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สัมภาษณ� ผอสัมภาษณ� ผอสัมภาษณ� ผอสัมภาษณ� ผอ

สัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงาน

นักวิจัยแปลงงานวิชาการ
มาเป�นเร่ืองเล�า 

ชวนให�อนุรักษ�ทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 
 

 

ทรัพยากรไทยทรัพยากรไทยทรัพยากรไทยทรัพยากรไทย

สัมภาษณ� สัมภาษณ� สัมภาษณ� สัมภาษณ� อธิการบดี มอธิการบดี มอธิการบดี มอธิการบดี ม

สัมภาษณ�พิเศษ สัมภาษณ�พิเศษ สัมภาษณ�พิเศษ สัมภาษณ�พิเศษ คุณคุณคุณคุณพรชัย จุฑามาศพรชัย จุฑามาศพรชัย จุฑามาศพรชัย จุฑามาศ
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สัมภาษณ� ผอสัมภาษณ� ผอสัมภาษณ� ผอสัมภาษณ� ผอ....เขือ่นศรีนครินทร�เขือ่นศรีนครินทร�เขือ่นศรีนครินทร�เขือ่นศรีนครินทร�    นนนน

สัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงาน

� พลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจร

� ยาดมส�มมะลิว ยาดมส�มมะลิว ยาดมส�มมะลิว ยาดมส�มมะลิว 

� นกมีหู หนูมีป.กนกมีหู หนูมีป.กนกมีหู หนูมีป.กนกมีหู หนูมีป.ก

� เย่ียมบ�านค�างคาวเย่ียมบ�านค�างคาวเย่ียมบ�านค�างคาวเย่ียมบ�านค�างคาว
� การประกวดสุดยอดพ/อการประกวดสุดยอดพ/อการประกวดสุดยอดพ/อการประกวดสุดยอดพ/อ

แห/งเข่ือนศรีนครินทร�แห/งเข่ือนศรีนครินทร�แห/งเข่ือนศรีนครินทร�แห/งเข่ือนศรีนครินทร�

� เขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรม
ในสวนทุเรียนในสวนทุเรียนในสวนทุเรียนในสวนทุเรียน

� เสือทุเรียนเสือทุเรียนเสือทุเรียนเสือทุเรียน

� คําคําคําคํา............คม คม คม คม 

� ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน 

““““สัมผัสสัมผัสสัมผัสสัมผัส

� สามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าว

นักวิจัยแปลงงานวิชาการ
มาเป�นเร่ืองเล�า 10 เร่ือง 

ชวนให�อนุรักษ�ทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ น

ทรัพยากรไทยทรัพยากรไทยทรัพยากรไทยทรัพยากรไทย

 

 

 

อธิการบดี มอธิการบดี มอธิการบดี มอธิการบดี ม....มหิดล มหิดล มหิดล มหิดล     นนนน

 
 
 
 
 
 
 
 

พรชัย จุฑามาศพรชัย จุฑามาศพรชัย จุฑามาศพรชัย จุฑามาศ    : : : : วิถี อพวิถี อพวิถี อพวิถี อพ....สธสธสธสธ
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นนนน. . . . 9999    

สัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานสัมภาษณ� ผู�ให�การสนับสนุนการขบัเคล่ือนงาน    อพอพอพอพ....สธสธสธสธ. . . . 

ป.ท่ี ป.ท่ี ป.ท่ี ป.ท่ี 2222    ฉบับท่ี ฉบับท่ี ฉบับท่ี ฉบับท่ี 2222    พพพพ....ศศศศ. 2556. 2556. 2556. 2556

พลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจร

ยาดมส�มมะลิว ยาดมส�มมะลิว ยาดมส�มมะลิว ยาดมส�มมะลิว     

นกมีหู หนูมีป.กนกมีหู หนูมีป.กนกมีหู หนูมีป.กนกมีหู หนูมีป.ก    

เย่ียมบ�านค�างคาวเย่ียมบ�านค�างคาวเย่ียมบ�านค�างคาวเย่ียมบ�านค�างคาว    
การประกวดสุดยอดพ/อการประกวดสุดยอดพ/อการประกวดสุดยอดพ/อการประกวดสุดยอดพ/อ----แม/ครัวหัวป3าก�แม/ครัวหัวป3าก�แม/ครัวหัวป3าก�แม/ครัวหัวป3าก�
แห/งเข่ือนศรีนครินทร�แห/งเข่ือนศรีนครินทร�แห/งเข่ือนศรีนครินทร�แห/งเข่ือนศรีนครินทร�    

เขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรม
ในสวนทุเรียนในสวนทุเรียนในสวนทุเรียนในสวนทุเรียน    
เสือทุเรียนเสือทุเรียนเสือทุเรียนเสือทุเรียน    

คม คม คม คม ((((คายคายคายคาย) ) ) ) ด่ังหนามด่ังหนามด่ังหนามด่ังหนาม............ของชาวสวนนนท�ของชาวสวนนนท�ของชาวสวนนนท�ของชาวสวนนนท�

ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน ชวนเด็กออกไปเดินป3าชุมชน 13 13 13 13 

สัมผัสสัมผัสสัมผัสสัมผัสธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ินธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ินธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ินธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ิน

สามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าว

นักวิจัยแปลงงานวิชาการ                           
เร่ือง 10 รส 

ชวนให�อนุรักษ�ทรัพยากรและ 
น. 11 - 20 

ทรัพยากรไทยทรัพยากรไทยทรัพยากรไทยทรัพยากรไทย    : : : : นําส่ิงดีนําส่ิงดีนําส่ิงดีนําส่ิงดี

                                 

นนนน. . . . 5555    

สธสธสธสธ.  .  .  .  นนนน. . . . 4444    

. . . . นนนน. . . . 21 21 21 21 ----    25252525    

. 2556. 2556. 2556. 2556                                                                                                                                                

พลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจรพลิกหน�างานวิจัยพริกแบบครบวงจร    

แม/ครัวหัวป3าก�แม/ครัวหัวป3าก�แม/ครัวหัวป3าก�แม/ครัวหัวป3าก�    

เขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมเขียนแบบส่ิงแวดล�อม กาลเทศะ และธรรมะะะะ        

ของชาวสวนนนท�ของชาวสวนนนท�ของชาวสวนนนท�ของชาวสวนนนท�    

13 13 13 13 แห/ง แห/ง แห/ง แห/ง                                                         

ธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ินธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ินธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ินธรรมชาติ และภูมิป�ญญาท�องถ่ิน””””    

สามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าวสามสาวแก5งค�แอ/น แอน แอ5นท� ตะลุยบ�านปลาค�าว    

นําส่ิงดีนําส่ิงดีนําส่ิงดีนําส่ิงดีงามงามงามงาม

                   ปกป-กรักษาปกป-กรักษาปกป-กรักษาปกป-กรักษา
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งามงามงามงามสู�ตาโลกสู�ตาโลกสู�ตาโลกสู�ตาโลก

ปกป-กรักษาปกป-กรักษาปกป-กรักษาปกป-กรักษา    
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สู�ตาโลกสู�ตาโลกสู�ตาโลกสู�ตาโลก    



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา     2222    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธอินุรกัษ�พันธกุรรมพืชสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีมูลนิธอินุรกัษ�พันธกุรรมพืชสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีมูลนิธอินุรกัษ�พันธกุรรมพืชสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีมูลนิธอินุรกัษ�พันธกุรรมพืชสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

((((มูลนิธ ิอพมูลนิธ ิอพมูลนิธ ิอพมูลนิธ ิอพ....สธสธสธสธ.).).).)    

    

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันท่ี ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันท่ี ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันท่ี ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันท่ี 30  30  30  30  
กันยายน  กันยายน  กันยายน  กันยายน  2551  2551  2551  2551  ให�จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ�พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให�จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ�พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให�จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ�พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให�จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ�พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมสยามบรมสยามบรมสยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือสนับสนุนงาน ตามเปXาหมายของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชราชกุมารี เพ่ือสนับสนุนงาน ตามเปXาหมายของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชราชกุมารี เพ่ือสนับสนุนงาน ตามเปXาหมายของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชราชกุมารี เพ่ือสนับสนุนงาน ตามเปXาหมายของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช    อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ((((อพอพอพอพ....สธสธสธสธ.)  .)  .)  .)  วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี 30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม 
2554 2554 2554 2554 กระทรวงมหาดไทยได�มอบหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมลูนธิอินรุกัษ�พันธกุรรมพืชกระทรวงมหาดไทยได�มอบหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมลูนธิอินรุกัษ�พันธกุรรมพืชกระทรวงมหาดไทยได�มอบหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมลูนธิอินรุกัษ�พันธกุรรมพืชกระทรวงมหาดไทยได�มอบหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมลูนธิอินรุกัษ�พันธกุรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ((((มูลนิธิ อพมูลนิธิ อพมูลนิธิ อพมูลนิธิ อพ....สธสธสธสธ.)  .)  .)  .)  โดยมีสํานักงานตั้งอยู/ท่ี โดยมีสํานักงานตั้งอยู/ท่ี โดยมีสํานักงานตั้งอยู/ท่ี โดยมีสํานักงานตั้งอยู/ท่ี 
สํานักงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสํานักงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสํานักงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสํานักงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช        
สุดาฯ สยามบรสุดาฯ สยามบรสุดาฯ สยามบรสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต    ถนนราชวิถี  แขวงพญาไท  เขตดุสิต  ถนนราชวิถี  แขวงพญาไท  เขตดุสิต  ถนนราชวิถี  แขวงพญาไท  เขตดุสิต  ถนนราชวิถี  แขวงพญาไท  เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร    

วัตถุประสงค�ของมูลนิธิวัตถุประสงค�ของมูลนิธิวัตถุประสงค�ของมูลนิธิวัตถุประสงค�ของมูลนิธิ    
1. สนับสนุนงานตามเปXาหมายของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือให�เกิด
ประโยชน�แก/มหาชนชาวไทย 

2. สนับสนุนการฝ\กอบรม ศึกษา ค�นคว�า วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนในงานของ 
อพ.สธ. 

3. สนับสนุนและส/งเสริมความเป_นไทย วิถีไทย ภูมิป�ญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 

4. เ พ่ือดําเนินการหรือร/วมมือกับองค�การการกุศล เพ่ือการกุศล และองค�การ
สาธารณประโยชน� เพ่ือสาธารณประโยชน� 

5. ไม/ดําเนินการเก่ียวข�องกับการเมืองแต/ประการใด 
 
บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิ อพบัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิ อพบัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิ อพบัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิ อพ....สธสธสธสธ  แต/งต้ังเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค�ประธานมูลนิธิ 
นายแก�วขวัญ วัชโรทัย รองประธานมูลนิธิ   
นายอําพล  เสนาณรงค� รองประธานมูลนิธิ 
นายเกษม  วัฒนชัย รองประธานมูลนิธิ   
นายธีระ สูตะบุตร รองประธานมูลนิธิ 
นายสุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการ  
นายมนูญ  มุกข�ประดิษฐ� กรรมการ 
นายดิสธร  วัชโรทัย กรรมการ  
นายอภิชัย  จันทรเสน กรรมการ 
นางสาวจันทรวิภา  ธนะโสภณ กรรมการ  
นางสาวอุศนีย�  ธูปทอง กรรมการ 
นางสาวเขมาภร เสมารัตน� กรรมการและเหรัญญิก    
นายพรชัย จุฑามาศ  กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                                                            
นางปaยรัษฎ�  ปริญญาพงษ� เจริญทรัพย�  กรรมการและผู�ช/วยเลขานุการ                                                                                                                                       

 
มูลนิธิ อนุรักษ�พันธุกรรมพืช จะทํางานร/วมมือกันกับโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท้ังน้ี
เพ่ือให�เป_นไปตามวัตถุประสงค�ของมูลนิธิ และในระยะเวลาท่ีผ/านมาได�มีกิจกรรมสําคัญดังน้ี 

 

 เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได�รับพระราชทาน
เน้ือเย่ือ Persian Violet จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ีทรงเปaด
งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย อําเภอ  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงให�เก็บรักษาและขยายพันธุ� โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือตาม
ศักยภาพ Persian Violet เป_นไม�ล�มลุก เดิมเป_นพืชท�องถ่ินของเกาะ Socotra หมู/เกาะ Yemen  
ในมหาสมุทรอินเดีย ใบมีสีเขียวเข�ม รูปไข/ ยาว 1 1/2 น้ิว (4 ซม.) ความสูงในสภาพธรรมชาติ
ประมาณ 60 ซม. โดยท่ัวไปจะออกดอกในช/วงหน�าร�อนและฤดูใบไม�ผลิ ดอกมีสีม/วงอมฟXา 

รูปร/างของดอกเม่ือบานเต็มท่ีแล�วมีทรงคล�ายดาว มีเกสรตัวผู�สีเหลืองสามารถเห็นได�ชัดเจน   
มีกล่ินหอมอ/อนๆ และได�รับพระราชทานช่ือภาษาไทยว/า ม/วงเทพรัตน�ม/วงเทพรัตน�ม/วงเทพรัตน�ม/วงเทพรัตน�  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน  
พ.ศ.2552 
 
 อพ.สธ. เห็นศักยภาพในการผลิตพืชชนิดน้ี จึงได�จัดทําโครงการผลิตและจําหน/าย  
ม/วงเทพรัตน� ม/วงเทพรัตน� ม/วงเทพรัตน� ม/วงเทพรัตน� เเเเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 55 พรรษา และนํารายได�หลังจากหักค/าใช�จ/าย
ในการดําเนินการ เพ่ือเป_นทุนในการก/อต้ังมูลนิธิอนุรักษ�พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผลิตม/วงเทพรัตน� ม/วงเทพรัตน� ม/วงเทพรัตน� ม/วงเทพรัตน� ให�ออกดอกในขวดโดยการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือ และผู�ซื้อสามารถนําออกปลูกในสภาพธรรมชาติ เพ่ือเป_นไม�ประดับต/อไป 
 

ในป. พ.ศ. 2554 อพ.สธ.ได�ร/วมกับมูลนิธิอนุรักษ�พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) มีโครงการรวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข�-     

สักสยามินทร� เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู/หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 84 พรรษา มีเปXาหมายท่ีจะปลูกต�นกล�ามเหสักข�-สักสยามินทร�จํานวน 84 แสนต�น
ใน 7,255 ตําบลท่ัวประเทศไทย มเหสักข�คือสักท่ีมีอายุมากท่ีสุดและขนาดใหญ/ท่ีสุดในโลก    
อยู/ ท่ี อุทยานสักใหญ/ จ.อุตรดิตถ� และสักสยามินทร� คือ ต�นสักท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู/หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล�าโปรดกระหม/อมให�ปลูกไว�ท่ีม/อนสยามินทร� อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ� โครงการรวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร�ฯ น้ีได�รับการสนับสนุน
เป_นอย/างดีจากหน/วยงานภาครัฐและเอกชน ซี่งนับว/าเป_นการกระตุ�นการอนุรักษ�พืชใน
สังคมไทย  

 

จากการดําเนินงานอย/างต/อเน่ืองของ อพ.สธ.เก่ียวกับการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช     
มาเป_นเวลา 20 ป. ทาง อพ.สธ. และ มูลนิธิ อพ.สธ.จึงร/วมกับ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) และ International Teak Information Network 
(TEAKNET) จัดการประชุมสักนานาชาติ 2013 ระหว/างวันท่ี 25-30 มีนาคม 2556 ณ บางกอก
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร� โรงแรมเซ็นทาราแกรนด� กรุงเทพมหานคร  

 

การจัดการประชุมครั้งน้ีมีความพิเศษเป_นอย/างย่ิงเน่ืองจากเป_นการประชุมเก่ียวกับสัก
ท่ีใหญ/ท่ีสุดเท/าท่ีเคยมีการจัดงานมา มีผู�เข�าร/วมงานมากกว/า 1,000 คน จาก 35 ประเทศท่ัวโลก 
โดยการประชุมน้ันจัดเป_นการประชุมสัมมนารวม 3 วันในกรุงเทพฯ ระหว/างวันท่ี 25-27 มีนาคม 
2556 และมี Post-conference tour ท่ีเป_นการเย่ียมชมกิจการและสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวข�องกับ
สักในประเทศไทย รวม 3 วันระหว/างวันท่ี 28-30 มีนาคม 2556 

 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 3333    

    

    

    

นิทานสอนใจตัวบทในใจคนนิทานสอนใจตัวบทในใจคนนิทานสอนใจตัวบทในใจคนนิทานสอนใจตัวบทในใจคน       แปลเรียบเรียงตัดตอนจากหนังสือจวงจ่ือ（庄子）    

ไปอ านเจอนิทานเซนของจีนท่ีพูดถึง ความขัดแย(งในใจคน เม่ือสถานการณ*เปล่ียนแปลง
ไป ครั้งหน่ึงเรามีความยึดม่ันในส่ิงหน่ึงเอาไว( เม่ือเวลาผ านไป มีเรื่องราวท่ีคล(ายคลึงกันเกิดข้ึนมา 
แต ส่ิงน้ันจะไม ได(รับหลักการคิดแบบเดิม อะไรคือ ส่ิงท่ีอยู ในใจของเรากันแน  การผ านเหตุการณ* 
เรื่องราว และผู(คนจนมาถึงวันน้ี เรายังคงเป/นคนคนเดิม หรือเปล่ียนแปลงไป  

 ต(นไม(ท่ีไร(ประโยชน* กับห านท่ีร(องไม ได( ขณะท่ีจวงจ่ือเดินลัดเลาะไปบนเขา ก็พบต(นไม(
ใหญ แผ ก่ิงก(านแออัดใบหนาดกเขียวขจี มีคนตัดไม(ผู(หน่ึงผ านมา หยุดอยู ใต(ต(น ทว ากลับมิได(ลงมือ
โค นมันลง เม่ือจวงจ่ือถามถึงเหตุผลท่ีเขาไม ตัดไม(น้ัน ก็ได(คําตอบว า “ไม(ต(นน้ีไม อาจใช(ทําอะไรได(
เลย” จวงจ่ือจึงกล าวข้ึนว า “เพราะความไร(ประโยชน*น่ันเองท่ีทําให(มันรักษาชีวิตอยู มาตราบกาลท่ี
ฟ8าประทานให(” 

เม่ือลงจากเขา จวงจ่ือมาพักแรมยังบ(านของสหายเก าแก ผู(หน่ึง สหายเจ(าบ(านยินดีย่ิง  
ส่ังให(บุตรชายไปเชือดห านมาปรุงอาหาร “ห านตัวหน่ึงร(องได( ส วนอีกตัวร(องไม ได( จะให(ข(าเชือด     
ตัวไหน?” 

 “เชือดตัวท่ีร(องไม ได(เสีย” เจ(าบ(านตอบ 

 วันต อมา ศิษย*ของจวงจ่ือก็ถามข้ึนว า “ต(นไม(บนภูเขาท่ีพบเม่ือวานมีชีวิตยืนยาว 
เน่ืองจากความไร(ประโยชน* มาบัดน้ีห านของเจ(าบ(านหลังน้ันกลับถูกปลิดชีวิตเน่ืองจากความ       
ไร(ประโยชน*ของมัน เช นน้ีแล(ว อาจารย*จะยืนอยู  ณ จุดไหน?” 

