค้าและอาหาร ล้วนผลิตมาจาก
เม็ดพลาสติกที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การผลิตถุง
พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ทำได้รวดเร็ว อายุใช้งานสั้น
ส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว แต่กว่าถุงแต่ละใบจะ
ย่อยสลายกลับใช้เวลานานกว่า 400 ปี เพือ่ แก้ปญ
ั หานี้ ก็เลย
มีการผสมสารย่อยสลาย เพือ่ ลดความเหนียวลง สารนีจ้ ะทำ
ปฏิกริ ยิ าเมือ่ เจอกับแสงแดด ทำให้โมเลกุลของเม็ดพลาสติก
แตกสลาย ถึงอย่างนัน้ ก็ตอ้ งใช้เวลาย่อยสลาย 1 ปี
การกำจัดถุงพลาสติกก็อย่างทีร่ กู้ นั อยู่ คือเอาไปฝัง ซึง่ มี
ผลทำให้ดนิ เสือ่ มโทรม พอเอาไปเผา ก็ทำให้เกิดก๊าซพิษ เมือ่
ลงน้ำก็อดุ ตันอันตราย เมือ่ หลายปี มีขา่ วการผ่าซากปลาวาฬ
ตัวหนึ่งที่ตายเท้งเต้ง พบว่าในท้องมีขยะพลาสติกจำนวน
มหาศาล แต่ละปีกม็ เี ต่าทะเลและสัตว์นำ้ จำนวนมากตายเพราะ
กินถุงพลาสติก เพราะคิดว่าเป็นแมงกะพรุน
และนีค่ อื ตัวเลขทีน่ า่ ตกกะใจ...
ทุกวันนี้ มีการใช้ถงุ พลาสติกถึง 5 แสนล้าน-ล้านล้าน
ใบต่อปี
เฉลีย่ ว่าทุก 1 นาที มีการใช้ถงุ อย่างน้อย 1 ล้านใบ
ในจำนวน 5 แสนล้านใบนี้ ต้องใช้เชือ้ เพลิงน้ำมันในการ
ผลิตจำนวน 9 พันล้านลิตร หรือเทียบได้วา่ น้ำมันที่ใช้ผลิตถุง
พลาสติก 8.7 ใบ สามารถเติมรถยนตร์ให้วงิ่ ได้ 1 กิโลเมตร
พกถุงผ้า หรือพกถุงพลาสติกเก่าติดตัวก่อนออกจากบ้าน
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใบใหม่ในบัดเดี๋ยวนี้ เป็นวิธีที่ช่วย
ผ่อนภาระให้โลกได้
ไม่ตอ้ งรอฤกษ์ ไม่ตอ้ งรอใคร...ทำเองได้ทนั ที

แบบบ้านในฝันไว้กอ่ นนะ บ้านดินหลังขนาดย่อมๆ มีมมุ นอนจริง
มุมทำงาน และมุมเอกเขนก ใช้กอ้ นดินประมาณ 1,000 ก้อน
จำนวนขนาดนี้ ถ้ามีเพือ่ นประมาณ 30 คนก็เท่ากับ 60 ตีนขยัน
มาช่วยกันแค่ 4-5 วัน...เสร็จ
6. ทีนกี้ ถ็ งึ การฉาบ เมือ่ ก่อเสร็จก็ไปทีบ่ อ่ ดินเหมือนเดิม ย่ำ
ดินอีกที คราวนีเ้ อาให้เหลวกว่าตอนทำเป็นก้อนสักหน่อย แล้วก็
ใช้อปุ กรณ์ประจำกายคือ มือนีแ่ หละ กอบดินไล้ไปตามผนัง จาก
ล่าง-ขึน้ บน ใครอยากจะใส่ลายปัน้ อะไรทีผ่ นัง...ก็ทำทีข่ นั้ ตอนนี้
7. สีทชี่ อบ บ้านดินเป็นสีดนิ ธรรมชาติ ถ้าต้องการให้สดใสก็
ทำสีได้ ใช้ดนิ อีกเหมือนกัน แต่ใช้ฝนุ่ ดิน ใครชอบสีไหน ไปเลือก
เอาตามทาง ฝุน่ สีลกู รังเป็นสียอดนิยม เอาดินมาร่อนตระแกรง
ให้เหลือฝุน่ ละเอียด ผสมกับทรายละเอียด แล้วผสมแป้งเปียกที่
กวนเอง คนให้เข้ากัน แล้วก็มอื อีกนัน่ แหละ ไล้ไปให้ทวั่ ผนัง
8. เคลือบทับ ปล่อยให้สแี ห้ง เสร็จแล้วค่อยเอาแป้งเปียก
ผสมกับน้ำมันพืช ไล้เคลือบทับอีกชัน้ เป็นตัวกันน้ำให้ผนังคงทน
ส่วนหลังก็ทำโครงไม้เหมือนหลังคาทัว่ ไป มุงทับด้วยใบแฝก
(จะสวยกว่ามุงด้วยกระเบือ้ งล้านเท่า-ขอบอก) มุงทับสักสองชัน้ ก็
อยู่ได้ 3 ปี เหลือช่องลมระหว่างผนังกับหลังคาไว้ดว้ ย ถ้าทำไป
แล้วไม่ชอบใจว่าหน้าต่างน้อยไปหน่อย หรือเล็กไปนิด ก็ใช้มดี
ค่อยๆ แซะผนังทิง้ ไปซะ
มีขอ้ เขียนของน้องคนหนึง่ ทีเ่ คยมาย่ำบ้านดินกับกลุม่ รักษ์
เขาชะเมา ประสบการณ์ทโี่ ดนใจทำให้อดบันทึกไม่ได้ เขาให้ชอื่ ว่า
“สร้างบ้าน/สร้างตัว/สร้างคน/สร้างความคิด” พีแ่ ฟ๊บบอกอ่าน

นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
เป็นใครกันแน่?
แล้วตัวเลขล่ะ?
เลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ทีเ่ ราใช้กนั อยูท่ กุ วันนี้ รูก้ นั อยูว่ า่
เป็นเลขอารบิก ชือ่ ก็ฟอ้ งอยูแ่ ล้วว่ามีตน้ กำเนิดจากอาหรับ
มูฮมั หมัด อิบนิ มูซา อัลควาราชมี ปราชญ์ชาวแบกแดด
(ก็อริ กั อีกนัน่ แหละ) ผูม้ ชี วี ติ อยู่ในราวปี 780 คือผู้ให้กำเนิด
ตัวเลขเหล่านี้ เขาเป็นนักแปลต้นฉบับวิทยาการที่เป็นภาษา
กรีก และสนใจด้านคณิตศาสตร์ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการทำคือ การ
อธิบายเลขคณิตให้เข้าใจง่าย มีประโยชน์ทสี่ ดุ ซึง่ เป็นสิง่ จำเป็น
สำหรับคนทัว่ ไปในการรับมรดก แบ่งทรัพย์สนิ การยกทรัพย์
สินตามพินยั กรรม การฟ้องร้อง การค้าขาย การวัดทีด่ นิ และ
ทีแ่ น่ๆ คือการทำบัญชี
เพือ่ บรรลุเป้าหมายนี้ อัลควาราชมี เสนอวิธบี อกเงีอ่ นไข
ของปัญหา ในรูปของ “สมการ” ที่แก้ได้ นี่คือความสำเร็จ
อันยิ่งใหญ่ แต่ยังไม่ที่สุด เพราะที่สุดคือการวางมาตรฐาน
เลขอารบิก พร้อมทัง้ เริม่ นำเลข 0 มาใช้ในภาษาเขียน
ไม่ต้องบอกเลยว่าผลงานของอัลควาราชมีจะช่วยให้
สังคมโลกเรานั้นก้าวหน้าไปเพียงไร และยังมีอิทธิพลต่อ
นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกไปอีกยาวนานถึง 700 ปี

แล้วซึง้ สุดๆ แต่ความยาว 4 หน้ากระดาษ พืน้ ทีล่ งก็ไม่พอ น้องๆ
คนไหนอยากจะอ่าน คลิกเข้าไปที่ http://rangg.multiply.com
ณ โรงเรียน โรงเล่น
ครัง้ หนึง่ ของการสร้างบ้านดิน มีนอ้ งคนหนึง่ ชือ่ “ไก่” มา
ร่วมด้วยช่วยย่ำ
ไก่เป็นคนใฝ่รเู้ รือ่ งธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะมาก็หลาย แต่
มันตือ้ ๆ ตันๆ เหมือนไม่เข้าใจสักที ในวันทีแ่ ดดจัด ชัว่ ขณะหนึง่ ที่
ไก่อา้ แขนรับก้อนดินจากเพือ่ นเพือ่ เอาไปตากแดด เขารูส้ กึ ถึง
“น้ำหนัก” ก้อนดินในมือ พลันเอ่ยดังๆ กับตัวเองว่า
“เข้าใจแล้ว ว่าทุกข์และการไม่ปล่อยวางคืออะไร”
บ้านดินก่อเกิดสภาวะแห่ง “พุทธะ” ดังนี้
*พุทธะ แปลว่า ผู้ตื่นแล้ว สภาวะแห่งพุทธะ ก็คือ การตื่นรู้
มนุษย์เราสามารถตืน่ รู้ได้ทกุ วัน ทุกเวลา และทุกขณะจิต

เวลาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ชื่อแรกที่ผุดขึ้น
มาในสมองเห็นจะเป็น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (1879-1955)
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช าวยิ ว ที่ เ กิ ดในเยอรมนี เจ้ า ของทฤษฎี
สั ม พั น ธภาพ (Relativity, 1905) ที่ โ ด่ ง ดั ง ตลอดกาล
แต่ ไอน์สไตน์ก็มีมลทินในใจ เพราะเขาเป็นคนโน้มน้าวให้
ประธานาธิบดีรสู เวลต์แห่งสหรัฐอเมริกา เห็นความจำเป็นใน
การสร้างระเบิดปรมาณู ตัดหน้าก่อนทีพ่ รรคนาซีของฮิตเลอร์
จะสร้าง เป็นผลให้เมืองฮิโรชิมา่ และนางาซิกิ ถูกถล่มราบเป็น
หน้ากลอง หลังปี 1945 เมือ่ สงครามสงบ ไอน์สไตน์กเ็ ข้าร่วม
รณรงค์การแข่งขันสร้างอาวุธนิวเคลียร์
แต่กอ่ นหน้าไอน์สไตน์ ผูท้ สี่ ร้างคุณปู การด้านวิทยาศาสตร์
ให้แก่โลกใบนี้ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวมุสลิมชือ่ อบู อลี อัลฮะ
ซัน อิบนิ อัล ฮัยษัม เรียกสัน้ ๆ ว่า “อัลฮะซัน” ผูม้ ชี วี ติ อยู่ใน
ช่วงปี 965 เกิดทีเ่ มืองบัสรา (ปัจจุบนั อยู่ในอิรกั ) มีผลงานโด่ง
ดังในเรื่องทัศนศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแสง การมองเห็นสี
และการหักเห งานค้นคว้าทดลองของอัลฮะซัน คือ ต้นทาง
ของงานด้านการแพทย์ ดาราศาสตร์ และเคมี ทีป่ ระกอบด้วย
ตำรับตำรามากมายให้คนรุน่ หลังได้ตอ่ ยอด
รวมทัง้ ผูย้ งิ่ ใหญ่อย่างไอน์สไตน์

บ้านดินมรดกโลก
ในมณฑลฝูเจีย้ น ของประเทศจีน มีหมูบ่ า้ นหนึง่ ชือ่ ว่า บ้าน
ถูโ่ หลว ตัง้ อยูก่ ลางโอบล้อมของขุนเขาในอำเภอหย่งติง้ หมูบ่ า้ น
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน
ด้วยจุดเด่นคือสามารถรักษาภูมปิ ญ
ั ญาอันเป็นสัญลักษณ์ของชาว
จีนแคะ หรือชาวเค้อเจีย ไว้ได้
สัญลักษณ์ทวี่ า่ คือบ้านดิน
บ้านดินถูโ่ หลวทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกมี 46 หลัง
สร้างในสมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ นับถึงวันนีก้ ม็ อี ายุกว่า 800 ปีแล้ว
โครงสร้างภายในเป็นไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียว รูปทรง
เรขาคณิตทีแ่ ปลกตาทัง้ ทรงกลม ทรงเหลีย่ ม แล้วก็มหี ลายชัน้ อีก
ต่างหาก คือสร้างเป็นรูปห่วงยาง ตรงกลางปล่อยโล่ง และตาม
ประสาชาวจีน สร้างอะไรต้องใหญ่มหึมาเข้าไว้ บ้านหลังหนึง่ จึงมี
ห้องหับถึง 100-200 ห้อง ห้องครัวและห้องกินข้าวอยูช่ นั้ แรก ชัน้
สองเป็นห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร กับห้องรับแขก ชัน้ ทีส่ าม
และสีเ่ ป็นห้องนอน แล้วก็ยงั มีหอ้ งหับไว้จดั พิธสี ำคัญทัง้ งานตรุษ
งานแต่ง งานมงคลรืน่ เริงสารพัด
เรื่องราวความเก่ง ความฉลาดล้ำของคนโบราณ ยิ่งขุด
ยิง่ พบ
    ข้อมูลจาก : สำนักข่าวซินหัว
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“...ถ้ า ทุ ก คนพู ด เหมื อ นกั น
เวลาพูดอะไรกันขึ้น มาก็พูด
เหมือนกัน