 จวงจ่ือหัวเราะพลางกล าวว า “ข(าย อมยืนอยู  ณ จุดก่ึงกลางระหว างความมีประโยชน*และ
ความไร(ประโยชน* แม(อาจดูเป/นตําแหน งท่ีดี แต แท(จริงแล(วก็ใช ว า อาจหลบหนีจากความยุ งยากได( 
ทว า หากเจ(าเข(าใจในความเป/นเหตุเป/นผล และมุ งสู มรรคารวมท้ังความเป/นตัวตนของส่ิงน้ันๆ 
ด(วยหลักแห งธรรมะ เจ(าจะพเนจรไปอย างไร(กังวล ไร(การยกย องสรรเสริญ ไร(คําตําหนิโทษ บัด
เด๋ียวเป/นมังกร บัดเด๋ียวเป/นงู เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ไม ยึดม่ันในหนทางเดียว บัดเด๋ียว
ทะยานข้ึนเบ้ืองบน บัดเด๋ียวด่ิงลงเบ้ืองล าง กลมกลืนไปกับส่ิงต างๆ พเนจรร อนเร ร วมไปกับ      
ต(นกําเนิดของสรรพส่ิง จงใช(ส่ิงต างๆแต อย าปล อยให(ส่ิงต างๆ ช วงใช(เจ(า เช นน้ีแล(วเจ(าจะประสบ
ความยุ งยากได(อย างไร? “แต ท ามกลางความปรารถนา การแข งขันในสังคม และรูปแบบ
ความสัมพันธ*ระหว างมนุษย*กับสภาพแวดล(อมท่ีถูกขัดเกลาทางสังคมมาอย างต อเน่ือง ให(มนุษย*
และส่ิงต างๆไม เป/นส วนหน่ึงของกันและกันตามธรรมชาติ ส่ิงต างๆ รวมกันแล(วก็แยกจากกัน 
บรรลุถึงความเต็มเป?@ยม เพียงเพ่ือท่ีจะแตกสลาย การเป/นต(นไม(ไร(ประโยชน*มีท้ัง 2 มุมมอง 
แล(วแต ว าใครมาเป/นคนมอง การเป/นห านไร(เสียง ก็เป/นอีกตัวอย างหน่ึง ข้ึนอยู ท่ีว าใครเป/นเจ(าของ
ห าน และคนน้ันจะมีความสมบูรณ*แบบหรือดีงามตามต(นแบบ ท่ีสะท(อนตัวบทในใจได(ดี เหมาะสม
มากน(อยแค ไหน  

เราไปตีความส่ิงรอบตัว โดยใช(ตัวบทในใจตนต างหาก ต(นไม(น้ันจึงรอด ในขณะท่ีห านตัว
น้ันกลับถูกเชือดไป ดังน้ันการอยู ท ามกลางส่ิงท่ีดูดีมีประโยชน* และส่ิงท่ีดูว าไร(ค าน้ัน ถ(าไม มีเหตุ
ต(องตัดสินใจอะไร ก็เป/นเรื่องหน่ึง แต ถ(าต(องตัดสินใจบางอย าง จงให(ความสําคัญท่ีใจท่ีหนักแน น
ของตนเองและพิจารณามรรคา และคุณธรรมของส่ิงท่ีอยู รอบตัวอย างกลมกลืน และไม ต(องกลัว
คนอ่ืนใดจะมาต้ังกระทู(ถาม ขอให(ยึดม่ันในต(นทุนความดีของตัวเอง พร(อมกับสร(างภูมิต(านทานต อ
แรงเสียดทานมากมายท่ีเข(ามาจากความไร(เหตุผลให(ดีๆ  

 

 

 

 

 

บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง        
        

ปกป�กรักษาฉบับท่ี 2 น้ี ว าด(วยเรื่องท่ีเก่ียวข(องกับประเด็นหลักท่ีว า ทรัพยากรไทย     

นําส่ิงดีงามสู ตาโลก ซึ่งถูกกําหนดไว(สําหรับการจัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ โครงการ 

อพ.สธ. ในป? 2556 ในช วงเวลา 2 ป? ท่ีผ านมา แต ละท านคงมีกิจกรรม และผลจากการทํางาน ท้ังท่ี

สําเร็จ เสร็จส้ินแล(ว ท้ังท่ีกําลังจะเสร็จ หรืออาจจะกําลังเริ่มข้ึนมาใหม  ท่ีเก่ียวข(องกับกิจกรรมท้ัง 8 

กิจกรรม ซึ่งคงจะได(ช่ืนชมกันภายในบริเวณจัดนิทรรศการของเข่ือนศรีนครินทร* ซึ่งทราบมาว า ได(มี

การวางแผนการจัดงานในฐานะเจ(าภาพได(เป/นอย างดี ภายในเล มประกอบด(วยสาระหลักๆ  ได(แก  

บทสัมภาษณ* บทความจากงานวิจัย บทความส้ัน ปกิณกะบันเทิง พร(อมท้ัง ภาพดอกไม( แมลง 

สัตว* และคนซึ่งท้ังหมดเป/นผลมาจากพ้ืนท่ีทํางานในจังหวัดนนทบุรี อํานาจเจริญ ป�ตตานี  และ

กาญจนบุรี โดยเครือข ายการทํางานโครงการ อพ.สธ. ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 2 ป? ท่ีผ านมา                                                           

เน้ือหาภายในปกป�กรักษาฉบับน้ี ดูว าจะแน นไปด(วยตัวอักษร ซึ่งจะแตกต างไปจากฉบับ

แรก ซึ่งจะเน(นไปท่ีรูปภาพ แต เน่ืองจากการวางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากผลการทํางานในป? 

2555-2556 แล(วพบว า มีเรื่องราวมากมายท่ีน าสนใจ ท้ังในส วนของเรื่องราวดีๆจากการให(

สัมภาษณ*ของผู(บริหารจากหน วยงาน องค*กรสําคัญ ท่ีมีส วนสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ 

อพ.สธ. รวมท้ังผลการดําเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ีต างๆ และข(อคิดเห็นจากเครือข ายการทํางานวิจัย   

ต(องขอขอบคุณบุคคลสําคัญทุกท านท่ีให(โอกาสไปสัมภาษณ* ขอบคุณผู(เขียนบทความและส งมาให( 

ขอบคุณทุกท าน ท่ีอยู เบ้ืองหลังการจัดเตรียมต(นฉบับ จนสมบูรณ*  

พบกันอีกครั้งในป? 2558 ท่ีจังหวัดขอนแก นครับ 

    

เน้ือหา เน้ือหา เน้ือหา เน้ือหา (content) (content) (content) (content) ประกอบด(วยประกอบด(วยประกอบด(วยประกอบด(วย 

หน(าหน(าหน(าหน(า    2222         ความเป/นมา มูลนิธิ อพ.สธ.        

หน(า หน(า หน(า หน(า 4 4 4 4 ----    10101010  บทสัมภาษณ*พิเศษ 

หน(า หน(า หน(า หน(า 11 11 11 11 ----    20202020  เรื่องเล าจากนักวิจัย 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 21 21 21 21 ----    24242424  บทสัมภาษณ*ผู(ให(การสนับสนุน  

                      การขับเคลื่อนงาน อพ..สธ. 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 25252525  โหด มัน ฮา 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 26262626  ภาพถ ายความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีศึกษา 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 27272727     พบทุเรียนนนท*แท( ท่ีโคกโพธิ์ จ.ป�ตตานี 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 29292929  ข(อคิดจากปWาชุมชนอํานาจเจริญ  

ผ านเพลงพ้ืนบ(าน 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 31313131  หนังสือสร(างคน หรือ คนสร(างหนังสือ 

หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี หน(าท่ี 32323232 ตราสัญลักษณ* ปWาชุมชนท้ัง 12 แห ง ของ จ.อํานาจเจริญ 

 

นิทานสอนใจคนนิทานสอนใจคนนิทานสอนใจคนนิทานสอนใจคน    

คณะผู(จัดทําคณะผู(จัดทําคณะผู(จัดทําคณะผู(จัดทําหนังสอืพิมพ* หนังสอืพิมพ* หนังสอืพิมพ* หนังสอืพิมพ* ““““ปกป�กรกัษาปกป�กรกัษาปกป�กรกัษาปกป�กรกัษา    ””””    

ท่ีปรกึษาท่ีปรกึษาท่ีปรกึษาท่ีปรกึษา คุณพรชัย จุฑามาศ  บรรณาธกิารบรรณาธกิารบรรณาธกิารบรรณาธกิาร ผศ.เกษม กุลประดิษฐ*     กองบรรณาธกิารกองบรรณาธกิารกองบรรณาธกิารกองบรรณาธกิาร จิระนันท* นุตยะสกุล     

ผลติโดยผลติโดยผลติโดยผลติโดย โครงการการวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพ่ือการถ ายทอดความรู(ด(านการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท(องถิ่น                                
พ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี     

โทรศพัท*โทรศพัท*โทรศพัท*โทรศพัท*    02-441-5000 ต อ 1216-7     โทรสารโทรสารโทรสารโทรสาร 02-441-9509-10  website website website website www.en.mahidol.ac.th/conservation    



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 4444    

บทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษบทสัมภาษณ*พิเศษ        
นายพรชัย  จฑุามาศ นายพรชัย  จฑุามาศ นายพรชัย  จฑุามาศ นายพรชัย  จฑุามาศ     

รองผู(อาํนวยการโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืช อนัเนือ่งมาจากรองผู(อาํนวยการโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืช อนัเนือ่งมาจากรองผู(อาํนวยการโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืช อนัเนือ่งมาจากรองผู(อาํนวยการโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืช อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี    

    ต(นทุน อพต(นทุน อพต(นทุน อพต(นทุน อพ....สธสธสธสธ....    

เราได(สะสมประสบการณ*ต(นทุน ในการทํางานเพ่ืออนรุกัษ*พันธกุรรมเราได(สะสมประสบการณ*ต(นทุน ในการทํางานเพ่ืออนรุกัษ*พันธกุรรมเราได(สะสมประสบการณ*ต(นทุน ในการทํางานเพ่ืออนรุกัษ*พันธกุรรมเราได(สะสมประสบการณ*ต(นทุน ในการทํางานเพ่ืออนรุกัษ*พันธกุรรม
พืช ต(นทุนหลักๆพืช ต(นทุนหลักๆพืช ต(นทุนหลักๆพืช ต(นทุนหลักๆ    ของเรามีอะไรของเรามีอะไรของเรามีอะไรของเรามีอะไรบ(างครับบ(างครับบ(างครับบ(างครับ????    

หลังจากท่ีทรงมีรับส่ังกับท านเลขาธิการพระราชวัง ให(อนุรักษ*พืชพรรณของประเทศ   
และดําเนินการเป/นธนาคารพืชพรรณในป? 2535 ป? 2536 ก็เริ่มมีการประชุมคณะทํางาน             
ซึ่งคณะทํางานชุดแรก มี อพ.สธ. กรมวิชาการเกษตร กรมปWาไม( แล(วก็กรมส งเสริมการเกษตร ได(
วางเรื่องของกิจกรรมต างๆ ได(แก  เรื่องของกิจกรรมปกป�กอนุรักษ*พันธุกรรมพืช สํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ*และใช(ประโยชน*พันธุกรรมพืช ศูนย*ข(อมูล
พันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ*พืช และการสร(างจิตสํานึกในการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช ป? 2539 
ก็มีกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชข้ึนมา เพ่ือท่ีจะได(นํากิจกรรมอ่ืนใด ท่ีไม อยู ใน
กรอบแนวทางการดําเนินงานของแต ละกิจกรรมท่ีได(กล าวไว(แล(ว ให(มาไว(ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช ให(กิจกรรมเกิดข้ึนอย างสมบูรณ* 

ระยะแรกของการทํางานเราเริ่มจากพืช เพราะนักวิชาการเราเป/นพืช พอเข(าป? 2539    
จึงเริ่มทํางานกับทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ตอนน้ันทําท่ีอุทยานแห งชาติทับลาน ในโครงการสร(างปWา
ตามแนวพระราชดําริและปWาพันธุกรรมพืช โดยมีภาควิชาชีววิทยาของจุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัยก็
เข(ามาร วม ป? 2541 กองทัพเรือ เข(าร วมสนองพระราชดําริ มีหน วยสงครามพิเศษทางเรือ กรม
กิจการพลเรือนทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร*ทหารเรือ และกรมอุทกศาสตร*ทหารเรือ ในส วนของ
กองทัพเรือเอง เข(ามา ก็เน่ืองจากว าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับส่ัง ในวันท่ี 22 เมษายน 
2541 ตอนท่ีท าน ดร.พิศิษฐ* วรอุไร จาก อพ.สธ. ดร.สุเมธ ตันติเวช มาเฝ8าฯ ทรงรับส่ังให(
ดําเนินการต้ังแต ยอดเขาถึงใต(ทะเล ก็เลยทําให( อพ.สธ.สัมพันธ*ท้ังกายภาพและทุกชีวภาพ     

 ป? 2540 ท่ีทรงรับส่ังเรื่องของ การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ นดิน ต(องรู(อะไร
เป/นสมบัติของเขา เขาจะรักและหวงแหน เขาต(องรัก เขาต(องเข(าใจ มีความสัมพันธ*มีความผูกพัน 
หรือว าทํางาน แล(วจะทําให(เกิดประโยชน*ได( คือการเข(าใจ เข(าถึง จึงจะพัฒนาได( โดยท่ีมีความรัก
เป/นตัวกํากับ และการท่ีจะวางกิจกรรมต างๆ เหมือนกับการควบคุม ค อยเป/นค อยไป หน วยงานใด
ก็ทําตามความพร(อม ใครมีอะไรก็เริ่มจากไม ก่ีกิจกรรม และเม่ือหน วยงานสามารถทําได(ครบทุก
กิจกรรมตามท่ีกําหนดไว( สุดท(ายประโยชน*จะเกิดกับประเทศ ทําอย างไรคนไทยได(ตระหนักเห็น
รู(คุณค าของทรัพยากรท่ีมีอยู  เพราะว าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสืบทอดพระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู หัว ในการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ แล(วก็นําไปสู เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป/น  
สายพระเนตรอันยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว  

อพอพอพอพ....สธสธสธสธ. . . . คลองไผ  ต(นแบบการเรียนรู(จากสวนจิตรลดาคลองไผ  ต(นแบบการเรียนรู(จากสวนจิตรลดาคลองไผ  ต(นแบบการเรียนรู(จากสวนจิตรลดาคลองไผ  ต(นแบบการเรียนรู(จากสวนจิตรลดา    

เก่ียวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ก อนท่ีใครจะพูดถึง พระบาทสมเด็จ    
พระเจ(าอยู หัวทรงอนุรักษ*ต(นยางนา ท่ีอําเภอท ายาง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีทรงให(เก็บลูกยางนา      
ไปเพาะท่ีพระตําหนักเป?@ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน แล(วนํามาปลูกท่ีสวนจิตรลดา ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2504 วันคล(ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มงกุฎราชกุมาร จากท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัวทรงอนุรักษ*ต(นยางนา แล(ว ในป? 2504 ทรงให(นําพันธุ*ไม(จากภูมิภาค
ต างๆ ท่ัวประเทศมาปลูกไว(ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป/นแหล งศึกษา ทรงเป/นห วงว านํ้ามันจะแพง การ
จะให(นิสิต นักศึกษาต(องเดินทางไปท่ัวประเทศเพ่ือไปศึกษาพรรณไม( ต(องใช(เวลาและก็ใช(
งบประมาณมาก จากแนวทางน้ีเอง เราก็เลยนํามาเป/นเป8าหมายการดําเนินงานท่ีศูนย*อนุรักษ*
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ  มีสวนพฤกษศาสตร*ท่ีจะรวบรวมพรรณไม(ต างๆ เพ่ือท่ีจะให(มีแหล ง
ศึกษาไว( ซึ่งเรากําหนดไว( 43 วงศ* ขณะน้ีทําไปได( 40 วงศ*แล(ว ในศูนย*ฯ อพ.สธ.คลองไผ  มีปWาเดิม
เป/นปWาธรรมชาติ เราได(ปลูกต(นไม(เสริมเข(าไปให(เป/นปWาของภูมิภาคต างๆ โดยเอาพรรณไม(ท่ีเราไป
เก็บรวบรวมมาจากแหล งต างๆ มาปลูกรักษาไว( โดยสร(างสภาพแวดล(อมเล็กๆ เหมาะสมกับพืช
น้ันๆ เพ่ือให(มันอยู เจริญเติบโตได(  สมมติว าถ(าเป/นปWาภาคใต( เราก็เพ่ิมเรื่องของความช้ืนมีสเปรย*
หมอกเข(าไป แล(วก็ปWาดิบแล(งทางอีสาน ก็คงสภาพไว( เพราะพ้ืนท่ีตรงน้ี อาจจะเป/นท่ีรับฝากของ
พรรณไม(จากท่ีอ่ืนๆ ในภาคอีสานท่ีจะนําไปฝากไว(ได(โดยทําแผนท่ีพิกัดแสดงตําแหน งต(นไม(ท่ีปลูก
ให(ชัดเจน มีป8ายแสดงข(อมูลพรรณไม(   

การเข(ามามีส วนร วมของชุมชนการเข(ามามีส วนร วมของชุมชนการเข(ามามีส วนร วมของชุมชนการเข(ามามีส วนร วมของชุมชน 

ในกระบวนการท้ังหมดท่ีกล าวมานี้ ชุมชน จในกระบวนการท้ังหมดท่ีกล าวมานี้ ชุมชน จในกระบวนการท้ังหมดท่ีกล าวมานี้ ชุมชน จในกระบวนการท้ังหมดท่ีกล าวมานี้ ชุมชน จะเป/นผู(ท่ีมีส วนร วมในการดําเนินงานด(วย อย างไระเป/นผู(ท่ีมีส วนร วมในการดําเนินงานด(วย อย างไระเป/นผู(ท่ีมีส วนร วมในการดําเนินงานด(วย อย างไระเป/นผู(ท่ีมีส วนร วมในการดําเนินงานด(วย อย างไร????    

ตรงน้ีมันเหมือนเราได(นําสถานการณ*จริงในการทํางาน เพ่ืออนุรักษ*ต(นไม(สําคัญ มารวม
กับการสร(างแหล งเรียนรู( โดยให(เป/นไปตามขีดความสามารถในการดําเนินงานของชุมชน เป/นการ
ท่ีแสดงสัญลักษณ* ความจงรักภักดี การสามัคคีปรองดอง เพราะว าถ(าจะปลูกต(นไม(ให(มีชีวิตรอด

แน นอนต(องคุยกัน จะปลูกท่ีไหน จะปลูกเม่ือไร ปลูกอย างไร ใครจะดูแลรักษา ฉะน้ันพอมันออก
มาแล(วต(นไม( น้ี ยังคงอยู  แสดงถึงความท่ีเขามี จิตสํา นึกและแสดงความจงรักภักดีต อ
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว ท่ีสมเด็จพระเทพรัตน*ราชสุดาฯ ทําโครงการน้ีถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู หัว 84 พรรษา เช น การปลูกมเหสักข*-สักสยามินทร*ให(เป/นต(นไม(ประธานของหมู บ(าน
ท(องถ่ิน แล(วนําไม(อ่ืนๆ ปลูกไม(ข้ึนมา ท่ีจะไว(เป/นใช(สอยหรือประโยชน*อย างอ่ืน เกิดมูลค าทาง
เศรษฐกิจ อย างเช น ต(นมเหสักข*น้ีถ(ามันอายุ 15 ป? ต(นละหม่ืนบาท ก็เป/นมูลค าเพ่ิมสําหรับตําบล
น้ันๆท่ีปลูกจํานวน 1,100 ต(น ก็เท ากับ 11 ล(านบาท ถ(าจะเอามาใช(พัฒนาตําบล ก็มาวางแผน   
ก อนว า จะต(องมีการปลูกทดแทนอย างไร อันน้ีจะเป/นการใช(ประโยชน*อย างย่ังยืน ไม ใช ว าเราตัด
ต(นไม(ไป หรือเอาของมาจากปWาอย างเดียวไม มีการทดแทน นอกจากน้ียังมีงานเก่ียวกับการจัดทํา
ฐานทรัพยากรท(องถ่ิน ในป? 2558 ซึ่งอยู ในแผนแม บทระยะ 5 ป?ท่ีห(าของโครงการ อพ.สธ. ซึ่งตอน
เตรียมการจัดทําแผนแม บท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานแนวทาง ต้ังแต ตุลาคม 
2552 ในเรื่องของการทําฐานทรัพยากรท(องถ่ิน โดยให(มีโรงเรียนและชุมชนท(องถ่ินเป/นกําลัง คือ 
ย(อนกลับไปท่ีบอกว า ทรงสืบทอดพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว ในการรักษาฐานทรัพยากรของ
ประเทศ นําไปสู เศรษฐกิจพอเพียง การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ นดิน การอนุรักษ*
ทรัพยากรไม ใช แค การปลูกปWา ปลูกหญ(าแฝก อนุรักษ*ดินอย างเดียว ต(องให(รู(ว าข(างๆโรงเรียนมี
อะไร ต(นไม(ช่ืออะไร เป/นอะไร ในป? 2548 ทรงรับส่ังว า ไปกับ สมส.มา เห็นว าโรงเรียน ยังสัมพันธ*
กับชุมชนน(อย ทําอย างไรให(ชุมชน มาให(โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช วยในการอนุรักษ*
พันธุกรรมพืชและให(มีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน ป? 2550 ทรงยํ้าให(เร งอนุรักษ*แล(วหา
วิธีการรักษาสิทธิ และถ(าการท่ีเราจะอนุรักษ*อะไร แล(วเราไม สํารวจ ก็ไม ทราบว าจะอนุรักษ*อะไร  
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับส่ังท่ีการประชุมนานาชาติท่ีบาเซโลน าท่ีบอกว า การพัฒนา
น้ันจะต(องพัฒนาต(องเป/นองค*รวม ท่ีจะนําไปสู ความม่ันคงมนุษย* เสร็จแล(วเรื่องของการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล(อม คนส วนใหญ คิดว า พระราชกรณียกิจของพระเจ(าอยู หัว เป/นเพียง
การพัฒนาชนบท แต แท(ท่ีจริงแล(ว ทรงให(ความสําคัญและเอาพระทัยใส ในเรื่องการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล(อม เพราะเป/นกุญแจนําไปสู การพัฒนาอย างย่ังยืน จะเห็นได(ว ามัน
ไม ใช เรื่องแค การปลูกต(นไม( จริงๆ คือ การรักษาท้ังระบบ 

วิถีแห ง อพวิถีแห ง อพวิถีแห ง อพวิถีแห ง อพ....สธสธสธสธ....    

ในวิถี อพ.สธ. ท่ีบอกว า งานท่ีพระราชทานมา เป/นเรื่องของการรักษาฐานทรัพยากรของ
ประเทศนําไปสู เศรษฐกิจพอเพียง อันน้ีถ(าเป/นหน วยงาน ก็เป/นเหมือนวิสัยทัศน* แต ตรงสํานักราช
เลขาธิการให(ใช(ว า พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล แล(วพระราชทาน
ให(สมเด็จพระเทพรัตน*ราชสุดาฯ ดําเนินการ ก็คืองานท่ีได(รับมอบหมาย พอมาถึงเรื่องของวิถีของ 
อพ.สธ. ซึ่งจากป? 2536 ท่ีเราเริ่มปฏิบัติงาน จนมาถึงป? 2546 ผมก็ได(กําหนดคําขวัญ อพ.สธ.มา 
เพราะว าเราทํางานมา 10 ป? แล(ว เราคิดว าเราจําเป/นคําขวัญเพ่ือกํากับความคิด พฤติกรรมของ
เจ(าหน(าท่ี อพ.สธ. ไม งั้นเราจะไปไม ถูกทิศทาง เราจะไม ชัดเจน คน อพ.สธ. จะต(องซื่อตรง มุ งม่ัน 
พัฒนา สามัคคี แล(วก็มีคุณธรรมนะครับ เพราะฉะน้ันคําว าซื่อตรงคือ ซื่อตรงกับตนเอง ซื่อตรงต อ
อาชีพ ซื่อตรงต อผู(บังคับบัญชา ผู(ใต(บังคับบัญชา เพ่ือนร วมงาน ถ(าอย างผมน่ี เราต(องซื่อตรงต อ
พระองค*ท าน ทํางานด(วยความซื่อตรง อันท่ี 2 คือ มุ งม่ัน มุ งม่ันก็คือ มีปณิธานมุ งม่ันท่ีจะทําให(งาน
สําเร็จตามท่ีได(รับมอบหมาย เพราะฉะน้ันพระองค*ท านพระราชทานแนวพระราชดําริมาน้ัน     
แล(วเราก็ต(องมุ งม่ัน ท่ีเราจะทําให(สําเร็จ ท่ีบอกว าการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ นําไปสู 
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเราเห็นความสําคัญน่ันคือฐานชีวิตอยู แล(ว เรามุ งม่ัน มีปณิธาน ถ(าเราไม 
มุ งม่ัน เราก็ไม ซื่อตรงต อพระองค*ท าน เพราะฉะน้ันถ(าน(องๆท่ีทํางานกับเรา เราก็มอบหมายเขา 
เราส่ังงานให(  เขาทํา เรื่องอะไรไป เขาก็ต(องมุ งม่ันท่ีจะทํางานให(สําเร็จ ถ(าเขาไม ทํา เขาก็ไม 
ซื่อตรง เสร็จแล(ว ซื่อตรงก็แล(ว มุ งม่ันก็แล(ว ยังทําไม ได( อันน้ีก็ต(องมาพัฒนา พัฒนาความรู(     
บางเรื่องเราไม รู( เราก็ต(องอ าน ก็ต(องค(นคว(า ศึกษา วิจัย พัฒนา พัฒนาให(เกิดความรู( เกิดท้ัง
วิทยาการ เกิดป�ญญาขณะเดียวกัน ร างกายเราก็ต(องแข็งแรง เพราะว าการทํางานน้ีมันทํางานกัน
ตลอดเวลา คน อพ.สธ. ต(องแข็งแรง พร(อมกันน้ัน จิตใจเราก็ต(องพัฒนาด(วย ให(เข(มแข็งและ
พอเพียง เพราะการทํางานน้ี คนเขาไม เข(าใจ เราต(องอดทน อดกล้ัน ทําได(แค ไหน ก็ต(องว ากันไป 
ถ(าวันหน่ึงก็เหมือนกับการรอเวลา บางครั้งเราไปเจอผู(บริหารเข(าใจ เราก็ต(องรีบเร งทํางาน เพ่ือให(
เกิด อย างน(อยวางระบบให(ได( บางครั้งเราไปเจอผู(บริหารท่ีไม เข(าใจ เราก็ต(องอดทนรอคอยเป/น 
แล(วบางทีไปเจอท่ีไม ใช  มีแรงเสียดทานต างๆ มากมาย ต(องอดทน อดกล้ัน แล(วก็ต(องมีสติ    
ต(องทําอย างไรท่ีจะทําให(งานเราสําเร็จ ท(ายสุดมันคือการพัฒนาบุคลากร ท่ีจะไปอนุรักษ*และ
พัฒนาทรัพยากร ให(เกิดประโยชน*ถึงมหาชนชาวไทย เราต(องพัฒนาจากตัวเราเองก อน เสร็จแล(ว
เราก็ไปบอกเล า ไปถ ายทอดประสบการณ* ถ(ามีคนท่ีจะรับไปปฏิบัติ ก็จะเข(าสู วิถี อพ.สธ. เม่ือเรา
พัฒนาแล(ว ซื่อตรง มุ งม่ัน พัฒนา ทีน้ีก็สามัคคี สามัคคีคือการรวมพลังเป/นหน่ึง อย างท่ีเราบอกกัน
ว า one for all หรือ all for one เน่ีย ถ(าเรามองภาพว า พระองค*ท านทรงทําเพ่ือทุกคน แล(วทุกคน
ทําเพ่ือพระองค*ท าน ถ(าเรามองไประดับองค*กร อพ.สธ. ก็เป/นองค*กร ถ(าเราอยู ตรงน้ี อพ.สธ.    
ทําให(ทุกคนใช ม้ัย เพราะฉะน้ันทุกคนก็ต(องทําเพ่ือ อพ.สธ. เพ่ือองค*กร สุดท(ายในเรื่องของ
คุณธรรม คุณธรรมเป/นเรื่องท่ีนํามาเป/นตัวกํากับการทํางาน ความซื่อตรงเป/นคุณธรรมแรก
เปรียบเสมือนเป/นหัวเรือ ส วนคุณธรรมข(างหลัง เป/นเหมือนหางเสือ ซึ่งเราจะใช(หางเสือ คือ     
เรื่องของความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ เป/นเรื่องของการรู(หน(าท่ี มีวินัย ตรงต อเวลา ความเป/น
เลิศ ความกล(าหาญ ความซื่อตรง และการคํานึงถึงผู(อ่ืน ดังน้ันเม่ือเรารู(หน(าท่ี เรารู(ว าต(องทําอะไร 
ก็ต(องเรียนรู(ศึกษาเรื่องงานของเรา มีวินัยในการทํางาน และก็ตรงต อเวลา การเป/นเลิศน้ัน 
เหมือนกับว าการทํางานต(องพัฒนาไปสู ให(ได(งานเป/นผลงานท่ีดีท่ีสุด ความกล(าหาญ บางครั้งการ
ทํางาน เราก็ต(องกล(าท่ีจะตัดสินใจ เพราะเป/นผู(ท่ีรับผิดชอบงาน การตัดสินใจบางครั้งก็ต(องมี
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ความเส่ียง แต เราก็ต(องวิเคราะห*ให(ชัดเจน และก็ทํางานด(วยความซื่อตรงโปร งใส ตรวจสอบได( 
แล(วก็มาถึงการคํานึงถึงผู(อ่ืน ไม ใช ว า เราจะเอาประโยชน*ให(ตัวเราอย างเดียว เราก็ต(องมองรอบ
ข(าง เขาทําอย างไร เขามีความรู(สึกอย างไร ธรรมชาติเป/นอย างไรด(วย ถ(า อพ.สธ.เดินได(อย างน้ี 
และถ(าหน วยงานท่ีเข(ามาร วมสนองพระราชดําริและใช(แนวคิดน้ีในการทํางาน ผมคิดว าน่ีคือ การ
รวมพลังเปรียบเหมือนกับการท่ีเราพายเรือ ถ(าเราจะพายเรือไปให(เร็ว เราก็ต(องช วยกัน เหมือนกับ
เราแข งเรือพาย แต ถ(าต างคนต างจํ้า ต างคนต างเดินก็จะไปไม รอด แนวคิดตรงน้ีมันก็กลับมาว า 
ถ(าใน 5 ป? ท่ีห(า เรื่องของการเตรียมไปสู ระยะต อไป ป? 2562 เพราะว าเราประชุมต้ังแต ป? 2544 
ทรัพยากรไทย : อนุรักษ*และพัฒนาด(วยจิตสํานึกแห งนักวิจัยไทย ป? 2546 ทรัพยากรไทย : 
ธรรมชาติแห งชีวิต เป/นเรื่องของวงจรชีวิต เป/นเรื่องของชีววิทยา ป? 2548 เป/น ทรัพยากรไทย : 
สรรพส่ิงล(วนพันเก่ียว อันน้ีเป/นเรื่องของระบบนิเวศน* ป? 2550 ทรัพยากรไทย : ประโยชน*แท(แก 
มหาชน คิด วิเคราะห* สังเคราะห* จนเห็นศักยภาพและสรรสร(างวิธีการ อันน้ีเป/นแผน ท่ีจะทําให(
เกิดส่ิงใหม  พอป? 2552 เป/นเรื่องของ ทรัพยากรไทย : ผันสู วิถีไทยในผันใหม  อันน้ีเป/นนวัตกรรมท่ี
ได(เกิดข้ึนจากการวิเคราะห*มาแล(ว ถ(าเราได(ของใหม  ส่ิงใหม ๆมา แต ถ(าเราไม มีคุณธรรมมากํากับ
แล(ว ประโยชน*มันไม ได(เกิดกับประโยชน*ส วนรวมหรอก มันเกิดกับประโยชน*ส วนตัว เพราะฉะน้ัน
การท่ีมีคุณธรรมกํากับ โดยเฉพาะการคํานึงกับผู(อ่ืน มันจะทําให(การใช(ทรัพยากรอย างย่ังยืน    
การทํางานมันต(องเตรียมตัว ท้ังเตรียมคน แล(วก็วิธีการดําเนินงาน ซึ่งวิธีการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริน้ี ต(องศรัทธา เห็นประโยชน*ของงาน มีการศึกษาพระราชดําริให(ชัดเจน ถ องแท( 
วิเคราะห*ให(ถูกต(อง ไม ใช เอาพระราชดําริมาเป/นประโยชน*เข(าตัว แต วิเคราะห*พระราชดําริมาเพ่ือ
มาเป/นแผนปฏิบัติงาน เสร็จแล(วก็มาเรื่องของ เข(าใจในปรัชญา ปรัชญาในการสร(างนักอนุรักษ* คือ 
การให(สัมผัสในส่ิงท่ีไม เคยได(สัมผัส รู(จริงในส่ิงท่ีไม เคยได(รู(จริง เป/นป�จจัยสู จินตนาการ เป/นเหตุ
แห งการอาทรการุญสรรพชีวิตสรรพส่ิง คือการสร(างจิตสํานึกข้ึนมา บรรยากาศของการทํางาน
สวนพฤกษศาสตร*โรงเรียน บนความเบิกบานบนความหลายหลาก สรรพส่ิง สรรพการกระทํา 
ล(วนสมดุล อันน้ีเป/นเรื่องของบริหารจัดการล(วนๆ พืชพรรณ สรรพสัตว* สรรพส่ิง ได(รับความการุญ 
อันน้ีเป/นเรื่องของจิตสํานึกท่ีจะดูแลเรื่องของพืช ชีวภาพ ส่ิงต างๆ บนฐานของสรรพชีวิต ส่ิงต างๆ 
ท่ีมีอยู รอบตัวก็จะสร(างนักวิทยาศาสตร* นักประดิษฐ* ศิลปากร กวี นักตรรกศาสตร* คือผู(มีเหตุมีผล 
ปราชญ*น(อย คือ ผู(รอบรู(ตัวน(อยๆ ปรากฏท่ัว ก็เป/นเรื่องท่ีสัมพันธ*กันมา เม่ือมีหน่ึงแนวคิดแล(ว    
ก็จะมีอีกหลายแนวทางท่ีจะนํามาสู หลายแนวทาง อีกมากมาย ถ(าเราดูให(เห็นภาพชัด ก็จะเห็นว า
เราพ่ึงตัวเองได( ก็เป/นข(อท่ีเราต(องมาช วยกันและตรงน้ีเองท่ีต(องการเน(นให(เห็นว า เราน้ีคือ
เครือข ายงานท้ังหมด 200 กว าหน วยงาน ท่ีมี อพ.สธ. เป/นศูนย*กลางการประสานงาน ซึ่งการ
ประสานงานจะมีหลายด(าน ได(แก  การประสานงานบุคคล การประสานงานหน วยงาน            
การประสานงานด(านแผนแม บท การประสานงานโครงการของแต ละหน วยงาน การประสานงาน
ด(านงบประมาณ และการประสานงานแผนปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี รวมไปถึงการประสานงาน
ด(านเทคนิคบางอย าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานร วมกัน  

จะขับเคลื่อนงานต อไปอย างไรจะขับเคลื่อนงานต อไปอย างไรจะขับเคลื่อนงานต อไปอย างไรจะขับเคลื่อนงานต อไปอย างไร    

 เราก็ชวนให(ทุกคนไปบอกกับหน วยงานต างๆว า ป? 2558 ถ(าทุกคน ทุกหน วยงาน   
ร วมกันทํา เรื่องของฐานทรัพยากรท(องถ่ิน ของท่ีรอบๆตัวเอง แต ละคนก็มีฐานทรัพยากร มีข(อมูล 
มาถวายพระองค*ท าน เพราะถ(าคิดดูว าแต ละหน วยงานท้ังหมดตอนน้ีร(อยกว าหน วยงาน 124 
หน วยงาน  หน วยงานท่ีทํา 100 หน วยงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต างๆ ประมาณ 50 มหาวิทยาลัย    
ในแผนแม บท 5 ป? ท่ีห(า ก็ขอให(มหาวิทยาลัยไปสนับสนุนท(องถ่ิน ตําบลทําเรื่องฐานทรัพยากร
ท(องถ่ิน ถ(าเราทําเรื่องฐานทรัพยากรท(องถ่ิน แล(วทุกตําบลช วยกัน เหมือนกับต อภาพจ๊ิกซอว*เน่ีย 
7,255 ตําบล ถ(า 3,000 ตําบลสนองพระราชดําริ ฐานประเทศก็จะอยู กับพระองค*ท าน เรืองของ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องสนธิสัญญาระหว างประเทศว าด(วยพันธุกรรมพืช
อาหารและการเกษตร ซึ่งเราได(ให(หน วยงานเข(าร วมสนองพระราชดําริแล(ว เป/นส วนพระองค* 
เพราะฉะน้ัน สนธิสัญญาระหว างว าประเทศพันธุกรรมพืชอาหารและการเกษตร ถ(าเราให(          
สัตยาบรรณ อะไรเป/นของรัฐจะต(องตกเป/นของพหุภาคี ไม บังคับเอกชน แต รัฐต(องหาวิธีการท่ี
เหมาะสมให(เอกชนเข(าร วม ถ(าเข(าร วมก็ต(องสละสิทธิ์ทรัพย*สินทางป�ญญา หากปฏิเสธก็ถูก
ดําเนินการโดยองค*กรบริหารระหว างประเทศ เป/นเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตรูปแบบใหม  
ทรัพยากรของประเทศเรา หากเป/นป�ญหา กลับถูกตัดสินโดยคนอ่ืน มันเป/นเรื่องท่ีว าข(อมูลเหล าน้ี
มีคนทราบน(อย การให(สัตยาบรรณเป/นข(อตกลง เป/นพันธะสัญญา ท่ีต(องปฏิบัติ แต ถ(าเราแบ งส วน
ว าเป/นส วนท่ีต(องเปvด และส วนท่ีสนองพระราชดําริ อพ.สธ.ก็ได(ทําหนังสือแจ(งไปทุกหน วยงานท่ี
สนองพระราชดําริ แล(วก็แจ(งไปทาง สํานักนโยบายและแผน (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล(อม ถึงวิธีการของ อพ.สธ.ว า หน วยงานท่ีจะสนองพระราชดําริ ถ(าจะมีใครเข(ามา
ดําเนินการ รวมถึงต างประเทศจะเข(ามาด(วย ก็ให(ขอพระราชทานพระวินิจฉัยก อน เป/นวิธีการ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชวินิจฉัยลงมาชัดเจนว า ถ(าหากประชาพิจารณ*และ
คณะวิจัยเห็นไม พร(อม ให(ชะลอไปก อน ให(นักวิชาการทุกฝWายร วมมือกัน เตรียมคนให(พร(อม     
โดยเร งด วน เพราะวันท่ีรับการน้ี ต(องมาถึงสักวันนึง น่ันคือ เราก็ต(องให(สัตยาบรรณเหมือนกับ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัวท านก็ทรงมีรับส่ังในการ
ประชุมพันธุศาสตร*ท่ีมีผลกระทบต อโลก เรื่องของศาสตร*ทางด(านน้ีมันเจริญก(าวหน(า มีประโยชน*
มากมาย แต มันก็อาจจะมีโทษเหมือนกันดังน้ันประเทศกําลังพัฒนา จะต(องรู(เท า และรู(ทัน ซึ่งมี
งานตามมาอีกมากมาย 

เราจะไปกระตุ(นเครือข ายงานทํางานอย างต อเน่ือง งานพระราชดําริ คือ การจุดประกาย 
และเราก็ไปหาเช้ือท่ีมีอยู จะได(ติดไฟได( แล(วเราก็ต(องไปคอยดูว าไฟจะดับม้ัยจะมอดม้ัย คือ    

ต(องเข(าไปคุย เข(าไปติดตามงานอยู ตลอดเวลา แต ถ(าเราปล อยไปไฟมันมอด มันก็จบ จะเห็นภาพ
วิธีการทํางาน แต งานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนน้ีมันไม ใช งานของเรา งานเราคือประสาน เข(าไปจุดประกาย 
งานท่ีท านทําของแต ละหน วยงานก็เป/นผลงานของท าน ก็คือ ชัดเจน ถ(าท านวิเคราะห*ออก มันคือ
ประโยชน*ของท านเลย น่ันคือหน(าท่ีรับผิดชอบโดยตรง มิฉะน้ันมันก็จะเป/นภาระเพ่ิม มันเป/นงาน 
มันเป/นชีวิตของท าน เหมือนคุณครู ท่ีให(ความรู(แก เด็ก ท านมีวิธีการให(อย างไร เพราะฉะน้ัน 
ยกตัวอย าง งานสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียน ก็คือ วิธีการท่ีจะให(ความรู(เด็กท่ีผ านกระบวนการ
อดทน เพียร สติ ป�ญญา เรื่องของการคิดวิเคราะห* รู(จักการท่ีจะเปรียบเทียบ มันเป/นการสร(างคน
ท้ังระบบเลย และถ(าคุณครูไม ทําอย างน้ี ถามว าคุณครูได(ซื่อตรงต อหน(าท่ีตัวเองม้ัย ซื่อตรงต อ
อาชีพตัวเองม้ัย และเสร็จแล(วบางทีผู(บังคับบัญชา บอกร วมสนองพระราชดําริกัน แต อาจารย*หรือ
เจ(าหน(าท่ีน้ันไม มีความมุ งม่ัน ไม ซื่อตรงต อผู(บังคับบัญชาท่ีได(รับคําส่ังมา แถมยังไม รู( ยังไม พัฒนา
ตัวเองอีก ทุกวันน้ีมันไม สามัคคีกันมันต างคนต างไป ต างคนต างทํา มันไม เป/นหน่ึง แล(วก็ยังขาด
คุณธรรมท่ีบอกว า รับผิดชอบ แล(วมันมีต อเรื่องของความอดทน ความซื่อตรง ความเมตตากรุณา 
ทุกอย างตามมาหมดเลย สุดท(ายบอกว าให(รักษาศีล ใครนับถือศาสนาใด ให(ถือปฏิบัติตาม
ข(อกําหนด ข(อปฏิบัติของศาสนาน้ันๆ ถามว าเอาแค อย างพุทธศาสนา สํานักงานใดรักษาศีล 5 
สํานักงานน้ันจะมีความสุขหรือไม    

ทราบว าได(มกีารจดัตัง้มลูทราบว าได(มกีารจดัตัง้มลูทราบว าได(มกีารจดัตัง้มลูทราบว าได(มกีารจดัตัง้มลูนธิอินรุกัษ*พันธกุรรมพืชข้ึนมา นธิอินรุกัษ*พันธกุรรมพืชข้ึนมา นธิอินรุกัษ*พันธกุรรมพืชข้ึนมา นธิอินรุกัษ*พันธกุรรมพืชข้ึนมา แล(วรปูแบบการเกือ้หนนุนีจ่ะทําให(เครอืข ายแล(วรปูแบบการเกือ้หนนุนีจ่ะทําให(เครอืข ายแล(วรปูแบบการเกือ้หนนุนีจ่ะทําให(เครอืข ายแล(วรปูแบบการเกือ้หนนุนีจ่ะทําให(เครอืข าย
ท้ังหมดของพวกเราทํางานได(อย างมีประสิทธิภาพอย างไรท้ังหมดของพวกเราทํางานได(อย างมีประสิทธิภาพอย างไรท้ังหมดของพวกเราทํางานได(อย างมีประสิทธิภาพอย างไรท้ังหมดของพวกเราทํางานได(อย างมีประสิทธิภาพอย างไร????    