มนาก็ไม่ตอ้ งสัมมนากัน ไม่ต้องประชุมกัน ไม่ตอ้ งชีแ้ จง ทุกคนคิดเหมือนกัน
ทำเหมือนกันหมด อันนี้สิน่าเบื่อ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีอ้วนไม่มีผอม เหมือน
กันหมด มันจะน่าดูไหม ในที่นี้ก็มีคนอ้วน มีคนผอม ก็เป็นสิทธิของเขา แล้วเขาก็มีควาสุข
ของเขาได้ ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง
คนอืน่ ต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวติ ก็ไม่มคี วามหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ตอ้ ง
ทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง ก็ต้องสอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง...”
จากหนังสือ “คำพ่อสอน”
พระราชดำรัส
พระราชทานแก่บุคคต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2536

สมั
ค
รสมาชิ
ก
หนังสือพิมพ์
รางวัลลูกโลกสีเขียว
แล้วรับของที่ระลึก

ง่ายๆ ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก...

เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ ในแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนะนำ “สมาชิกใหม่” 1 คน หรือ 1 แห่ง
ส่งแบบฟอร์มพร้อม ช่องของขวัญที่เลือก... ส่งกลับมาที่ คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว
(สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลผู้แนะนำ
ชื่อ-สกุล.......................................................................... อายุ........................... ปี
ที่อยู่......................................................................................................................
.................................................................... รหัสไปรษณีย์..................................
โทร............................................................... แฟกซ์............................................
E-mail...................................................................................................................
เลือกรับ ของขวัญ 1 อย่าง จากกองบรรณาธิการ
สมุดฉีกรางวัลลูกโลกสีเขียว
ก๊อดซีล่าล้มลุก

๐

๐

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

เจ้าเอื๊อก

ผมเป็นเด็กที่ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ
(เป็นคำกล่าวหาจากแม่ผมเอง) แต่ผมก็
มีเหตุผลนะ ก็การอ่านหนังสือมันไม่
เร้าใจสูเ้ กมคอมพิวเตอร์ไม่ได้