เม่ือป? 2551 ได(กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯว า ป? 2555 ข(าพระพุทธเจ(า
จะเกษียณอายุราชการแล(ว ใต(ฝWาละอองพระบาทจะต(องเตรียมคน ทรงตอบมาทันทีเลยว า ไปต้ัง
มูลนิธิอนุรักษ*พันธุกรรมพืช แล(วมาช วยดูแล ทรงรับส่ังว ามูลนิธิฯ จะมีหน(าท่ีสนับสนุน อพ.สธ. 
เหมือนกับมูลนิธิราชสุดา และมูลนิธิฯ ต(องมีความพร(อม ต(องมีทุนรอน ในการท่ีจะสนับสนุน จึงขอ
พระราชทานช่ือต(นไม(เปอร*เซียนไวโอเลต ได(ช่ือม วงเทพรัตน* มาทําโครงการระดมทุน โดยจะ
จําหน ายม วงเทพรัตน*แสนห(าหม่ืนห(าพันขวด จําหน ายขวดละ 155 บาท โดย 55 บาท เป/นค าต(นไม( 
อีก 100 บาทเข(ามูลนิธิ และเตรียมการสําหรับโครงการรวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข*-สักสยามินทร*     
ซึ่งโครงการรวมใจภักด์ิฯ ท่ีเราต(องใช(งบประมาณในการทํางาน เราขอให(สนับสนุนต(นละ 184 บาท  
โดย 84 บาทเป/นค าต(นต(นกล(ามเหสักข* - สักสยามินทร* เพราะต(องใช(เวลา 18 เดือนในการทํางาน 
10 เดือนเล้ียงในห(องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช แล(วย(ายออกปลูก ดูแลบํารุงรักษาอยู ใน
เรือนเพาะชํา 8 เดือน ถึงเป/นต(นกล(าพร(อมส งไปปลูกอีก ส วนอีก 100 บาท เหมือนเงิน
พระราชทานท่ีมอบให(กับตําบล ท่ีดูแลรักษา ป?แรกให(ต(นละ 30 บาท ป?ท่ี 2 - 5 ให(ต(นละ 15 บาท/
ป? เป/นเงินไม มาก แต จะเป/นเงินท่ีเราตามเข(าไปดูในตําบลต างๆ อันน้ีดูแล 5 ป? และ 10 บาท
สุดท(ายเพ่ือไว(ใช(ในการจัดทําแผนท่ี ติดตามการเจริญเติบโตการทําแผนท่ีต างๆ ไปอีก 10 ป? 
เพราะฉะน้ันเงินโครงการรวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข*-สักสยามินทร*ฯ น้ี เป/นเงินหมุนท่ีมูลนิธิ อพสธ. 
ท่ีทําให(เกิดงาน ให(ทุกคนมี ส วนร วม เป/นเครื่องมือท่ีเราจะเข(าไปถึงตําบลให(ได(  

ถ(าเราเข(าใจ เข(าถึง และพัฒนา บวกกับความเพียร งานเราน าจะสําเร็จลุล วงได(ดีถ(าเราเข(าใจ เข(าถึง และพัฒนา บวกกับความเพียร งานเราน าจะสําเร็จลุล วงได(ดีถ(าเราเข(าใจ เข(าถึง และพัฒนา บวกกับความเพียร งานเราน าจะสําเร็จลุล วงได(ดีถ(าเราเข(าใจ เข(าถึง และพัฒนา บวกกับความเพียร งานเราน าจะสําเร็จลุล วงได(ดี    

 จากพระราชนิพนธ*พระมหาชนก ต(องว ายไปถึงแม(มองไม เห็นฝ�@ง เราก็ต(องว ายไป 
สุดท(ายมันก็เป/นความเพียรท่ีบริสุทธิ์ ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว พระราชทานพรให(ผู(ท่ี
อ านพระราชนิพนธ* พระมหาชนก  ขอให(มีความเพียรท่ีบริสุทธิ์  สติป�ญญาท่ีเฉียบแหลม กําลังกาย
ท่ีสมบูรณ* คนท่ีเป/นทํางาน ต(องเสียสละ พระราชดํารัสตอนนึงท่ีว า การทํางานเหมือนเหรียญ    
สองด(าน คนส วนใหญ มุ งแล(วแย งกันทํางานด(านหน(า เพราะว าปูนบําเหน็จได(ง าย แต คนท่ีทํางาน
ด(านหลัง จะไม ได(อะไรนอกจากความภาคภูมิใจ แต อย าลืมนะว างานของพระมหากษัตริย*น้ัน   
เป/นงานด(านหลัง  ซึ่งเราต(องเข(าใจเรื่องของการทํางานอยู เบ้ืองหลัง ในลักษณะของการปvดทอง
หลังพระ เครือข ายของพวกเราจะทํางานอย างมีความสุขมากข้ึน   

 

ศศศศ....นพนพนพนพ....รัชตะ รัชตะนาวินรัชตะ รัชตะนาวินรัชตะ รัชตะนาวินรัชตะ รัชตะนาวิน        

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตอนนี้ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมมันเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบตอนนี้ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมมันเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบตอนนี้ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมมันเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบตอนนี้ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมมันเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบ
ต อความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเองในฐานะของต อความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเองในฐานะของต อความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเองในฐานะของต อความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเองในฐานะของ
สถาบันการศึกษาท่ีมีคณะ ศูนย* และสถาบัน ท่ีมีความหลากหลายในสถาบันการศึกษาท่ีมีคณะ ศูนย* และสถาบัน ท่ีมีความหลากหลายในสถาบันการศึกษาท่ีมีคณะ ศูนย* และสถาบัน ท่ีมีความหลากหลายในสถาบันการศึกษาท่ีมีคณะ ศูนย* และสถาบัน ท่ีมีความหลากหลายใน
การวิจัยและจัดการเรียนกาการวิจัยและจัดการเรียนกาการวิจัยและจัดการเรียนกาการวิจัยและจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมการรสอน มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมการรสอน มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมการรสอน มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมการ
รับมือกับเรื่องนี้อย างไรรับมือกับเรื่องนี้อย างไรรับมือกับเรื่องนี้อย างไรรับมือกับเรื่องนี้อย างไร???? 

อธิการบดี : ผมมีความเห็นว าเรื่องการเปล่ียนแปลงด(านภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต อทรัพยากร
ทางชีวภาพ ความจริงการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศส งผลกระทบต อการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรด(านอ่ืนๆ ด(วย ไม ใช เฉพาะทางชีวภาพอย างเดียว มหาวิทยาลัยมหิดล ได(ให(ความสนใจ
เก่ียวกับเรื่องน้ี โดยเฉพาะเรื่องของการวิจัย และการจัดการศึกษา ท่ีจะเน(นไปท่ีการสร(างคนรุ น
ใหม  ให(มีความใส ใจทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  ผมขอเริ่มเรื่องกระบวนการเก่ียวกับ   
การจัดการศึกษาก อน เรามียุทธศาสตร*ของการศึกษา ท่ีจะปลูกฝ�งความรู(ให(กับนักศึกษาไม ใช 
เฉพาะให(ความรู(ทางวิชาชีพ แต เราอยากปลูกฝ�งให(เขาจบออกไปเป/นผู(นําการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม โดยจะต(องปลูกฝ�งค านิยม ทัศนคติ ตลอดจนในเรื่องของบุคลิกภาพหลายๆอย าง ท่ีเขาจะ
ออกไปเป/นผู(นําการเปล่ียนแปลงด(านสังคมได( ซึ่งมันมีหลายด(าน เราจะพูดเสมอว า การปลูกฝ�ง



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 6666    

ค านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องของความม่ันคงทางคุณธรรม ในเรื่องของการทํางาน
ร วมกันเป/นหน่ึงเดียว แต ควรมีทักษะด(านบริหารการทํางานข(ามศาสตร* ข(ามหน วยงาน           
ข(ามกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตรงน้ีจะเป/นฐานสําคัญในการ สร(างคนรุ นใหม มารักษาส่ิงแวดล(อม
และทรัพยากรธรรมชาติต อไป เราเริ่มจากส่ิงต อไปน้ีครับ สร(างความผูกพันในเรื่องของส่ิงแวดล(อม
ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช(แผนปฏิบัติการท่ีส งเสริมการเรียนการสอนและกิจกรรมเชิง
อนุรักษ*ควบคู ไปด(วยกัน ทําให(นักศึกษามีจิตวิญญาณในการท่ีจะรักส่ิงแวดล(อม เราจะเป/น
มหาวิทยาลัยสีเขียว สีเขียวก็ทําให(เกิดความร มรื่น ความสงบ เป/นสถานท่ีท่ีเกิดแรงบันดาลใจ     
ในการท่ีจะเรียนรู( แต จริงๆ แล(ว ไม ใช แค น้ัน เม่ือนักศึกษาได(มาพบ ได(มาสัมผัส ได(มาซึมซับความ
สวยงามของธรรมชาติตลอดเวลา ผมคิดว ามันจะปลูกฝ�งเข(าไปในจิตวิญญาณเขา และเม่ือเกิด
ความรู( ความเข(าใจ แล(วสามารถเป/นผู(เปล่ียนแปลงสังคมในด(านการอนุรักษ*ธรรมชาติได(      
เพราะเม่ือเขาเข(ามาสัมผัสส่ิงแวดล(อมทางธรรมชาติแล(ว เขาต(องเกิดจิตวิญญาณรักและหวงแหน 
การตัดไม(ทําลายปWายังเกิดข้ึนอยู ทุกวัน เวลาเราอ านข าวเราจะได(ยินอยู ทุกวัน ตัดไม(ทําลายปWา  
ตัดไม(พะยูง จังหวัดโน(น จังหวัดน้ี ในวนอุทยาน คนไทยรุ นใหม เน่ียต(องมีจิตวิญญาณท่ีไม ยอมรับ
กับส่ิงเหล าน้ี เพราะการตัดไม(ทําลายปWา ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ แก(ด(วยกฎหมายอย างเดียว
ไม ได( แก(โดยผู(รักษากฎหมายก็ไม ได( ต(องแก(ด(วยจิตสํานึก โดยเฉพาะอย างย่ิงบัณฑิตมหิดล      
รุ นใหม เน่ีย เราก็จึงมุ งหวังให(คนรุ นใหม เหล าน้ีรักและหวงแหนส่ิงแวดล(อม ขณะเดียวกันภายใน
กลุ มนักศึกษาเอง เขาก็มีการรณรงค*หลายอย าง ในการท่ีจะประหยัดพลังงานให(เกิดประโยชน*
สูงสุด สําหรับในหลักสูตร จะให(มีการสอดแทรกเน้ือหา และกิจกรรมเหล าน้ีเอาไว(ด(วย ดังน้ันใน
ทุกๆ ป? มักจะมีกิจกรรมใหม  ส งเสริมการรักธรรมชาติเกิดข้ึนเสมอๆ เช น คณะส่ิงแวดล(อมและ
ทรัพยากรศาสตร* สนับสนุนให(นักศึกษาใช(เวลาว างตอนปvดเทอมให(เป/นประโยชน* ด(วยการไปทํา
กิจกรรมในวนอุทยานแห งชาติต างๆ ให(เข(าใจธรรมชาติ สัตว*ปWาต างๆ แต ท่ีสําคัญก็คือว าให(เขามี
ความรู(พอท่ีจะถ ายทอดให(แก คนรุ นใหม ๆท่ีมาเย่ียมชมวนอุทยาน อันน้ีก็เป/นอีกกิจกรรมหน่ึง           
ส วนกิจกรรมอ่ืนๆ ท้ังการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม ก็มีบทบาทท่ีจะทําให(เกิด
การรักษาทรัพยากร และนักศึกษาท่ีใช(จักรยาน ใช(รถราง เป/นรถสาธารณะ วันน้ีมันคล(ายๆ     
หล อหลอมให(รักธรรมชาติ ให(อยู กับธรรมชาติ อันน้ีคือตัวอย างด(านการศึกษาให(อยู กับทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ส วนในเรื่องวิจัย อย างท่ีมีโครงการของอนุรักษ*พันธุกรรมพืชขององค*สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะท่ีจัดทีมวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดลไปวิจัยท่ี   
เข่ือนศรีนครินทร* การไฟฟ8าฝWายผลิต เขาวังเขมร หน วยทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี และท่ี    
ปWาชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ น่ีเป/นส่ิงท่ีทางมหาวิทยาลัยอยากจะให(เกิดข้ึน เพราะเรามุ งเป8าหมาย
สัมพันธ*ร วมกันคือ การท่ีเรารักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพให(ได( เราก็มีการจัดเก็บ
ข(อมูลให(เป/นระบบ ซึ่งเราก็ปลูกฝ�งให(เรารักในพรรณพืชแก ชุมชน แก สังคม ขณะเดียวกัน เราก็มอง
หาส่ิงท่ีให(เกิดประโยชน*แก ชุมชน ซึ่งต(องเน(นว าเราไม สามารถให(หน วยงานใดหน วยงานหน่ึงทําได( 
เพราะว ามันมีความกว(างมาก อนุรักษ*ส่ิงแวดล(อม และคณะวิทยาศาสตร*ก็จะรวมการศึกษาวิจัย 
เก็บวิจัย ถึงระดับโมเลกุลก็ได( หรือในเรื่องอาหารการกิน สถาบันโภชนาการก็เข(ามาร วมในการ
วิจัยพืชอาหารได( พืชท(องถ่ินท่ีมีสรรพคุณเป/นยา ก็จะกลายมาเป/นตัวอย างการศึกษาวิจัยของ  
เภสัชกรได(เช นกัน เพียงแต กระบวนการทํางานท่ีสอดคล(องกันเป/นเครือข าย เพ่ือให(กิจกรรมน้ัน
ตอบเน้ือหาท่ีกว(างของความหลากหลายทางชีวภาพให(ได( ก็ความหลากหลายทางชีวภาพไม ได(มี
เฉพาะแค เรื่องพืชไงครับ ในโครงการ อพ.สธ. มีท้ังสัตว*นํ้า สัตว*บก แมลง ภูมิป�ญญาของชาวบ(าน 
กว(าง แต มีความเก่ียวข(องกัน ซึ่งเป/นส่ิงท่ีทําให(ด(านวิชาการเห็นแนวทางท่ีจะทําให(เกิดการ
สร(างสรรค*งานเชิงบูรณาการได( แต ส่ิงท่ีสําคัญอีกอย างหน่ึงคือ เม่ือทีมนักวิจัยของเราออกไป
ทํางาน ก็มักจะพบว า มีเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีอยู นอกเหนือแผนการศึกษาท่ี
กําหนดไว(เสมอ ซึ่งเรื่องราวเหล าน้ีถือได(ว า เป/นส่ิงสําคัญต อการเรียนการสอนนอกห(องเรียนได(
เป/นอย างดี ถ(าสามารถจัดการให(เด็กนักเรียน นักศึกษาท้ังก อนปริญญาท้ังหลังปริญญา ตามเข(ามา
ในพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะเข(ามาเก็บข(อมูล ศึกษา สัมผัส ในขณะเดียวกันท่ีจะเกิดข้ึน คือ มหาวิทยาลัยใช(
โครงการวิจัยน้ีเข(าไปสัมผัสกับชุมชน ทําให(เกิดการเช่ือมเครือข ายชุมชน โดยเฉพาะท่ีโครงการท่ี
อํานาจเจริญ สามารถดึงชุมชนเข(ามาร วม ปราชญ*ชาวบ(านและพระสงฆ* ซึ่งแบบน้ีทําให(เกิดความ
ร วมมือกัน ชุมชนเข(มแข็งข้ึน และเราก็อยากให(ชุมชนมีความเข(มแข็ง ผมคิดว า มหาลัยได(ใช(   
โอกาสน้ีในโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช เดินหน(าเต็มท่ี และหาทางเพ่ิมเน้ืองานไปตามจริง ในอีก
หลากหลายกิจกรรมนะครับ มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป/นแหล งหล อหลอมนักศึกษาของเราให(มี
ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม       
โดยอาศัยการจัดสภาพแวดล(อมของมหาวิทยาลัย การสร(างเน้ือหาเชิงอนุรักษ*ในหลักสูตร       
และการออกแบบแผนงานวิจัย ให(เหมาะสมต อการส งเสริม และสนับสนุนให(คนรุ นใหม มีความ
พร(อมเป/นคนท่ีรับผิดชอบต อสังคม โดยให(นักศึกษาออกจากห(องเรียน ไปแสวงหาความรู(ท่ีเกิดข้ึน
จากการเข(าไปสัมผัส เราอยากให(เขาได(ถ ายทอดความรู(ของเขาด(วย ในระหว างท่ีเข(าไปสัมผัสกับ
ประชาชน โดยสอดแทรกเข(าไปในกรอบแนวคิดท่ีว า ให(นักศึกษากลุ มนึงเข(าไปอยู ในปWาชุมชนเลย  
ก็ทําได(เหมือนกัน ทางการศึกษาของเราเน่ียต(องการท่ีให(มีการเรียนรู(ข(ามศาสตร*ร วมกัน ใช(คําว า
เป/น Professional Education เกิดความมีทักษะในการทํางานร วมเป/นทีมกับผู(อ่ืนอย างเป/นมืออาชีพ 
ซึ่งปกติมันยากมาก ซึ่งถ(าเราดําเนินการให(เกิดทักษะในการทํางานร วมเป/นทีมกับผู(อ่ืนอย างเป/น  
มืออาชีพผมก็ว า น าสนับสนุนครับ 
 
ท านอธิการพ่ึงไปประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พอจะมองเหน็ช องทางในการสร(างท านอธิการพ่ึงไปประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พอจะมองเหน็ช องทางในการสร(างท านอธิการพ่ึงไปประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พอจะมองเหน็ช องทางในการสร(างท านอธิการพ่ึงไปประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พอจะมองเหน็ช องทางในการสร(าง
ความร วมมือกัน ในรูปแบบของเครือข ายนักวิจัยอนุรักษ*ปWาชุมชนไทยความร วมมือกัน ในรูปแบบของเครือข ายนักวิจัยอนุรักษ*ปWาชุมชนไทยความร วมมือกัน ในรูปแบบของเครือข ายนักวิจัยอนุรักษ*ปWาชุมชนไทยความร วมมือกัน ในรูปแบบของเครือข ายนักวิจัยอนุรักษ*ปWาชุมชนไทย----ลาว  ให(ความรู(ให(ปราชญ*ลาว  ให(ความรู(ให(ปราชญ*ลาว  ให(ความรู(ให(ปราชญ*ลาว  ให(ความรู(ให(ปราชญ*
ชุมชน ให(รู(หลักวิชาการ ในลักษณะเดียวกันกับท่ีผ านมา ไปตั้งเครือข ายความรู(ข้ึนมชุมชน ให(รู(หลักวิชาการ ในลักษณะเดียวกันกับท่ีผ านมา ไปตั้งเครือข ายความรู(ข้ึนมชุมชน ให(รู(หลักวิชาการ ในลักษณะเดียวกันกับท่ีผ านมา ไปตั้งเครือข ายความรู(ข้ึนมชุมชน ให(รู(หลักวิชาการ ในลักษณะเดียวกันกับท่ีผ านมา ไปตั้งเครือข ายความรู(ข้ึนมาใหม   ทักษะาใหม   ทักษะาใหม   ทักษะาใหม   ทักษะ

ความรู( ประสบการณ*ตรงนีเ้ป/นไปได(หรอืไม ว า จะเป/นความขยายงานนีอ้อกไปสร(างเป/นความรู( ประสบการณ*ตรงนีเ้ป/นไปได(หรอืไม ว า จะเป/นความขยายงานนีอ้อกไปสร(างเป/นความรู( ประสบการณ*ตรงนีเ้ป/นไปได(หรอืไม ว า จะเป/นความขยายงานนีอ้อกไปสร(างเป/นความรู( ประสบการณ*ตรงนีเ้ป/นไปได(หรอืไม ว า จะเป/นความขยายงานนีอ้อกไปสร(างเป/นความความความความร วมมอืร วมมอืร วมมอืร วมมอื
ระหว างประเทศระหว างประเทศระหว างประเทศระหว างประเทศ    
อธิการบดี : อันน้ีเป/นส่ิงท่ีเราอยากให(เกิดข้ึนมานานแล(ว คือ การท่ีตรงน้ีได(ไปเย่ียมมหาลัย
วิทยาศาสตร*สุขภาพก็เพ่ือท่ีจะมองให(เกิดการร วมมือระหว างกัน โดยเฉพาะระดับการแลกเปล่ียน
ระหว างนักศึกษากับอาจารย* ท่ีจะทําให(สําเร็จ มันอยู ท่ีคน โดยเฉพาะคนรุ นใหม  ในอาเซียน
ต(องการให(คน 6 ร(อยล(านคนอยู ร วมกันได(อย างมีความสุข และใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู อย างมากมาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(ให(เกิดความม่ังค่ัง และให(คนรุ นใหม มีความเข(าใจซึ่งกันและกัน ไม คิดท่ี
จะเอาเปรียบกัน เอาชนะกัน ครอบครองกัน มันอยู ท่ีการแบ งป�นกัน เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีมันมองเห็น
คือการรู(จักช วยเหลือกันระหว างนักศึกษากับอาจารย* ให(ไปสัมผัสโดยตรงกับชาวต างประเทศ    
ให(มาก เช นเดียวกับการแลกเปล่ียนอาจารย* การนําเอานักศึกษาต างชาติมาเรียนท่ีมหิดล มาทํา
วิจัย ไปไปมามา ทางมหาลัยก็สนับสนุน ต้ังออฟฟvสข้ึนมาให(โดยเฉพาะ เป/น one stop service 
สามารถเช่ือมโยงได(ง าย เป/นแนวทางท่ีเกิดข้ึนในทางเดียวกัน ในการร วมมือระหว างกันเรามี
สถาบันของเราท่ีอยู ในวิทยาเขตต างๆ ทํางานวิจัยต างๆ เขามีเครื่องมือ เรามีเครื่องมือ เราจะมา
ร วมมือกันใช(ประโยชน*อย างไร ผมเดินสายร วมกับอธิการบดี ม. อุบล ม. ศิลปากร ม. ราชภัฏ    
ซึ่งตรงน้ีเราใช(เครือข ายให(เกิดประโยชน*ร วมกันได(อีกมาก ทีน้ีถ(าเราสร(างเครือข ายได(แล(ว ต อไป
เราจะทําอะไรก็ไม ยาก  และเราก็ต(องปลูกฝ�งการทํางานร วมกันเป/นทีมให(ได( การท่ีทํางานเป/น   
ทีมได(ต(องมีความไว(วางใจซึ่งกันและกัน ไม เอารัดเอาเปรียบกัน ควบคู กันไปด(วย  
 
สุดท(ายนะครับ ปลายป? สุดท(ายนะครับ ปลายป? สุดท(ายนะครับ ปลายป? สุดท(ายนะครับ ปลายป? 56 56 56 56 โครงการโครงการโครงการโครงการ    อพอพอพอพ....สธสธสธสธ....จะไปจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนจะไปจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนจะไปจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนจะไปจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือน                                    
ศรีนครินทร* ท่ีเรียนให(ศรีนครินทร* ท่ีเรียนให(ศรีนครินทร* ท่ีเรียนให(ศรีนครินทร* ท่ีเรียนให(ทราบว า กรอบแนวคิดหลกัในการจดังานนีก้คื็อว า ทราบว า กรอบแนวคิดหลกัในการจดังานนีก้คื็อว า ทราบว า กรอบแนวคิดหลกัในการจดังานนีก้คื็อว า ทราบว า กรอบแนวคิดหลกัในการจดังานนีก้คื็อว า     ทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีามทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีามทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีามทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีาม
สู สู สู สู ตาโลก ตาโลก ตาโลก ตาโลก เราจะนําอะไรไปแสดงครับเราจะนําอะไรไปแสดงครับเราจะนําอะไรไปแสดงครับเราจะนําอะไรไปแสดงครับ????    

อธิการบดี : ก็คงต(องเลือกดูนะครับว า เรามีอะไรท่ีเด นๆ เป/นจุดท่ีเรารักษาไว( ให(เกิดประโยชน* 
หมายความว า จะอนุรักษ*อะไร ส่ิงมีชีวิตอะไรท่ีไม เคยค(นพบมาก อน species ใหม ๆ อะไรก็ตาม   
ท่ีเรามีความสําเร็จจากความร วมมือของชุมชนและนักวิจัย ในรูปแบบของผลิตภัณฑ*จากชุมชน     
ผมคิดว าส่ิงเหล าน้ีแหละคือ ส่ิงดีงามสู ตาโลกครับ และขอช่ืนชม การไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศ
ไทย เป/นแม งานใหญ จัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ.ท่ีเข่ือนศรีนครินทร*     
ผมเห็นว า การดําเนินงานเพ่ือการอนุรักษ*ความหลากหลายทางชีวภาพของ กฟผ. ถือเป/นเรื่องท่ีดี  
และในท่ีสุดมันนํามาหลายๆอย าง เช นการท องเท่ียวเชิงอนุรักษ* ผมศึกษาดูแล(ว พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน 
จะเป/นพ้ืนท่ีท องเท่ียวเชิงอนุรักษ*ได(จริงๆ หรืออาจจะเอานักศึกษาเราไปลองเป/นมัคคุเทศก*ก็ได( 
เป/นโปรแกรมทัวร*ท่ีชัดเจนไปด(วยในตัวเลย อาจทําให(เกิดรายได(เชิงชุมชนด(วย แต ต(องเป/นการ
ท องเท่ียวเชิงอนุรักษ* ไม ใช ไปทําลาย     

    

นายวีระวัฒน* ช่ืนวารินนายวีระวัฒน* ช่ืนวารินนายวีระวัฒน* ช่ืนวารินนายวีระวัฒน* ช่ืนวาริน        

ผู(ว าราชการจังหวัดอํานาจเจริญผู(ว าราชการจังหวัดอํานาจเจริญผู(ว าราชการจังหวัดอํานาจเจริญผู(ว าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ    

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีทําให(อาชีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีทําให(อาชีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีทําให(อาชีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีทําให(อาชีพเกษตรกรรมของชาวพเกษตรกรรมของชาวพเกษตรกรรมของชาวพเกษตรกรรมของชาว
อํานาจเจริญ ดํารงอยู ได(อย างดี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอํานาจเจริญ ดํารงอยู ได(อย างดี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอํานาจเจริญ ดํารงอยู ได(อย างดี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอํานาจเจริญ ดํารงอยู ได(อย างดี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน        
ทางจังหวัด ทางท านผู(ว าเอง ท านมีนโยบาย การดูแลอาชีพทางจังหวัด ทางท านผู(ว าเอง ท านมีนโยบาย การดูแลอาชีพทางจังหวัด ทางท านผู(ว าเอง ท านมีนโยบาย การดูแลอาชีพทางจังหวัด ทางท านผู(ว าเอง ท านมีนโยบาย การดูแลอาชีพ
เกษตรกรรมดั้งเดิมของจังหวัดอย างไรเกษตรกรรมดั้งเดิมของจังหวัดอย างไรเกษตรกรรมดั้งเดิมของจังหวัดอย างไรเกษตรกรรมดั้งเดิมของจังหวัดอย างไร????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : จังหวัดอํานาจเจริญ เราถือว าเป/น
จังหวัดเล็กๆ นะครับ ถ(าพูดถึงพ้ืนท่ี ก็มีอยู ประมาณ 2 ล(านไร  เป/นพื้นท่ี เกษตรกรรมเสียประมาณ
ล(านสองแสนกว าไร  ท่ีเหลือก็เป/นท่ีสาธารณะประโยชน* เป/นเขตปWา จังหวัดอํานาจเจริญเป/นพ้ืนท่ี
การเกษตร เป/นส วนใหญ  เราทํานาข(าว โดยเฉพาะอย างย่ิง ข(าวหอมมะลิเน่ีย เฉล่ียแล(วก็ร วมๆ 1 
ล(านไร  แล(วก็ยังมีส วนนึงนะครับท่ี ทําปาล*มนํ้ามัน ทํายางพารา แล(วก็ไร มัน เป/นเกษตรนํ้าฝนเรามี 
7 ลุ มนํ้า แต ก็เป/นลุ มนํ้าขนาดเล็ก เป/นสาขา มีลําเซบาย ท่ีจะไหลลงไปท่ี ลํานํ้ามูล มีลําเซบก แล(ว
ก็มีลํานํ้าอ่ืนๆ เรามีอ างเก็บนํ้าขนาดกลางอยู  4 แห ง แล(วก็ ฉะน้ันพ้ืนท่ีทางด(านการเกษตร เราจึง
อาศัยนานํ้าฝนเป/นส วนใหญ  เราก็มีป�ญหาบ(าง ในแต ละป? บางป?ก็จะแล(ง บางป?ก็จะท วมในเขตลุ ม
นํ้าโดยเฉพาะอย างย่ิง ลํานํ้าลําเซบาย ก็เป/นป�ญหาของเราตลอด  

จังหวัดอํานาจเจริญเป/นจังหวัดเล็กๆ  มีจุดเด นคือเรื่องธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย* จังหวัดอํานาจเจริญเป/นจังหวัดเล็กๆ  มีจุดเด นคือเรื่องธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย* จังหวัดอํานาจเจริญเป/นจังหวัดเล็กๆ  มีจุดเด นคือเรื่องธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย* จังหวัดอํานาจเจริญเป/นจังหวัดเล็กๆ  มีจุดเด นคือเรื่องธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย*     นอกจากนี้นอกจากนี้นอกจากนี้นอกจากนี้    
ภาคประชาชนมีความเข(มแข็งมภาคประชาชนมีความเข(มแข็งมภาคประชาชนมีความเข(มแข็งมภาคประชาชนมีความเข(มแข็งมาก มีการพูดถึงธรรมนูญคนอํานาจเจริญข้ึนมา ต(นทุนท่ีดีของาก มีการพูดถึงธรรมนูญคนอํานาจเจริญข้ึนมา ต(นทุนท่ีดีของาก มีการพูดถึงธรรมนูญคนอํานาจเจริญข้ึนมา ต(นทุนท่ีดีของาก มีการพูดถึงธรรมนูญคนอํานาจเจริญข้ึนมา ต(นทุนท่ีดีของ
การเกษการเกษการเกษการเกษตรท่ีเป/นฐานของการประกอบอาชีพ ตรท่ีเป/นฐานของการประกอบอาชีพ ตรท่ีเป/นฐานของการประกอบอาชีพ ตรท่ีเป/นฐานของการประกอบอาชีพ ต(นทุนของธรรมชาติ ท่ีเรามีอยู  กับผู(คนท่ีมีต(นทุนของธรรมชาติ ท่ีเรามีอยู  กับผู(คนท่ีมีต(นทุนของธรรมชาติ ท่ีเรามีอยู  กับผู(คนท่ีมีต(นทุนของธรรมชาติ ท่ีเรามีอยู  กับผู(คนท่ีมี
ความสามารถในการคิด สามารถท่ีจะทํากจิกรรมบางอย างท่ีเป/นประโยชน*สาธารณะ ท านผู(ว าคิดว า ความสามารถในการคิด สามารถท่ีจะทํากจิกรรมบางอย างท่ีเป/นประโยชน*สาธารณะ ท านผู(ว าคิดว า ความสามารถในการคิด สามารถท่ีจะทํากจิกรรมบางอย างท่ีเป/นประโยชน*สาธารณะ ท านผู(ว าคิดว า ความสามารถในการคิด สามารถท่ีจะทํากจิกรรมบางอย างท่ีเป/นประโยชน*สาธารณะ ท านผู(ว าคิดว า 
3 3 3 3 เรื่องนี้ นํามารวมแล(วเรื่องนี้ นํามารวมแล(วเรื่องนี้ นํามารวมแล(วเรื่องนี้ นํามารวมแล(ว    ทําให(จังหวัดทําให(จังหวัดทําให(จังหวัดทําให(จังหวัดเล็กๆของเรามีต(นทุนการดาํเนนิงานด(านการอนรุกัษ*ธรรมชาติเล็กๆของเรามีต(นทุนการดาํเนนิงานด(านการอนรุกัษ*ธรรมชาติเล็กๆของเรามีต(นทุนการดาํเนนิงานด(านการอนรุกัษ*ธรรมชาติเล็กๆของเรามีต(นทุนการดาํเนนิงานด(านการอนรุกัษ*ธรรมชาติ
ท่ีค อนข(างจะสมบูรณ* ท านคิดว ามีความเป/นไปได(ไหมครับท่ีค อนข(างจะสมบูรณ* ท านคิดว ามีความเป/นไปได(ไหมครับท่ีค อนข(างจะสมบูรณ* ท านคิดว ามีความเป/นไปได(ไหมครับท่ีค อนข(างจะสมบูรณ* ท านคิดว ามีความเป/นไปได(ไหมครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ :  พูดถึงความเป/นไปได(เน่ีย เป/นไปแล(ว ต(องเรียนว า เป/นไปแล(ว เพราะว า 
การขับเคล่ือนประชาคมของพ่ีน(องประชาชน โดยเฉพาะอย างย่ิงภาคประชาสังคม ท่ีน่ีต(อง   
ยอมรับว า เรามีความเข(มแข็ง เรามีผู(นําท่ีมีการศึกษาบทเรียน มีการถอดบทเรียนต างๆ นะครับ 
โดยเฉพาะอย างย่ิงในช วงจังหวัดอํานาจเจริญท่ีมีอายุของการก อต้ังเป/นจังหวัดครบ 2 ทศวรรษ 
ในช วงน้ี  ได(มีการศึกษาว า ก อนท่ีจะแยกจากอุบล จนกระท่ังมาถึงป�จจุบัน มันมีอะไรเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึนบ(าง เรามองกันว า ป�ญหาเก่ียวกับเรื่องส่ิงแวดล(อมก็คงเป/นป�ญหา ป�ญหาเก่ียวกับ



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 7777    

เรื่องความยากจน ก็ยังคงป�ญหา ป�ญหาเก่ียวกับเรื่องแหล งนํ้าต างๆ ซึ่งเป/นป�จจัยสําคัญท่ีจะใช(ใน
การเกษตรเน่ีย ก็ยังเป/นป�ญหา ฉะน้ันตรงน้ีเองความคิดของพ่ีน(อง ก็เลยมาค(นหา มาหาวิธีการท่ี
จะทําอย างไรท่ีจะให(ป�ญหาต างๆ ลดลง โดยไม หวังท่ีจะพ่ึงจากทางราชการ เราเริ่มต(นจากการ
ค(นหาป�ญหา การหาแนวทางการแก(ไขป�ญหาด(วยตัวของพ่ีน(องประชาชนเอง น่ีคือ จุดท่ีผมคิดว า 
เป/นจุดเริ่มต(นท่ีเป/นการสร(างการมีส วนร วมของพ่ีน(องประชาชนอย างแท(จริงแล(วก็เกิดจาก 
ความคิดข(างในของพ่ีน(อง ท่ีเผชิญกับป�ญหา แล(วก็จะหาทางแก(ไขป�ญหา ในส วนไหนท่ีเขาสามารถ
ท่ีจะดําเนินการได(เอง เขาก็ไม ได(รอ เขาช้ีนํารัฐด(วยซ้ําไปนะครับ ในส วนไหนท่ีจะต(องให(รัฐนําไป
ปรับปรุงแก(ไข ก็เป/นการเปvดเวที ซึ่งสามารถท่ีจะให(ส วนราชการท้ังหลายท่ีเก่ียวข(อง เข(าไปมี      
ส วนร วมและก็รับป�ญหาตรงน้ัน แล(วเอามาจัดทําเป/นแผนงานโครงการต างๆ เพ่ือท่ีจะแก(ไขป�ญหา
ต างๆให(พ่ีน(องประชาชน ฉะน้ันในการขับเคล่ือนจังหวัดในช วง 2- 3 ป?ท่ีผ านมา ถือว า อํานาจเจริญ 
เราค อนข(างท่ีจะก(าวไปได(อย างดี และเราก็ได(รับความร วมมือจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เข(ามา
ช วยสนับสนุน โดยเฉพาะอย างย่ิงในส วนของท(องถ่ินนะครับ ท่ีอยู ใกล(ชิดกับพ่ีน(องประชาชนเอง    
ก็นําเอาแนวทางตรงน้ี มาเป/นการกําหนดยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส วนท(องถ่ินกันต อไป 