วัน

หนึง่ คอมพิวเตอร์ทบี่ า้ นดันเสีย (แน่นอนว่าแม่ตอ้ งโทษผมแหงอยูแ่ ล้ว) แม่คงจะ
รำคาญที่เห็นว่าผมป่วนไปทั่วบ้าน เลยยื่นหนังสือมาเล่มหนึ่งให้ผม ชื่อว่า
“ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ” (โอ๊ย! เสียงผมโวย) แล้วสรุปว่าเรื่องมันเป็น
อย่างไรเพื่อว่าแม่จะเอาไปลงหนังสือ แล้วแม่จะออกค่าซ่อมคอมพ์ให้ (เสียงโวยวายของ
ผมค่อยเบาลง)
เพื่อให้ความทรมานของผมจบลงไวๆ ผมก็ลุยอ่านจนจบภายใน 2 วันครึ่ง และต่อไป
นี้คือเนื้อหาของมัน...
มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งกลางหุบเขาในจังหวัดโคจิ เกาะชิโกกุ มีชื่อว่า “อุมะจิ”
สมัยก่อน การจะไปถึงหมูบ่ า้ นต้องไปด้วยม้าเท่านัน้ หมูบ่ า้ นนีจ้ งึ ได้ชอื่ อุมะจิ แปลว่า ทางม้า
สมัยก่อน หมูบ่ า้ นมีรายได้จากทำสัมปทานป่าไม้สน พอหลังจากสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ราวปี 2490 ญี่ปุ่นก็ปรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุติการทำไม้ (ส่วนบ้านเรา
แม่บอกว่าเลิกการทำไม้เมื่อปี 2530) ที่หมู่บ้านอุมะจิ ชาวบ้านเปลี่ยนจากการทำไม้ มา
เป็นการหาจุดเด่นของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ ก็พบว่ามีที่แหล่งน้ำแร่ร้อน มีส้มยูสุป่าซึ่ง
เกาะอยู่ตามหน้าผาทั่วไป ที่เกาะชิโกกุนั้นเป็นแหล่งส้มยูสุชั้นยอด ด้วยเหตุนี้ ในปี 2506
ชาวบ้านก็เลยเอาพันธุ์ยูสุจากป่ามาพัฒนา และทำอาชีพเพาะต้นกล้าเพื่อให้สหกรณ์
การเกษตรเอาไปขาย (ระบบสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่นเกิดพร้อมๆ กับการยกเลิก
สัมปทานไม้)
แต่หมู่บ้านอุมะจินั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เพราะคนหนุ่มสาวออกไปทำงาน
นอกบ้านเกิด ลุงป้าที่นี่ ไม่เห็นด้วยการการใช้สารเคมี ก็แน่นอนว่าส้มยูสุที่นี่จึงไม่งาม
ขายสดไม่ ได้ราคา เหลือเพียงหนทางเดียว คือต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้ ได้
ที่สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านอุมะจินี้ มีลุงคนหนึ่งชื่อ โมจิฟูมิ โตทานิ เป็นหัวหน้า
แผนกของสหกรณ์การเกษตกรเล็กๆ แห่งนี้ ลุงโตทานิ เป็นกลไกสำคัญในการแปรรูป
ส้มยูสุ และมีจดุ ยืนว่า “ต้องขายตรงส่งจากบ้านเรา” แต่หนทางนัน้ ยาวไกลและไม่งา่ ยเลย
ไม่สะดวก ไม่พอใจ ไม่ ไม่ และ ไม่ เป็นงานที่ยากลำบากอย่างยิ่ง และความพยายาม
นั้นก็ค่อยๆ ผลิดอกออกผล จนวันหนึ่ง จู่ๆ ละครก็เปิดโรง และดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน โรงงานแปรรูปยูสุในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 1,200 คน แห่งนี้
มีพนักงาน 32 คน ในปี 2540 มียอดขายผลิตภัณฑ์สูงถึง 1,830 ล้านเยน (ผมเขียนถูก
ครั บ ...ล้ า นเยน) ทุ ก อย่ า งเป็ น งาน “ขายตรง” จากหมู่ บ้ า น มี ส มาชิ ก ทั่ ว ประเทศ
250,000 ราย ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านได้แก่ น้ำส้มปรุงรสผสมโชหยุ ชื่อ “หมู่บ้านยูสุ”
และน้ำยูสุพร้อมดื่ม (น้ำแร่ไงครับ) ชื่อ “เจ้าเอื๊อกบ้านอุมะจิ” แล้วก็ยังมีผงยูสุสำหรับ
ผสมน้ำอาบ ทำจากเปลือกยูสุ มีน้ำมันนวดหน้าที่สกัดจากเมล็ดยูสุ มีโรงแรมน้ำแร่ที่ซ่อน
ตัวอยู่ริมธาร ด้วยรูปแบบการก่อสร้างที่เคารพธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด เอาไว้คอยต้อนรับ
ผู้มาเยี่ยมเยือน
เอ๊า...แค่จั่วหัวก็ยาวซะงั้นแล้ว ยังมีสารพัดวิธีที่ลุงโตทานิและชาวบ้านคิดค้นออกมา
อีกมากมาย ทำให้หมู่บ้านอุมะจิกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแท้ๆ และรักษา
ธรรมชาติไว้ได้นานๆ (ผมอยากยืมคำที่แม่ชอบพูดบ่อยๆ ว่า ‘ยั่งยืน’ มาใช้มั่งจัง)
ผมอยากให้ท่านมารู้จัก “เจ้าเอื๊อก” ที่ลุงโตทานิสร้างขึ้นมา (หน้าตาเหมือนปก
หนังสือที่ถ่ายรูปมาให้ดูนี่แหละ) มันเป็นยี่ห้อน้ำดื่มก็จริง แต่ดูมีตัวตนยังไงไม่รู้ อาจจะ
เป็นเพราะว่าชุมชนในญี่ปุ่นไม่ปฏิเสธเรื่องการตลาดว่าเป็นเรื่องของนายทุนอย่างเดียว
แต่รู้จักเอาการตลาดมาใช้ให้เหมาะสมกับความเป็นชนบท ผมคิดเอาเองว่า ความรู้ไม่ใช่
ของน่ารังเกียจ ไม่เห็นจะต้องไปแบ่งขั้วว่าความรู้นี้ควรจะเป็นของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
ผมหวังว่าคอมพ์ทบี่ า้ นจะซ่อมเสร็จเร็วๆ ไม่อย่างงัน้ แม่คงจะยัดเยียดหนังสือเล่มใหม่
มาให้อ่านอีกแน่ๆ เลย แล้วมันจะเป็นธุระให้พวกคุณต้องมาอ่านไอ้สิ่งที่ผมเขียนอีกน่ะสิ
ทรมานกันแย่เลย!
								