ท านครับ ท านครับ ท านครับ ท านครับ ดูว าบทบาทของส วนราชการจะลดน(อยลงไป ด(วยความท่ีทางชุมชนเค(าเป/นผู(ขับเคลื่อน ดูว าบทบาทของส วนราชการจะลดน(อยลงไป ด(วยความท่ีทางชุมชนเค(าเป/นผู(ขับเคลื่อน ดูว าบทบาทของส วนราชการจะลดน(อยลงไป ด(วยความท่ีทางชุมชนเค(าเป/นผู(ขับเคลื่อน ดูว าบทบาทของส วนราชการจะลดน(อยลงไป ด(วยความท่ีทางชุมชนเค(าเป/นผู(ขับเคลื่อน 
เดินหน(ากัน เดินหน(ากัน เดินหน(ากัน เดินหน(ากัน นี่เป/นสิ่งท่ีจังหวัดอํานาจเจริญคาดหวังนี่เป/นสิ่งท่ีจังหวัดอํานาจเจริญคาดหวังนี่เป/นสิ่งท่ีจังหวัดอํานาจเจริญคาดหวังนี่เป/นสิ่งท่ีจังหวัดอํานาจเจริญคาดหวังไหมครับไหมครับไหมครับไหมครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : ผมคิดว า เราคงต(องมาย(อนดูรูปแบบในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ   
ท่ี เราได(มีการพัฒนาตรงน้ีมา คําว าบูรณาการ เราคงไม ใช เป/นตัวกําหนดว าเราจะให(ท(องถ่ินเค(า
เป/นอย างไร เราจะให(พ่ีน(องประชาชนเค(าเป/นอย างไร ส่ิงท่ีจะกําหนดก็คือ เราจะต(องมาคิดร วมกัน 
ส วนนึงในภาคราชการคงจะต(องรับนโยบายของรัฐ ซึ่งเป/นยุทธศาสตร*ชาติก็ดี เป/นนโยบายสําคัญ 
สําคัญก็ดีนะครับ เอามาเป/นกรอบ อีกส วนหน่ึงก็คือ นําเอาป�ญหา นําเอาสภาพพ้ืนท่ีต างๆ ท่ีมี
ศักยภาพ เราคงจะต(องมาวิเคราะห*กันถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีของชุมชนว า เรามีจุดเด น เรามีจุดด(อย 
เรามีโอกาส หรือเราต(องเผชิญกับสภาวะอะไรบ(าง  เราต(องเอาบริบทในพ้ืนท่ีมาเป/นตัวต้ัง แล(วก็
จะต(องได(รับความร วมมือจากพ่ีน(องประชาชน น่ันคือ หลักในการบริหาร ท่ีเราจะหยิบย่ืนอะไร
ให(กับพ่ีน(องประชาชน คงไม ใช  แต เราจะค(นหาร วมกัน แล(วนําเอาป�ญหาความต(องการตรงน้ันมา
กําหนดเป/นกลยุทธ* ท่ีจะทํางานร วมกัน เรามีคณะกรรมการกลาง ในส วนของภาคประชาสังคม เขา
มีการประชุมกันทุกเดือน ผมเองจะเข(าไปเป/นท่ีปรึกษา แล(วก็จะเข(าประชุมกับเขาตลอด เรามี
กิจกรรมท่ีเราจะทําร วมกัน ซึ่งเขาได(กําหนด วิสัยทัศน*ว า ในอีก 10 ป?  20 ป?ข(างหน(า เขาต(องการท่ี
จะให(อํานาจเจริญพัฒนาไปสู ธรรมะเกษตร ก็คือ เกษตรธรรมชาติ อยู กับธรรมชาติให(ได( น่ีคือ
จุดเริ่มต(นซึ่งผมคิดว า เราต้ังเป8าหมายแล(วล ะ ว าเราจะให(สังคมของอํานาจเจริญ เราต(องการท่ีจะ
ให(ชุมชนอํานาจเจริญของเรา ก(าวไปสู ในทิศทางท่ีให(อยู กับธรรมชาติให(ได( ไม ว าจะเป/นเก่ียวกับ
เรื่องการเกษตร เราคงจะเน(นเกษตรอินทรีย* เราคงจะเน(นเก่ียวกับเรื่องเราจะทําอย างไรท่ีจะรักษา
สภาพแวดล(อม ทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย รวมท้ังการท่ีจะใช(ประโยชน*กับทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู ให(เหมาะสม ให(เกิดความสมดุล ให(เราสามารถท่ีจะอยู กับธรรมชาติให(ได( น่ีคือจุดท่ีเรา
มองเห็นร วมกัน ส่ิงท่ีผมประสานก็คือ เอาส วนราชการท้ังหลายท่ีเก่ียวข(องในแต ละเรื่อง มาต้ังเป/น
คณะกรรมการข้ึนมา ยกตัวอย างเก่ียวกับเรื่องเกษตรอินทรีย* เราก็จะเอาทีมงานของส วนราชการท่ี 
จะไปช วยสนับสนุนพ่ีน(อง ซึ่งก็ทําอยู แล(ว เรามีปราชญ*ทางด(านน้ีอยู  เราอย าไปเป/นวิทยากรให(เขา 
เราอย าเป/นผู(รู( ท่ีจริงเขาทํามาแล(ว เขาได(ผล แล(วเขามีการพัฒนาของเขามา น่ีคือเอาส วนท่ีเป/น
ข(อดี ข(อเด นของเขา เอามาขยายผล โดยให(ส วนราชการท้ังหลายเข(ามาสนับสนุน เราอาจจะมี
ป�ญหาเรื่องนํ้า เราอาจจะมีป�ญหาเรื่องการตลาด เรื่องการแปรรูป เราก็เอามาช วยสนับสนุนเค(า 
ผมคิดว าน่ีคือทิศทางท่ีเราจะเดินไปด(วยกัน 

ทีนี้ในส วนหทีนี้ในส วนหทีนี้ในส วนหทีนี้ในส วนหนึง่ท่ีพวกเราได(พบเหน็ และกม็คีวามเช่ือว า ปราชญ*ชุมชนในอาํนาจเจรญิเนีย่ มคีวามรู(ในนึง่ท่ีพวกเราได(พบเหน็ และกม็คีวามเช่ือว า ปราชญ*ชุมชนในอาํนาจเจรญิเนีย่ มคีวามรู(ในนึง่ท่ีพวกเราได(พบเหน็ และกม็คีวามเช่ือว า ปราชญ*ชุมชนในอาํนาจเจรญิเนีย่ มคีวามรู(ในนึง่ท่ีพวกเราได(พบเหน็ และกม็คีวามเช่ือว า ปราชญ*ชุมชนในอาํนาจเจรญิเนีย่ มคีวามรู(ใน
เรื่องของสมุนไพร มีความรู(ในเรื่องของการนําเอาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในปWาเรื่องของสมุนไพร มีความรู(ในเรื่องของการนําเอาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในปWาเรื่องของสมุนไพร มีความรู(ในเรื่องของการนําเอาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในปWาเรื่องของสมุนไพร มีความรู(ในเรื่องของการนําเอาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในปWา
ชุมชนใกล(บ(านมาใช(ประโยชน* เยอะมาก และท านเหล านี ้ถ(าไม มกีารกระตุ(น ไปคุย ไปเจอมา ท านก็ชุมชนใกล(บ(านมาใช(ประโยชน* เยอะมาก และท านเหล านี ้ถ(าไม มกีารกระตุ(น ไปคุย ไปเจอมา ท านก็ชุมชนใกล(บ(านมาใช(ประโยชน* เยอะมาก และท านเหล านี ้ถ(าไม มกีารกระตุ(น ไปคุย ไปเจอมา ท านก็ชุมชนใกล(บ(านมาใช(ประโยชน* เยอะมาก และท านเหล านี ้ถ(าไม มกีารกระตุ(น ไปคุย ไปเจอมา ท านก็
จะไจะไจะไจะไปใช(ชีวิตของท านสมถะอยู อย างปกติ ทีนี้งานวิจัยท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได(ลงไปทําร วมกับปใช(ชีวิตของท านสมถะอยู อย างปกติ ทีนี้งานวิจัยท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได(ลงไปทําร วมกับปใช(ชีวิตของท านสมถะอยู อย างปกติ ทีนี้งานวิจัยท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได(ลงไปทําร วมกับปใช(ชีวิตของท านสมถะอยู อย างปกติ ทีนี้งานวิจัยท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได(ลงไปทําร วมกับ
เครอืข ายภาคประชาชน กไ็ด(รบัความรู(เหน็จากจงัหวดัด(วย ท านคิดว าอนันีเ้ป/นอกีหนึง่ตวัอย างอกีมัย้เครอืข ายภาคประชาชน กไ็ด(รบัความรู(เหน็จากจงัหวดัด(วย ท านคิดว าอนันีเ้ป/นอกีหนึง่ตวัอย างอกีมัย้เครอืข ายภาคประชาชน กไ็ด(รบัความรู(เหน็จากจงัหวดัด(วย ท านคิดว าอนันีเ้ป/นอกีหนึง่ตวัอย างอกีมัย้เครอืข ายภาคประชาชน กไ็ด(รบัความรู(เหน็จากจงัหวดัด(วย ท านคิดว าอนันีเ้ป/นอกีหนึง่ตวัอย างอกีมัย้
ครับ ท่ีเราเจอของดีในจังหวัดอํานาจเจริญ แล(วทางโครงการครับ ท่ีเราเจอของดีในจังหวัดอํานาจเจริญ แล(วทางโครงการครับ ท่ีเราเจอของดีในจังหวัดอํานาจเจริญ แล(วทางโครงการครับ ท่ีเราเจอของดีในจังหวัดอํานาจเจริญ แล(วทางโครงการ    อพอพอพอพ....สธสธสธสธ....ก็มาสนับสนุน ก็มาสนับสนุน ก็มาสนับสนุน ก็มาสนับสนุน ให(เกิดการให(เกิดการให(เกิดการให(เกิดการ
ทํางานร วมกันเป/นเครือข าย ท านมองภาพตรงนี้อย างไรครับทํางานร วมกันเป/นเครือข าย ท านมองภาพตรงนี้อย างไรครับทํางานร วมกันเป/นเครือข าย ท านมองภาพตรงนี้อย างไรครับทํางานร วมกันเป/นเครือข าย ท านมองภาพตรงนี้อย างไรครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : ในช วงระยะเวลา 1 ป?เต็มๆ ท่ีผมได(มาปฏิบัติหน(าท่ีอยู ท่ีอํานาจเจริญ เราได(
เห็นส่ิงท่ีทางมหิดล ได(ดึงเอาความสามารถ เอาศักยภาพท่ีมีอยู  ในชุมชนต างๆท่ีอยู โดยรอบเขตปWา 
แล(วก็ได(มีกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องการท่ีจะอนุรักษ*และใช(ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ท(องถ่ิน แล(วก็ได(มีการดําเนินการมาช วงระยะเวลาเกือบ 2 ป?ท่ีผ านมา ในผืนปWา 12 ปWา ตรงน้ี    
ผมว า เป/นการทํางานท่ีค อนข(างจะตรงประเด็น ตรงท่ีว าพ่ีน(องเราได(อาศัยผืนปWาตรงน้ี ทํามาหากิน
มาโดยตลอด จะเห็นว าในช วงต(นฤดูฝน เราจะมีเห็ด พืชผักสมุนไพรต างๆ ออกมาวางจําหน าย    
ในตลาดเช(า พ้ืนท่ีข(างถนน น่ันคือการได(ประโยชน*จากผืนปWาต างๆ และก็ได(ทราบนะครับว า เราก็มี
ภาคประชาชนซึ่งก็ได(มีการรวมกลุ มกัน ในการดูแลผืนปWาตรงน้ัน เรามีหมอท(องถ่ิน ซึ่งผมว าอยู      
1 ป? เราเพ่ิงประชุมคณะกรรมการ ซึ่งทําหน(าท่ีเก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ*สมุนไพร ภูมิความรู(ของ
หมอท(องถ่ิน ฝWายเลขาฯ คณะกรรมการ คือสาธารณสุขจังหวัด เห็นว า เรามีหมอท(องถ่ินอยู หลาย
ร(อยคน เรามีสมุนไพรค อนข(างท่ีจะหลากหลาย และทราบว า เราก็ได(มีการรวบรวมสมุนไพร      
พืชหายากต างๆ สรรพคุณต างๆ ร วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการเสนอให(จัดทําเป/นรูปเล ม    
ผมยังบอกเลยว าในกรณีน้ี เราน าจะเผยแพร  เอาส่ิงท่ีมีการศึกษาได(วิจัยไว(แล(ว ผมจะลงทุนใน  
การพิมพ* แล(วก็อยากจะแจกจ ายให(กับสถาบันการศึกษา ต้ังแต อุดมศึกษา ไล ลงมาจนถึงประถม 

เพ่ือท่ีจะให(เยาวชน นักเรียนของเรา ได(ทราบว า ในผืนปWา 12 ปWา มีคุณค าของพันธุกรรมท่ีควรท่ีจะ
รักษาไว( ประกอบด(วยอะไรบ(าง  มีสรรพคุณอย างไร บอกว าให(ประมาณการมานะครับ ผมคิดว า
จะรีบดําเนินการให(ในป?งบประมาณ 57 น่ีคือส่ิงท่ีผมคิดว ามันเป/นการเผยแพร ส่ิงท่ีเราได(
ทําการศึกษามาแล(วส วนหน่ึง แล(วเราคงจะไม หยุดอยู ตรงน้ีนะครับ เราควรท่ีจะขยายให(ชุมชน
โดยรอบน้ัน ต(องดูแลช วยกันรักษากันอย างจริงๆจังๆ ตอนน้ีเราต(องยอบรับนะครับว า เรามีป�ญหา
เก่ียวกับเรื่องการตัดไม(พะยุง เรามีป�ญหาเก่ียวกับเรื่องการแอบเข(าไปตัดไม(ในท่ีสาธารณะต างๆ 
เกือบแทบทุกวันท่ีเป/นคดี น่ีคือ ส่ิงท่ีผมคิดว าไม มีทางท่ีเจ(าหน(าท่ีจะปราบปรามได(หมด ส่ิงท่ีจะทํา
ได(หรือลดป�ญหาตรงน้ีก็คือชุมชนโดยรอบท่ีจะช วยกันดูแล น่ันคือหัวใจสําคัญท่ีผมคิดว า จังหวัด
อํานาจเจริญของเราท่ีได(เข(าร วมโครงการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ ายทอดความรู(เก่ียวกับ
เรื่องการอนุรักษ*การใช(ประโยชน*ของทรัพยากรพันธุกรรมพืชท(องถ่ิน ซึ่งตรงน้ี ผมคิดว า เป/นส่ิงท่ี
เราจะต(องก(าวตรงน้ีไปให(ได( เราจะต(องสร(างเครือข าย เพ่ือท่ีจะรักษาผืนปWาท่ีมีอยู  ให(คงอยู  แล(ว
มันก็จะเป/นเป8าหมายเดียวกันท่ีทางธรรมนูญคนอํานาจเจริญท่ีจะให(เป/นธรรมะเกษตร 

จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดอําอําอําอํานาจเจริญนาจเจริญนาจเจริญนาจเจริญได(รับเชิญให(ไปร วมจัดงานได(รับเชิญให(ไปร วมจัดงานได(รับเชิญให(ไปร วมจัดงานได(รับเชิญให(ไปร วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนศรีนครินทร* ประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนศรีนครินทร* ประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนศรีนครินทร* ประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนศรีนครินทร* 
ด(วย อะไรคือสิ่งดีงามท่ีท านผู(ว าคิดว าด(วย อะไรคือสิ่งดีงามท่ีท านผู(ว าคิดว าด(วย อะไรคือสิ่งดีงามท่ีท านผู(ว าคิดว าด(วย อะไรคือสิ่งดีงามท่ีท านผู(ว าคิดว า    เราอยากไปโชว*ท่ีนั่นครับเราอยากไปโชว*ท่ีนั่นครับเราอยากไปโชว*ท่ีนั่นครับเราอยากไปโชว*ท่ีนั่นครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : อันดับแรกนะครับ ผมคิดว า ต(องเกิดจากพ่ีน(องประชาชนเน่ียแหละ เรามี
ธรรมชาติอยู แล(ว เพียงแต ว า ธรรมชาติท่ีมีอยู  เราถูกทําลายไปพอสมควร แล(วเราก็สามารถท่ีจะ
สร(างเครือข ายเพ่ือท่ีจะช วยอนุรักษ* ดูแลตรงน้ีได( ฉะน้ันส่ิงท่ีเราได(ทํามาแล(ว ไม ว าจะเป/นการวิจัย 
ท่ีได(มีการศึกษาว าในปWา 12 ปWาของเรา มีอะไรดีดีบ(าง ผมคิดว า น่ันก็เป/นผลงานช้ินหน่ึง ส วนการ
ท่ีว าการได(มาวิจัยน้ันเน่ียเกิดจากความร วมมือท้ังในภาควิชาการ ในภาคส วนราชการ และก็หัวใจ
สําคัญก็คือ ภาคพ่ีน(องประชาชน ก็น าจะเอาแบบอย างตรงน้ีไปเป/นแนวทางเพ่ือท่ีจะรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ รักษาส่ิงท่ีเรามีอยู  ไม ว าจะเป/นเรื่องอาหาร ไม ว าจะเป/นเรื่องสมุนไพร น าจะเผยแพร 
เพ่ือท่ีจะเป/นแบบอย างให(กับผืนปWาอ่ืนๆได( ใช(ในการเรียนรู(แล(วก็ดูแลรักษา 

ซึ่งกระบวนการทํางานตรงนี้ เครือข ายปWาชุมชนท่ีอํานาจเจริญมีความชัดเจนนะครัซึ่งกระบวนการทํางานตรงนี้ เครือข ายปWาชุมชนท่ีอํานาจเจริญมีความชัดเจนนะครัซึ่งกระบวนการทํางานตรงนี้ เครือข ายปWาชุมชนท่ีอํานาจเจริญมีความชัดเจนนะครัซึ่งกระบวนการทํางานตรงนี้ เครือข ายปWาชุมชนท่ีอํานาจเจริญมีความชัดเจนนะครับ  อกีอย างหนึง่ท่ีบ  อกีอย างหนึง่ท่ีบ  อกีอย างหนึง่ท่ีบ  อกีอย างหนึง่ท่ี
เเเเครือข ายฯ ครือข ายฯ ครือข ายฯ ครือข ายฯ พูดข้ึนมานะครับ ก็คือว าวันท่ี พูดข้ึนมานะครับ ก็คือว าวันท่ี พูดข้ึนมานะครับ ก็คือว าวันท่ี พูดข้ึนมานะครับ ก็คือว าวันท่ี 25 25 25 25 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2556 2556 2556 2556 เราจะจัดประชุม ปvดงานวิจัยป? เราจะจัดประชุม ปvดงานวิจัยป? เราจะจัดประชุม ปvดงานวิจัยป? เราจะจัดประชุม ปvดงานวิจัยป? 56 56 56 56 สิ่งท่ีสิ่งท่ีสิ่งท่ีสิ่งท่ี
เครือข ายฯ  อยากจะเอามาแสดงก็คือว า ในปWาชุมชนของเขา มีพืชอะไรบ(าง ท่ีเขาดูว ามีคุณค า มีเครือข ายฯ  อยากจะเอามาแสดงก็คือว า ในปWาชุมชนของเขา มีพืชอะไรบ(าง ท่ีเขาดูว ามีคุณค า มีเครือข ายฯ  อยากจะเอามาแสดงก็คือว า ในปWาชุมชนของเขา มีพืชอะไรบ(าง ท่ีเขาดูว ามีคุณค า มีเครือข ายฯ  อยากจะเอามาแสดงก็คือว า ในปWาชุมชนของเขา มีพืชอะไรบ(าง ท่ีเขาดูว ามีคุณค า มี
ประโยชน* แล(วก็จะเอามาแสดงกัน เสร็จจากนัน้แล(วนะครบั กม็คีวามประสงค*ว า ประโยชน* แล(วก็จะเอามาแสดงกัน เสร็จจากนัน้แล(วนะครบั กม็คีวามประสงค*ว า ประโยชน* แล(วก็จะเอามาแสดงกัน เสร็จจากนัน้แล(วนะครบั กม็คีวามประสงค*ว า ประโยชน* แล(วก็จะเอามาแสดงกัน เสร็จจากนัน้แล(วนะครบั กม็คีวามประสงค*ว า อยากจะเอาพรรณอยากจะเอาพรรณอยากจะเอาพรรณอยากจะเอาพรรณ
พืชเหล านั้น ไปเก็บศึกษาท่ีศูนย*ฝ{กอบรมอนุรักษ*พันธุกรรมพืชท่ีคลองไผ  ซึ่งเป/นศูนย*ของโครงการพืชเหล านั้น ไปเก็บศึกษาท่ีศูนย*ฝ{กอบรมอนุรักษ*พันธุกรรมพืชท่ีคลองไผ  ซึ่งเป/นศูนย*ของโครงการพืชเหล านั้น ไปเก็บศึกษาท่ีศูนย*ฝ{กอบรมอนุรักษ*พันธุกรรมพืชท่ีคลองไผ  ซึ่งเป/นศูนย*ของโครงการพืชเหล านั้น ไปเก็บศึกษาท่ีศูนย*ฝ{กอบรมอนุรักษ*พันธุกรรมพืชท่ีคลองไผ  ซึ่งเป/นศูนย*ของโครงการ    
อพอพอพอพ....สธสธสธสธ. . . . คือคือคือคือ    ความต(องการของความต(องการของความต(องการของความต(องการของเครือข ายปWาชุมชนเครือข ายปWาชุมชนเครือข ายปWาชุมชนเครือข ายปWาชุมชนว า ถ(าวันนึงว า ถ(าวันนึงว า ถ(าวันนึงว า ถ(าวันนึงพรรณพืชพรรณพืชพรรณพืชพรรณพืชของเค(าหมด ก็ยังไปเอาท่ีนู นของเค(าหมด ก็ยังไปเอาท่ีนู นของเค(าหมด ก็ยังไปเอาท่ีนู นของเค(าหมด ก็ยังไปเอาท่ีนู น
กลับมาได( อันนี้มันสะท(อนวิธีคิดซึ่งไม ซับซ(อน แต มีประโยชน*กลับมาได( อันนี้มันสะท(อนวิธีคิดซึ่งไม ซับซ(อน แต มีประโยชน*กลับมาได( อันนี้มันสะท(อนวิธีคิดซึ่งไม ซับซ(อน แต มีประโยชน*กลับมาได( อันนี้มันสะท(อนวิธีคิดซึ่งไม ซับซ(อน แต มีประโยชน*มาก ในทางปฏิบัติ มาก ในทางปฏิบัติ มาก ในทางปฏิบัติ มาก ในทางปฏิบัติ     

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : ผมว าก็น าจะทํานองเดียวกันด(วยนะครับว า ส่ิงท่ีเราจะร วมรวมแล(วเราจะได(มี
การประชุมกัน จะได(มีการแสดงให(เห็นว า เราได(อนุรักษ*พรรณไม( โดยเฉพาะอย างย่ิงสมุนไพร
ต างๆ ไว(อย างไรบ(าง แล(วส วนนึงท่ีผมอยากจะให(ทางฝWายราชการ โดยเฉพาะอย างย่ิงกระทรวง
สาธารณสุข ได(ขยายแนวความคิดตรงน้ีก็คือ อันไหนท่ีเราสามารถท่ีจะเพาะพันธุ* อันไหนท่ีเราจะ
เอามาใช(ในทางธุรกิจได( ยกตัวอย างนะครับ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร*  ซึ่งมียาหลายตัวท่ีสามารถท่ี
จะเอามาใช(ในการรักษาในแพทย*แผนไทยได( ผมคิดว าสรรพคุณในไทยเหล าน้ี ถ(าเราสามารถท่ีจะ
ช วยกันเพาะ ช วยกันปลูกเสริมข้ึนมา โดยเฉพาะอย างย่ิงท่ีโรงพยาบาลพนาของเรา ก็มีกิจกรรม
ตรงน้ีอยู  เพราะฉะน้ันตรงน้ีผมคิดว าน าจะเป/นการสนับสนุนส งเสริม นอกจากท่ีจะอยู กับธรรมชาติ
แล(ว เราก็สามารถท่ีจะสร(างตรงน้ีข้ึนมาได(ม้ัย เพ่ือท่ีจะเอามาใช(ประโยชน*ในเชิงธุรกิจ ในเชิง
รักษาพยาบาลได( งานวิจัยในอนาคตก็น าจะเพ่ิมเติมตรงน้ีไปด(วยครับ 

เรียนให(ท านผู(ว าทราบแล(ว แผนงานนี้ตรงกับกรอบเศรษฐกิจสร(างสรรค* ซึ่งมีนโยบายของรัฐบาลเรียนให(ท านผู(ว าทราบแล(ว แผนงานนี้ตรงกับกรอบเศรษฐกิจสร(างสรรค* ซึ่งมีนโยบายของรัฐบาลเรียนให(ท านผู(ว าทราบแล(ว แผนงานนี้ตรงกับกรอบเศรษฐกิจสร(างสรรค* ซึ่งมีนโยบายของรัฐบาลเรียนให(ท านผู(ว าทราบแล(ว แผนงานนี้ตรงกับกรอบเศรษฐกิจสร(างสรรค* ซึ่งมีนโยบายของรัฐบาล
ด(วย เนื้อหาตรงนี้จะอยู ในงานวิจัยป? ด(วย เนื้อหาตรงนี้จะอยู ในงานวิจัยป? ด(วย เนื้อหาตรงนี้จะอยู ในงานวิจัยป? ด(วย เนื้อหาตรงนี้จะอยู ในงานวิจัยป? 57 57 57 57 แล(วโรงพยาบาลพนากับการแพทย*แผแล(วโรงพยาบาลพนากับการแพทย*แผแล(วโรงพยาบาลพนากับการแพทย*แผแล(วโรงพยาบาลพนากับการแพทย*แผนไทยประยุกต* นไทยประยุกต* นไทยประยุกต* นไทยประยุกต*                         
ท่ีคณะแพทย*ศาสตร*ศิริราชกําลังประสานงานกันอยู  ในสิ่งท่ีท านได(นาํเสนอข้ึนมา เราคงจะเดนิหน(าท่ีคณะแพทย*ศาสตร*ศิริราชกําลังประสานงานกันอยู  ในสิ่งท่ีท านได(นาํเสนอข้ึนมา เราคงจะเดนิหน(าท่ีคณะแพทย*ศาสตร*ศิริราชกําลังประสานงานกันอยู  ในสิ่งท่ีท านได(นาํเสนอข้ึนมา เราคงจะเดนิหน(าท่ีคณะแพทย*ศาสตร*ศิริราชกําลังประสานงานกันอยู  ในสิ่งท่ีท านได(นาํเสนอข้ึนมา เราคงจะเดนิหน(า
เรื่องนี้กันเต็มท่ี เรื่องนี้กันเต็มท่ี เรื่องนี้กันเต็มท่ี เรื่องนี้กันเต็มท่ี อีกประเด็นหนึ่ง ก็ดูเหมือนว าขําขําคอีกประเด็นหนึ่ง ก็ดูเหมือนว าขําขําคอีกประเด็นหนึ่ง ก็ดูเหมือนว าขําขําคอีกประเด็นหนึ่ง ก็ดูเหมือนว าขําขําครับ หมอสมุนไพรหรือปราชญ*ชาวบ(านรับ หมอสมุนไพรหรือปราชญ*ชาวบ(านรับ หมอสมุนไพรหรือปราชญ*ชาวบ(านรับ หมอสมุนไพรหรือปราชญ*ชาวบ(านท่ีมาท่ีมาท่ีมาท่ีมา
ร วมงานกับเรา เขาบอกว า เรามัวแต มองหาและดูแลพืชหายาก ใกล(ร วมงานกับเรา เขาบอกว า เรามัวแต มองหาและดูแลพืชหายาก ใกล(ร วมงานกับเรา เขาบอกว า เรามัวแต มองหาและดูแลพืชหายาก ใกล(ร วมงานกับเรา เขาบอกว า เรามัวแต มองหาและดูแลพืชหายาก ใกล(สูญพันธุ* แล(วคนท่ีเป/นสูญพันธุ* แล(วคนท่ีเป/นสูญพันธุ* แล(วคนท่ีเป/นสูญพันธุ* แล(วคนท่ีเป/น                                
หมอพ้ืนบ(าน หรือปราชญ*ชาวบ(านเค(าเป/นคนพันธุ*ท่ีใกล(สูญพันธุ* และหายากแล(วด(วยเหมือนกัหมอพ้ืนบ(าน หรือปราชญ*ชาวบ(านเค(าเป/นคนพันธุ*ท่ีใกล(สูญพันธุ* และหายากแล(วด(วยเหมือนกัหมอพ้ืนบ(าน หรือปราชญ*ชาวบ(านเค(าเป/นคนพันธุ*ท่ีใกล(สูญพันธุ* และหายากแล(วด(วยเหมือนกัหมอพ้ืนบ(าน หรือปราชญ*ชาวบ(านเค(าเป/นคนพันธุ*ท่ีใกล(สูญพันธุ* และหายากแล(วด(วยเหมือนกัน น น น             
เราให(ความสําคัญกับคนเหล านี้เราให(ความสําคัญกับคนเหล านี้เราให(ความสําคัญกับคนเหล านี้เราให(ความสําคัญกับคนเหล านี้อย างไรครับอย างไรครับอย างไรครับอย างไรครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : ก อนอ่ืนเราต(องให(ความสําคัญกับบุคคลเหล าน้ีก อน แล(วน่ีคือภูมิป�ญญา    
ซึ่งถ(าเราไม อนุรักษ*ไว( มันก็จะสูญหายไปได( ถูกม้ัยครับ ฉะน้ันทําอย างไรท่ีเราจะเรียบเรียง        
ทําอย างไรท่ีจะเป/นตํารับตํารา ท่ีเค(าได(มีการใช(สมุนไพร ใช(วิธีการรักษา น าจะเรียบเรียงไว(         
มันจะต(องมีหน วยงานท่ีเข(าไปช วยเหลือสนับสนุนตรงน้ี ผมก็บอกว า บอกให(ฝWายเลขา ก็คือ     
เภสัชกรของสํานักงานสาธารณสุข ได(เป/นตัวต้ังตัวตีให(หน อย เราอาจจะมีใบข อยใบลานท่ีเคยเขียน
ตําราตรงน้ีไว( ถ(าเราไม คัดลอกมา เราไม ศึกษา เราไม เก็บเอาข(อมูลต างๆเหล าน้ีไว( มันก็อาจจะสูญ
หายไป ผมคิดว าในส วนของพ้ืนถ่ิน เราก็ยังคงมีคนเผ าตรงน้ีอยู นะครับ ฉะน้ันการถ ายทอดส่ิง
ต างๆเหล าน้ี ผมคิดว า ท้ังในสถานศึกษาท้ังนอกสถานศึกษา ก็น าจะเอาตํารับตําราต างๆเหล าน้ี 
ไปใช(ไปศึกษาได( ถ(าเราได(มีการรวบรวม มีการคัดลอก เอามาไว(เพ่ือท่ีจะไม ให(มันสูญหายไป มันก็
จะสร(างคนรุ นใหม ท่ีอย างน(อยๆ เด็กได(เรียนได(รู( ได(รู(จักพืชว า ตัวไหนคืออะไร แล(วก็มีสรรพคุณ
อย างไร มีวิธีการท่ีจะเอามารักษาได(อย างไร มันก็สามารถท่ีจะรักษาตรงน้ีไว(ได( ก็เป/นอีก
แนวความคิดหน่ึงท่ีเรากําลังจะสนับสนุนให(มีการบันทึก ให(มีการเผยแพร ท้ังเรื่องสมุนไพร ท้ังเรื่อง
วิธีการรักษาด(วยครับ 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 8888    

อีกอันหนึ่งท่ีผมอยากจอีกอันหนึ่งท่ีผมอยากจอีกอันหนึ่งท่ีผมอยากจอีกอันหนึ่งท่ีผมอยากจะให(ท านผู(ว าราชการจงัหวดัช วยะให(ท านผู(ว าราชการจงัหวดัช วยะให(ท านผู(ว าราชการจงัหวดัช วยะให(ท านผู(ว าราชการจงัหวดัช วยให(ให(ให(ให(ข(อคิดเหน็ท่ีจะเป/นตวัสร(างขวญักาํลงัใจให(ข(อคิดเหน็ท่ีจะเป/นตวัสร(างขวญักาํลงัใจให(ข(อคิดเหน็ท่ีจะเป/นตวัสร(างขวญักาํลงัใจให(ข(อคิดเหน็ท่ีจะเป/นตวัสร(างขวญักาํลงัใจให(
คนทํางานซึ่งมีแนวโน(มว าจะเพ่ิมมากข้ึน ให(เค(ามองเห็นภาพรวมท่ีท านผู(ว าคนทํางานซึ่งมีแนวโน(มว าจะเพ่ิมมากข้ึน ให(เค(ามองเห็นภาพรวมท่ีท านผู(ว าคนทํางานซึ่งมีแนวโน(มว าจะเพ่ิมมากข้ึน ให(เค(ามองเห็นภาพรวมท่ีท านผู(ว าคนทํางานซึ่งมีแนวโน(มว าจะเพ่ิมมากข้ึน ให(เค(ามองเห็นภาพรวมท่ีท านผู(ว าฯฯฯฯ    คิดว าจังหวัดคิดว าจังหวัดคิดว าจังหวัดคิดว าจังหวัด
อํานาจเจริญจะเคลื่อนไปนะครับอํานาจเจริญจะเคลื่อนไปนะครับอํานาจเจริญจะเคลื่อนไปนะครับอํานาจเจริญจะเคลื่อนไปนะครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : อันดับแรกเลย ส่ิงท่ีเราจะต(องทําก็คือ เราจะต(องหาบุคคลต างๆ เหล าน้ีท่ีเขา
ได(เสียสละ มีจิตอาสาท่ีจะมาทํางานเรื่องน้ี เราจะต(องมีเวทีในการพูดคุยกัน เราจะต(องมีการสร(าง
มวลชน สร(างกลุ ม ทําความเข(าใจ ให(พ่ีน(องประชาชนได(เห็นความสําคัญตรงน้ี เค(าคือหลักในการ
เป/นผู(นํา ฉะน้ันตรงน้ี ก็เป/นแบบอย างท่ีดีอยู แล(วนะครับ ในการท่ีจะสร(างบุคคลต างๆเหล าน้ี 
เพ่ือท่ีจะขยายผลแล(วก็ทําให(เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ* ท่ีจะดูแลพันธุกรรมพืชท้ังหลายนะครับ     
ท่ีเป/นประโยชน*แล(วก็ช้ีให(เห็นถึงประโยชน*ท่ีเขาได(รับ น่ันคือการสร(างความรู( สร(างทัศนะคติ 
เพ่ือท่ีจะให(พ่ีน(องประชาชนได(เห็นพ(องต(องกัน แล(วก็เห็นว าส่ิงท่ีเราได(ทําร วมกันในครั้งน้ี คือ ท่ีเกิด
ร วมกับพ่ีน(องประชาชนเอง แล(วมันก็จะเป/นแหล งอาหาร แล(วมันก็จะเป/นแหล งการเรียนรู(ในการท่ี
จะรักษาสุขภาพ โดยพ่ึงธรรมชาติ โดยลดการเบียดเบียนธรรมชาติลงไป น่ีคือส่ิงท่ีผมคิดว าจะทํา
ให(ท านท้ังหลายเกิดความภาคภูมิใจกันในตรงน้ี 

แล(วพวกลูกๆหลานๆตัวกระเป?|ยกๆ ท่ีอยู ท ามกลางสิ่งท่ีดี มีคุณค าอยู เราจะดึงลูกๆหลานๆแล(วพวกลูกๆหลานๆตัวกระเป?|ยกๆ ท่ีอยู ท ามกลางสิ่งท่ีดี มีคุณค าอยู เราจะดึงลูกๆหลานๆแล(วพวกลูกๆหลานๆตัวกระเป?|ยกๆ ท่ีอยู ท ามกลางสิ่งท่ีดี มีคุณค าอยู เราจะดึงลูกๆหลานๆแล(วพวกลูกๆหลานๆตัวกระเป?|ยกๆ ท่ีอยู ท ามกลางสิ่งท่ีดี มีคุณค าอยู เราจะดึงลูกๆหลานๆ    ของเราของเราของเราของเรา
เข(ามาสู กระบวนการเรียนรู(ตรงนี้ ท านมีแนวทางดําเนินงานอย างไรท่ีจะแนะนําให(พวกเราครับเข(ามาสู กระบวนการเรียนรู(ตรงนี้ ท านมีแนวทางดําเนินงานอย างไรท่ีจะแนะนําให(พวกเราครับเข(ามาสู กระบวนการเรียนรู(ตรงนี้ ท านมีแนวทางดําเนินงานอย างไรท่ีจะแนะนําให(พวกเราครับเข(ามาสู กระบวนการเรียนรู(ตรงนี้ ท านมีแนวทางดําเนินงานอย างไรท่ีจะแนะนําให(พวกเราครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : ครับ ก็ท้ังในระบบ และนอกระบบ ผมเรียนอย างน้ีนะครับว า ฉะน้ันผลงานท่ี
เราได(ทําไว(แล(วท้ังหมด เราต(องนําไปใช(ประโยชน* นําไปเผยแพร  นําไปสร(างคนรุ นใหม  ให(เกิดการ
เรียนรู( แล(วก็มาศึกษาเพ่ิมเติม อย างน(อยๆ ก็ช วยอนุรักษ*ไม ให(มันสูญพันธุ*  หรือนําเอาส่ิงต างๆ
เหล าน้ัน มาใช(ให(เกิดประโยชน*ในชุมชน ในรอบตัวเค(าในครอบครัวเค(า ฉะน้ันความรู(ตรงน้ีนะครับ
ท่ีผมอยากจะให(ครูบาอาจารย*ของเรานําเอาส่ิงท่ีเราได(วิจัย ส่ิงท่ีเราได(ศึกษาไว(แล(ว ไปเผยแพร กับ
เด็กๆ เด็กก็จะสนใจให(ความสําคัญเพ่ิมข้ึน ว าส่ิงรอบตัวเขามันมีอะไรท่ีเป/นประโยชน*บ(าง มันมี
อะไรท่ีสามารถท่ีจะช วยครอบครัวเขาได(บ(าง ก็เป/นส วนหน่ึง ศูนย*การศึกษานอกโรงเรียนผมคงไม 
ท้ิงนะครับ เอกสารต างๆท่ีทํา เราก็จะให(กับห(องสมุดเคล่ือนท่ีของ กศน. นะครับ เราก็จะขอให(เขา
สอดแทรกหลักสูตรในส วนของหมอชาวบ(าน ใครท่ีเก งๆเน่ีย น าจะไปเป/นวิทยากรให(ก็ได( แทนท่ี
เราจะทําเรื่องอาชีพเรื่องรายได(อย างเดียว ผมว าน่ีก็เป/นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสร(างการเรียนรู(ให(กับพ่ีน(องใน
การดูแลสุขภาพตัวเองได(เช นเดียวกันครับ 

อยากจะเรียนว า ท้ังหมดท่ีท านผู(ว าพูด ผมมองเหน็ว าอยากจะเรียนว า ท้ังหมดท่ีท านผู(ว าพูด ผมมองเหน็ว าอยากจะเรียนว า ท้ังหมดท่ีท านผู(ว าพูด ผมมองเหน็ว าอยากจะเรียนว า ท้ังหมดท่ีท านผู(ว าพูด ผมมองเหน็ว า    ล(วนล(วนล(วนล(วนแต เป/นสิง่ดงีามท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการแต เป/นสิง่ดงีามท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการแต เป/นสิง่ดงีามท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการแต เป/นสิง่ดงีามท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการ
ทํางทํางทํางทํางานร วมกัน แล(วก็จะพยายามเอาสิ่งเหล านี้มาคุยขยายงานออกไปสู เครอืข าย  ให(เป/นต(นแบบในานร วมกัน แล(วก็จะพยายามเอาสิ่งเหล านี้มาคุยขยายงานออกไปสู เครอืข าย  ให(เป/นต(นแบบในานร วมกัน แล(วก็จะพยายามเอาสิ่งเหล านี้มาคุยขยายงานออกไปสู เครอืข าย  ให(เป/นต(นแบบในานร วมกัน แล(วก็จะพยายามเอาสิ่งเหล านี้มาคุยขยายงานออกไปสู เครอืข าย  ให(เป/นต(นแบบใน
การขยายผลในจังหวัดและในชุมชนต อไปนะครับ ไม ทราบว าท านมีอะไรจะเพ่ิมเติมมัยครับการขยายผลในจังหวัดและในชุมชนต อไปนะครับ ไม ทราบว าท านมีอะไรจะเพ่ิมเติมมัยครับการขยายผลในจังหวัดและในชุมชนต อไปนะครับ ไม ทราบว าท านมีอะไรจะเพ่ิมเติมมัยครับการขยายผลในจังหวัดและในชุมชนต อไปนะครับ ไม ทราบว าท านมีอะไรจะเพ่ิมเติมมัยครับ????    

ผู(ว าฯ อํานาจเจริญ : ก็ผมคิดว าเราก(าวมาด(วยดีแล(วนะครับ ถึงแม(ว าจะเป/นจุดเริ่มต(นก็แล(วแต     
แต แรงผลักดันตรงน้ี คงจะต(องเกิดจากความร วมมือในทุกภาคส วนนะครับ เราต(องให(ความสําคัญ
ตรงน้ีกับพ่ีน(องท่ีเป/นเครือข ายชุมชน เราต(องให(ความสําคัญกับผู(นําเครือข ายต างๆ รวมท้ังปราชญ*
ท่ีอยู ในพ้ืนท่ี ตรงน้ีคงจะช วยกันขับเคล่ือนแล(วก็จะเป/นพลังท่ีสําคัญ ในการท่ีจะพัฒนาอํานาจเจริญ
ในภาพรวม ไม เฉพาะแค การอนุรักษ*พันธุกรรมอย างเดียว คงจะรวมท้ังชีวิตความเป/นอยู ของพ่ีน(อง
ประชาชน เพ่ือให(มีชีวิตความเป/นอยู ท่ีดีข้ึน 

 

บทสัมภาษณ* พลเอกบทสัมภาษณ* พลเอกบทสัมภาษณ* พลเอกบทสัมภาษณ* พลเอกสมหมาย เกาฎีระ สมหมาย เกาฎีระ สมหมาย เกาฎีระ สมหมาย เกาฎีระ     

ผู(บัญชาการหน วยผู(บัญชาการหน วยผู(บัญชาการหน วยผู(บัญชาการหน วยบัญชาการทหารพัฒนา บัญชาการทหารพัฒนา บัญชาการทหารพัฒนา บัญชาการทหารพัฒนา     

ในการเข(าร วมสนองพระราชดําริ อพในการเข(าร วมสนองพระราชดําริ อพในการเข(าร วมสนองพระราชดําริ อพในการเข(าร วมสนองพระราชดําริ อพ....สธสธสธสธ....    