จาก นายลูกหมี
ประสบการณ์ทยี่ งิ่ ใหญ่ในหมูบ่ า้ นเล็กๆ (พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ปรับปรุงใหม่, ปี 2551) มาซาฮิโกะ
โอโตชิ - เขี ย น มุ ทิ ต า พานิ ช -แปล, สำนั ก พิ ม พ์ ส วนเงิ น มี ม า สั่ ง ซื้ อ หนั ง สื อได้ ท าง
www.suan-spirit.com หรื อ โทร. 02-622-0955, 02-222-5698 ราคา
เล่มละ 238 บาท รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ ส่วนค่าจัดส่งต่างประเทศและต่างโลก
ควร โทร.ไปถามราคาเขาเสียหน่อย...จาก แม่นายลูกหมี

ธ าตุเจ้าเรือน

ร

้ ู เขารู้เรา
โดย น้องผักหวาน

บทที่ 1

ปรัชญาพุทธศาสนาเชื่อว่า มนุษย์เกิดมามีธาตุทั้ง 4
การแพทย์ตะวันออกแผนโบราณจึงมีความเชื่อว่า คนเรา
ที่จะเจ็บป่วยก็เพราะมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของ
ธาตุทั้ง 4 นี่แหละ การรักษาจึงต้องไปดูว่าร่างกายขาด
สมดุลทีต่ รงไหน ก็เติมทีต่ รงนัน้ โดยใช้เรือ่ งอาหารการกิน
ยาสมุนไพร และการรักษาด้านจิตวิญญาณ ซึง่ ไม่ได้แปลว่า
ทรงเจ้าเข้าผี แต่เป็นการชำระจิตใจให้ผอ่ งใส คิดดี ทำดี
และเบิกบาน
ทีนี้ ก่อนจะรูว้ า่ ธาตุอะไรไม่สมดุล ก็ตอ้ งรูจ้ กั เสียก่อน
ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไร โบราณเขาเรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน”
ธาตุเจ้าเรือน คือองค์ประกอบของร่างกายที่เกิดขึ้น
ตามธาตุทงั้ 4 ตามความเชือ่ ของหลักพุทธศาสนา ได้แก่ ดิน
น้ำ ลม ไฟ บุคลิกลักษณะของคนแต่ละธาตุกจ็ ะแตกต่างกันไป

น้องผักหวานมีเรื่องตื่นเต้น ปิดเทอมนี้นอกจากจะได้แล
การ์ตูนเรื่อง “ก้านกล้วย” ยังได้เห็นเหตุการณ์กบกินตะเวน
เจ้ า สี นิ ล ที่ ท้ อ งแก่ ก็ ค ลอดลู กในวั น เดี ย วกั น ลู ก หมาจูบ้ นี้
มีตั้ง 11 ตัว แล้วจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ?
ในประโยคนี้มีทั้งภาษาใต้ ภาษาอีสาน และภาษาล้านนา
แล	
เป็นภาษาถิ่นทางใต้
แปลว่า ดู

ธาตุดิน

กบกินตะเวน
เป็นภาษาถิ่นทางอีสาน
แปลว่า สุริยุปราคา

ตำ

ราการแพทย์แผนโบราณของไทยบอกว่า คนธาตุดิน เป็นคนที่เกิดในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มักจะตัวโต ร่างกายและกล้ามเนือ้ แข็งแรง เป็นคนใจเย็น นิสยั มัน่ คง ไม่เหลาะแหละโลเลเป็นไม้หลักปักขีเ้ ลน
ส่วนตำราโหราศาสตร์ฝรัง่ บอกว่า ธาตุดนิ เป็นธาตุประจำราศีพฤษภ ราศีกนั ย์ และราศีมงั กร ฝรัง่ เขาเชือ่ ว่าดินเป็นธาตุของ
เพศหญิง อันนีม้ าพ้องกับตำราของชาวฮินดูเหมือนกัน เพราะเทพเจ้าของคนธาตุดนิ ในความเชือ่ ฮินดูกค็ อื พระแม่ธรณี
อาหารทีเ่ หมาะกับคนธาตุดนิ เป็นพืชผักและผลไม้ทมี่ รี สฝาด รสหวาน รสมัน รสเค็ม จำพวก มังคุด ฝรัง่ ดิบ ฟักทอง
หัวปลี กล้วย มะละกอ เผือก มัน ถัว่ พลู เงาะ กะหล่ำปลี ผักกระเฉด น้ำอ้อย เกลือ และอีกมากมาย
ส่วนกลิน่ หอมทีเ่ หมาะกับคนธาตุดนิ ตำราว่ามี 3 กลิน่ คือ กลิน่ ไม้จนั ทร์หอม ไม้ยมหอม และกลิน่ พิมเสน
ผู้มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือน ไม่ค่อยเจ็บป่วย เพราะธาตุดินเป็น ที่ตั้งของกองธาตุ

ป ริศนาอักษรไขว้

มหัศจรรย์

จู้บ
เป็นภาษาล้านนา
แปลว่า รุ่น
(สำหรับ-คน) หรือ
ครอก (สำหรับ-สัตว์)

3
2
1

6

สมุนไพร

เคล็ดไม่ลบั ฉบับพืน้ บ้าน
ตำราการแพทย์แผนไทย
ทีอ่ ยู่ใกล้เพียงแค่มอื เอือ้ ม

แนวนอน
1. ใบรูปไข่หรือรูปโล่ รากช่วยขับน้ำเหลือง บำรุงกำลัง แก้ไขข้อ
อักเสบ ขั บ ปั ส สาวะ กระตุ้ น กำหนั ด รั ก ษาโรคอ้ ว น
ใบรักษาโรคผิวหนังเมล็ดและใบมีสารที่ทำให้เกิดอาการ
ประสาทหลอนและเป็นพิษ
3. ไม้พุ่มรอเลื้อย โคนใบรูปหัวใจ รากแก้บิด แก้ไข้ ดอกมี
น้ำมันหอมระเหยบำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน ต้นและรากใช้เข้า
ยาอบ รักษาอาการติดยา
5. ไม้พุ่ม ขอบใบเว้า รากรักษาอาการโรคผิวหนังผื่นคัน
แก้ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ใบ และดอกแก้บวม
แผลไฟไหม้นำ้ ร้อนลวก
7. ไม้เถาล้มลุก มีเหง้าเป็นหัวใต้ดิน หัวและเมล็ดแก้โรค
ปวดข้อ ฆ่าเซลล์มะเร็งบางชนิด แก้โรคเรือ้ น รักษาบาดแผล
แก้เสมหะแก้พิษสัตว์กัดต่อย
9. ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบรูปไข่ เถาแก้พิษไข้ ไข้กาฬ ราก
ขับพิษร้อนพิษไข้ พิษฝี ขับปัสสาวะ ใบแก้ฝีภายใน

5
8
10
7

9

แนวตั้ง
2. ไม้พมุ่ ขนาดเล็ก กลีบดอกสีแดงสด รากแก้ไข้ ช่วยย่อยอาหาร
เนื้อไม้ช่วยเจริญอาหาร ขับพยาธิ
3. ทุกส่วนมียางสีขาว ยางช่วยเป็นยาถ่าย ใช้เป็นยากัดหูด
แก่นแก้ไข้ รากและต้นแก้ไอ แก้หอบหืด
4. ไม้ยืนต้น ผลผิวเป็นตุ่มทอง รากและเมล็ดเป็นยาระบาย
ใบแก้ท้องร่วง โรคเก๊าท์ ขับประจำเดือน ลดไข้ จุกเสียด
แก้ไอ ฆ่าเหา ผลแก้อาเจียน ขับลม ขับเลือดสตรี
5. ไม้ยืนต้น ท้องใบมีขนสีน้ำตาลหรือขาว ดอกช่อออกเป็น
กระจุกที่ซอกใบ เปลือกแก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แก้ฝี
แก้บวม ใบแก้หวัดคัดจมูก แก้อาเจียน แก้ฝี แก้บวม
ผลแก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้ท้องร่วง
6. กลี บ ดอกสี ม่ ว งแกมน้ ำ เงิ น รากแก้ ร้ อ นในกระหายน้ ำ
แก้ไข้ ต้นช่วยขับปัสสาวะ ขับระดูขาว หนองใน ริดสีดวง
ทวาร เม็ดผื่นคันใบรักษามะเร็ง น้ำร้อนลวก แก้ไข้ โรคผืน่
แพ้ตา่ งๆ เถาช่วยให้เจริญอาหาร รักษาโรคตับ

(ข้อมูลจากหนังสือ ๒๐ ปี สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
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8. ต้ น ขนาดใหญ่ ดอกช่ อ สี ช มพู ปี ก เนื้ อไม้ แ ละรากมี
สรรพคุณลดไข้ ดับพิษร้อน และบำรุงปอด
10. พืชล้มลุก ทั้งต้นช่วยเจริญอาหาร ขับเสมหะ ฆ่าพยาธิ
รักษาลำไส้ใหญ่อักเสบ ทำให้ผิวสดชื่น แก้โรคตา ขับลม
ช่วยย่อยแก้อาเจียน แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ
ส่งคำตอบมาที่
คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552
ตอบถูก…รับไปเลย “ถุงผ้าเด็กดี” (ผู้ใหญ่ตอบถูก ก็ได้ดว้ ยนะ
คร๊าบ) คนละ 1 ใบ (มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ) (ดูคำเฉลยฉบับ
หน้า)	
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ต

้ นไม้ใต้หล้า

ใบไม้กู้โลก(ร้อน)

อาหารพืน้ บ้านสมัยนีแ้ ต่งตัวใหม่กลายเป็นสาวพลาสติก เพราะพลาสติกผลิตออกมาเป็นแสนๆ ชิน้
แม้ค้าก็ไม่ต้องพิถีพิถันเหมือนเมื่อก่อน ขนมตะโก้ก ไม่ ได้หยอดในกระทงเย็บใบเตยแล้ว แต่
หยอดใส่พมิ พ์พลาสติกใสแทน ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา หน้ากะฉีก หน้าปลาแห้งก็ชวนกันผละ
ใบตองไปอยูก่ บั กล่องพลาสติก วุน้ กะทิกน็ งั่ ในพิมพ์พลาสติก ชัน้ แต่ขา้ วนึง่ ข้าวเหนียว ก็ซกุ หัวเข้า
ในถุงพลาสติกกันหมด วันก่อน เห็นข้าวเหนียวนึง่ กับหมูหวานฉีกฝอย นัง่ เชิดหน้าอยูด่ ว้ ยกันใน
กล่องพลาสติก นั่นยังไม่เจ็บกระดองใจเท่ากับเห็นขนมเทียนก็ ไปอยู่ ในพิมพ์พลาสติกกับเขา
ด้วย...หมดความอยากกินอยากซือ้ ไปเยอะ

เรื่อง

พวกนี้ ถ้าเป็นทางเลือกของแม่ค้าในเมือง รู้ สึ ก ที่ ดี ม ากกว่ า ความอร่ อ ย คนผั ด ปลื้ ม ใจมากกว่ า เรื่ อ ง
ยังพอให้อภัย เพราะแม่ค้าในเมืองก็รู้กันอยู่ สตางค์ขายก๋วยเตี๋ยว
ลองสวนกระแสสั ง คม หั น กลั บ มาใช้ ใ บไม้ ห่ อ อาหาร
ว่าไม่ค่อยมีเวลาผลิตอะไรเอง หนักไปทางรับมาขาย แต่
สั
ก
ตั
ง
้
ไหม?
การค้ า ขายที่ ผ ลิ ต เอง น่ า จะมี ท างเลื อ กในการคงเสน่ ห์
เป็นงานที่วิน-วิน ด้วยทั้งคู่...ทั้งคนกิน ทั้งคนขาย
บรรจุ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า น แล้ ว มี ผ ลพลอยได้ คื อ ลดภาระขยะ
และช่วยเหลือสิ่งที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อย่าง
พลาสติก
ธรรมชาติไปด้วย
ใบตองกล้วย ใบตองตึง ใบบัว ใบบอน ใบเตย ใบกระพ้อ
ใบลาน ใบมะพร้าว ใบไผ่ ใบจาก ใบสาคู เหล่าใบไม้นี้อยาก
จะมาช่วยห่ออาหารให้ใจจะขาด แต่แม่ค้ากลับเมินหนี คนกิน
ก็ไม่เรียกร้อง
ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ ห่อใบตอง หอมน่ากินเมื่อไอร้อน
ผ่าวผิวใบตอง มีสกุลรุนชาติกว่าข้าวเหนียวใส่ถุงป๊าดสะติก
ไม่รู้กี่เท่า แม้ทิ้งไว้จนเย็น ยังได้กลิ่นหอมใบตอง ข้าวก็ยังนิ่ม
อยู่เลย
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทเจ้าหนึ่งแถวอยุธยา ห่อใบตองแทนการ
ใช้กล่องโฟม โอ้โห...แถวยาวอย่าบอกใคร คนกินได้ความ

หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