กล าวนํากล าวนํากล าวนํากล าวนํา    

หน วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยสํานักงาน
ทหารพัฒนา มีหน(าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับ
นโยบาย การใช(กําลังทหารเพ่ือนการพัฒนาประเทศ 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล ดําเนินการ 

ส งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพด(านการเกษตรและสหกรณ* และด(านช างฝ?มือ รวมท้ังการพัฒนา
บุคลากรให(กับกําลังพลของทหาร และบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือผลด(านความม่ันคงและการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนการสนับสนุนการอนุรักษ*ทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม มีผู(อํานวยการสํานักงาน
ทหารพัฒนา เป/นผู(บังคับบัญชารับผิดชอบ ซึ่งเม่ือพิจารณาตามข(อความดังกล าวแล(ว พบว าในข(อท่ี 
8 ของขอบเขตความรับผิดชอบและหน(าท่ีท่ีสําคัญ ได(กล าวไว(ว า 

“จะวิจัย พัฒนา ส งเสริมและสนับสนุน ด(านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  
เพ่ือความม่ันคง รวมท้ังโครงการพระราชดําริ และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” 

ซึ่งหน วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย สํานักงานทหารพัฒนา ได(แสดงจุดยืนดังกล าวด(วย
การเข(าร วมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร(อมท้ังได(ทูลเกล(าถวายแผนแม บท ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ซึ่งอยู ในการดูแลของ ของกองการเกษตรและสหกรณ* สํานักงานทหารพัฒนา  
หน วยบัญชาการทหารพัฒนา ท่ีอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได(เรียบร(อยแล(ว และในขณะน้ี 

พ้ืนท่ีดังกล าว กําลังอยู ระหว างดําเนินการให(เป/นศูนย*ฝ{กอบรม การอนุรักษ* การพัฒนาและใช(
ประโยชน*อย างย่ังยืน เน่ืองด(วยมีความพร(อมในเรื่องพ้ืนท่ี สําหรับทําเกษตรอินทรีย* มีอาคาร
ฝ{กอบรม และท่ีพักของกองการเกษตรและสหกรณ* สํานักงานทหารพัฒนาฯ ท้ังน้ีมีเป8าหมายท่ีจะ
ฝ{กอบรมทหารท่ีจะปลดประจําการ ให(ได(เรียนรู(แนวทางการอนุรักษ* พัฒนาและใช(ประโยชน*อย าง
ย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพ และพันธุกรรมพืชท่ีนําไปสู เศรษฐกิจพอเพียง มีการผลิตป�จจัยการผลิต 
เช น ปุ}ยอินทรีย*ชีวภาพ และสารสกัดชีวภาพ เป/นการดําเนินงานของหน วยบัญชาการทหารพัฒนา 
โดยมีโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ และหน วยงานอ่ืน เช น สถาบัน 
มหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ ให(การจัดการต างๆ สามารถเล้ียงตนเองได( เพ่ือให(เกิดความ
ม่ันใจของผู(ท่ีได(รับการอบรม ท่ีจะดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ให(มีความพอเพียง แต ม่ังค่ัง
และม่ันคง เป/นการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเป/นเครือข ายของโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช           
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ต อไป   

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::สวัสดีครับ ท านผู(บัญชาการหน วยบัญชาการทหาร ในระยะเวลาท่ีผ านมาท านผู(
บัญชาการฯ มีความประทับใจ หรือ ภูมิใจอย างไรบ(างกับการได(เข(าร วมถวายงานในโครงการ 
อพ.สธ. 

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::การดําเนินงาน หน วยบัญชาการทหารพัฒนา ของเราน้ัน มุ งเน(นการพัฒนาบุคลากร 
อนุรักษ*และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให(เกิดประโยชน*กับมหาชนชาวไทย  และมีวัตถุประสงค*
ให(เข(าใจ และเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช ร วมคิด ร วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน*ถึงมหาชน
ชาวไทย ให(มีระบบข(อมูลพันธุกรรมพืชท่ีสามารถส่ือถึงกันได(ท่ัวประเทศ ซึ่งถือเป/นเกียรติท่ีหน วย
บัญชาการทหารพัฒนาได(ดําเนินการสนองพระราชดําริฯ อย างหาท่ีสุดไม ได( และความรับผิดชอบ
อันใหญ หลวงท่ีหน วยงานของเราได(สนองพระราชดําริฯ ในฐานะของหน วยรับผิดชอบ และมีความ
ภาคภูมิใจในการได(เป/นส วนหน่ึงในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถือว าเป/นมรดกอันลํ้าค า    
ซึ่งปวงชนชาวไทยควรอนุรักษ* และรักษาไว( 

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::การเตรียมความพร(อมของกองการเกษตรและสหกรณ* สํานักงานทหารพัฒนา     
หน วยบัญชาการทหารพัฒนา ท่ีอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขับเคล่ือนงานด(านการ
อนุรักษ*ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในอนาคต แผนแม บทระยะ 5 ป?ท่ีห(า จะมีแนวทาง
เป/นอย างไร 

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::จากท่ีผมได(กล าวไปเม่ือสักครู แล(วว า พ้ืนท่ีท้ังหมดอยู ในความรับผิดชอบของกอง
การเกษตรและสหกรณ* สํานักงานทหารพัฒนา หน วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 
20,525 ไร  เราแบ งพ้ืนท่ีออกเป/น 2 ส วน คือ  

                พ้ืนท่ีช้ันใน  มีพ้ืนท่ีประมาณ 15,840 ไร  เป/นพ้ืนท่ีปกป�กพันธุกรรมพืช ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช อนุรักษ*และใช(ประโยชน*พันธุกรรมพืช สร(างจิตสํานึกในการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช  

                พ้ืนท่ีช้ันนอก มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,645 ไร  เป/นเขตท่ีมีราษฎรอาศัยอยู โดยท่ัวไปตาม
บริเวณ ริมแม นํ้าแควน(อย จํานวน 3 หมู บ(าน คือ บ(านแก งประลอม ม.1 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 
และบ(านวังนํ้าวนและบ(านวังเขมร ม.9 ต.ท าเสา อ.ไทรโยค 

 ในส วนของลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ีโครงการอยู ในบริเวณเขาวังเขมรเป/นส วนใหญ  
บริเวณเชิงเขามีความลาดชันมาก พ้ืนท่ีบนเขาค อนข(างราบไม สูงชัน และยังมีสภาพปWาท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ* และมีแม นํ้าสําคัญ คือ แม นํ้าแควน(อยไหลผ าน ปริมาณนํ้าฝนท้ัง ป? 1,000 - 1,200 
มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตก 90 - 107 วัน ซึ่งเอ้ืออํานวยต อการเจริญเติบโตของพันธุ*พืช
หลากหลายชนิดเป/นอย างดี 

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::ในการเข(าร วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช      
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว างวันท่ี 
20-26 ธันวาคม 2556 น้ี  สํานักงานทหารพัฒนา หน วยบัญชาการทหารพัฒนา จะนําผลงานอะไร
ไปนําเสนอบ(าง ตามกรอบการประชุม การนําส่ิงดีงามสู สายตาชาวโลก 

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::ป�จจุบันดําเนินการใน 3 กรอบแนวทาง 8 กิจกรรม ประกอบด(วย 

กรอบแนวทางท่ี 1 การเรียนรู(ทรัพยากร ประกอบด(วย 

      - กิจกรรมปกป�กพันธุกรรมพืช 

      - กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช  

      - กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 กรอบแนวทางท่ี 2  การใช(ประโยชน* ประกอบด(วย 

     - กิจกรรมอนุรักษ*และใช(ประโยชน*พันธุกรรมพืช 

      - กิจกรรมศูนย*ข(อมูลพันธุกรรมพืช 

      - กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ*พืช 

 กรอบแนวทางท่ี 3   การสร(างจิตสํานึก ประกอบด(วย 

      - กิจกรรมสร(างจิตสํานึกในการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช 

      - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนพันธุกรรมพืช 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 9999    

 โดยมีผลการดําเนินงานต้ังแต  เดือนมกราคม 2543 จนถึงป�จจุบัน โดยได(สํารวจด(าน ดิน 
หิน พืช สัตว*ป?ก สัตว*เล้ียงลูกด(วยนม สัตว*เล้ือยคลาน สัตว*สะเทินนํ้าสะเทินบก แมลงในดิน ผิวดิน 
แมลงบิน หอย เห็ดและรา มาทําการวิเคราะห*เพ่ือใช(ประโยชน*ในการดําเนินงานต อไป  ซึ่งผมคิด
ว ากรอบและกิจกรรมท่ีเราได(ดําเนินการอยู น้ี สามารถตอบโจทย*เรื่องการอนุรักษ*ส่ิงแวดล(อม      
ซึ่งป�จจุบันในประชาคมโลกมีความสนใจและให(ความสําคัญในเรื่องน้ีเป/นอย างมาก ซึ่งเป/นการ
แสดงออกถึงการมีส วนร วมของประเทศไทยในบทบาทของการอนุรักษ*ส่ิงแวดล(อมและระบบ
นิเวศน* 

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::อะไรคือส่ิงท่ีท านต(องการให(เกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีปกป�กพันธุกรรมพืช ท่ีอยู ในความดูแลของ
กองการเกษตรและสหกรณ* สํานักงานทหารพัฒนา หน วยบัญชาการทหารพัฒนาในอนาคต  

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::ป�จจุบันสถานท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพหลายแห งกําลังถูกบุกรุก จึงอยากให(
คนไทยทุกคนช วยกันดูแลพ้ืนท่ีของเราให(คงอยู  เด็กรุ นใหม เด๋ียวน้ีขาดความสนใจในเรื่องของ     
ภูมิป�ญญาท(องถ่ิน ซึ่งอาจส งผลให(เกิดความเสียหายให(กับชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู ท้ังในป�จจุบันและ
อนาคต ผมอยากให(หน วยงานภาครัฐและเอกชนเข(ามาร วมกิจกรรมท่ีให(คนในท(องถ่ินมีส วนร วม 
ทุกคนจะได(เกิดความรัก ความหวงแหน ซึ่งจะส งผลให(ทรัพยากรอันลํ้าค ายังคงอยู ถึงรุ นลูกรุ น
หลานเราต อไป ซึ่งหากเราสามารถโน(มน(าวให(ราษฎรในพ้ืนท่ีเกิดความรัก ความหวงแหนใน
ทรัพยากรท่ีอยู ในพ้ืนท่ีของเขา ก็จะทําให(เขาเกิดความใส ใจ รับผิดชอบ และเกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ*ไปโดยปริยาย ซึ่งส่ิงน้ีเองท่ีจะทําให(ทรัพยากรคงอยู อย างย่ังยืน 

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::ขอให(ท านฝากแง คิดดีๆ ในฐานะท่ีเป/นผู(แทนเหล าทหารนักพัฒนา ไปยังเครือข ายของ
คนไทยท่ีร วมกันถวายงานด(านการดูแลรักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพผ านโครงการ 
อพ.สธ. 

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::การจะชักนําให(คนเห็นคุณค าของธรรมชาติได(น้ันเป/นเรื่องท่ีต(องใช(เวลา เราต(องสอนให(
ชาวบ(านรู(จักใช(ประโยชน*จากธรรมชาติให(เกิดประโยชน*สูงสุด ท้ังน้ีต(องควบคู ไปกับการอนุรักษ* 
หากเราไม สอนให(ชาวบ(านตระหนักถึงการอนุรักษ* วันหน่ึงทรัพยากรธรรมชาติก็จะค อย ๆ หมดไป 
การรวมพลังกันสร(างเครือข ายเพ่ืออนุรักษ*ทรัพยากรควบคู ไปกับการปลูกจิตสํานึกให(หวงแหน     
ก็เป/นส่ิงสําคัญ นอกจากจะได(ร วมสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ในโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชแล(วยังช วยให(พ้ืนท่ีปWาท่ีมีอยู  หรือเส่ือมโทรมไปได(ฟ~�นตัวข้ึนมาเป/น
แหล งของป�จจัยส่ี ได(แก  เส้ือผ(า อาหาร บ(าน และยาสมุนไพร ให(อยู คู กับชุมชนไปตราบนานเท านาน 

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::ท านครับ จากท่ีท านกล าวมาจะเห็นว าในพ้ืนท่ีของโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช ฯ     
มีทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายและสําคัญอย างมากต อระบบนิเวศน*ทางธรรมชาติ ท านมีการ
ป8องกัน ดูแล หรือร วมมือกับหน วยงานในพ้ืนท่ี ในการปกป8องการลักลอบกระทําผิดในลักษณะ  
ต างๆ อย างไร 

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::ตามท่ีทราบแล(วนะครับว า ในพ้ืนท่ีของโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ มีพ้ืนท่ีกว(างขวาง สภาพโดยท่ัวไปเป/นปWาไม( และภูเขา ทําให(มีผู(ลักลอบกระทํา
ความผิดข้ึนในพ้ืนท่ีในลักษณะ เช น การลักลอบตัดไม( หาของปWา มีส่ิงเสพติดไว(เสพและครอบครอง 
ตลอดจนพกพาส่ิงผิดกฎหมายเข(าออก หรือผ านพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชฯ แต ทาง
หน วยงานของเราก็ได(พยายามท่ีจะป8องกัน และปกป8องทรัพยากรธรรมชาติอย างเต็มท่ี                      
โดยร วมกับส วนราชการต าง ๆ ในพ้ืนท่ี อาทิเช น เจ(าหน(าท่ีของกองกําลังสุรสีห* ตํารวจภูธร 
เจ(าหน(าท่ีอุทยานแห งชาติ เข(าลาดตระเวนตรวจพ้ืนท่ีโครงการ รวมดําเนินการลาดตระเวน        
ท้ังทางบก และทางนํ้าอย างต อเน่ือง 

สื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อมวลชน    ::::ท านอยากจะฝากอะไรไปถึงประชาชน นักวิชาการ และผู(ท่ีสนใจต(องการจะไปเย่ียมชม
พ้ืนท่ีปกป�กพันธุกรรมพืช ซึ่งมีพืช อาหาร พืชสมุนไพร และพืชประดับ ท่ีน าสนใจ ซึ่งอยู ในการดูแล
ของกองการเกษตรและสหกรณ* สํานักงานทหารพัฒนา หน วยบัญชาการทหารพัฒนา   

ผบผบผบผบ....นทพนทพนทพนทพ.  .  .  .  ::::โครงการอนุรักษ* พันธุกรรมพืชฯ มีกิจกรรมท่ีมุ งเน(นในการอนุรักษ*และฟ~�นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติหลายกิจกรรมด(วยกัน เช น งานจัดทํารหัสประจําต(นไม( กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช งานศึกษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ หรือแม(กระท่ังงานเพาะชํากล(าไม(     
ซึ่งล(วนเป/นกิจกรรมท่ีก อให(เกิดกระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจะนําไปสู ความสมดุลของระบบนิเวศ 
เป/นการเพ่ิมจํานวนต(นไม( เพ่ิมพ้ืนท่ีผืนปWา เพ่ิมพ้ืนท่ีแหล งอาหาร และท่ีอยู อาศัยทางธรรมชาติให(แก 
สัตว*ปWา แต ท้ังน้ีท้ังน้ัน ผมก็ยังคิดว าการสร(างจิตสํานึกในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติให(กับคน
ในพ้ืนท่ีน าจะต(องกระทําควบคู กันไป เพ่ือให(การอนุรักษ*ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและย่ังยืน     
โดยจากท่ีกล าวมาท้ังหมดล(วนเป/นประโยชน*ในการเก็บเก่ียวประสบการณ* และเป/นส่ิงแปลกตา   
ท่ีหาดูหาชมได(ยาก ผมจึงอยากให(ผู(ท่ีสนใจแวะเวียนเข(ามาชมกิจกรรมและส่ิงต าง ๆ อันมีค า
ทางการอนุรักษ*ซึ่งเป/นสมบัติของประเทศท่ีลูกหลานชาวไทยควรให(ความสําคัญ 

 

 

 

 

 

นายนายนายนายบุญอินทร*  ช่ืนชวลิตบุญอินทร*  ช่ืนชวลิตบุญอินทร*  ช่ืนชวลิตบุญอินทร*  ช่ืนชวลิต    

ผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร*ผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร*ผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร*ผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร*    

จากความห วงใยและสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัวในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
จึงได(ทรงเริ่มงานพัฒนาการอนุรักษ*ส่ิงต างๆ ดังกล าวมาต้ังแต  
ป? 2503 โดยมีพระราชดําริให(ดําเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืช
ต างๆ ท่ีหายากและกําลังจะหมดไป 

ต อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต อ
ในงานอนุรักษ*และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว โดยโครงการ
อนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดําเนินการอนุรักษ* พัฒนา และใช(
ประโยชน*ทรัพยากรอย างย่ังยืน สู เศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต ป? 2535 

ป�จจุบัน มีหน วยงานต างๆ ร วมสนองพระราชดําริโครงการ อพ.สธ. เป/นจํานวนมากกว า 
120 หน วยงาน โดยพ้ืนท่ีและกิจกรรมของโครงการได(ขยายและกระจายออกไปสู ภูมิภาคต างๆ  
ท่ัวประเทศ และหน่ึงในหน วยงานท่ีได(รับพระราชานุญาตเข(าร วมสนองพระราชดําริฯ ด(วย ก็คือ 
การไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศไทย (กฟผ.) 

ในป? 2556 น้ีการไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศไทยได(รับเกียรติเป/นเจ(าภาพจัดงานระหว าง
วันท่ี 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เข่ือนศรีนครินทร* อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันท่ี  
20 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเป/น
องค*ประธานเปvดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ดังกล าว 

     ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ นําเสนอทรัพยากรท้ังสามฐาน
ทรัพยากรได(แก  ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิป�ญญา 
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียน 200 โรงเรียน นิทรรศการฐานปราชญ*ชาวบ(านและ     
ภูมิป�ญญาท(องถ่ิน 13 ฐาน มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ได(แก  การอนุรักษ*ศึกษาพัฒนาและใช(
ประโยชน*พันธุ*ผักพ้ืนบ(านและไม(ผลพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร ภูมิป�ญญาไทย 

นอกจากน้ียังมีการแสดงดนตรีศิลปะพ้ืนบ(าน การแสดงพฤติกรรมสัตว*หลากหลาย
รูปแบบ มีผลิตภัณฑ*พ้ืนบ(านนานาชนิดจําหน าย รวมท้ังมีของท่ีระลึกท่ีน าสะสมมากมาย 

กฟผกฟผกฟผกฟผ.... ได(รับพระราชทานพระราชานุญาตให(เข(าร วมโครงการ อพ.สธ. ต้ังแต เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป/นต(นมาได(จัดสรรพ้ืนท่ีเข่ือนและโรงไฟฟ8าต างๆจํานวน 12 พ้ืนท่ี        
ท่ัวประเทศ รวม 22,080 ไร   ได(แก      เข่ืเข่ืเข่ืเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร* เข่ือนวชิราลงกรณ*อนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร* เข่ือนวชิราลงกรณ*อนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร* เข่ือนวชิราลงกรณ*อนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร* เข่ือนวชิราลงกรณ*    
เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน* เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ* เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน* เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ* เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน* เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ* เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน* เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ* ----ห(วยกุ ม เข่ือนน้ําพุง ห(วยกุ ม เข่ือนน้ําพุง ห(วยกุ ม เข่ือนน้ําพุง ห(วยกุ ม เข่ือนน้ําพุง 
และโรงไฟฟ8าลําตะคองชลภาวัฒนา และโรงไฟฟ8าลําตะคองชลภาวัฒนา และโรงไฟฟ8าลําตะคองชลภาวัฒนา และโรงไฟฟ8าลําตะคองชลภาวัฒนา ดําเนินงานภายใต(วิสัยทัศน* “อนุรักษ*พันธุกรรมพืชปWารอบ
เข่ือนอย างเห็นคุณและรู(ค า” ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมปกป�กพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช    

    
อาคารราชานุรักษ* กฟผอาคารราชานุรักษ* กฟผอาคารราชานุรักษ* กฟผอาคารราชานุรักษ* กฟผ. . . . เข่ือนศรีนครินทร*เข่ือนศรีนครินทร*เข่ือนศรีนครินทร*เข่ือนศรีนครินทร* 

กฟผ. จัดสร(าง“อาคารราชานุรักษ* กฟผ. เข่ือนศรีนครินทร*”เพ่ือเป/นการเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต อในงานอนุรักษ*
และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัว และเป/นแหล งศึกษาเรียนรู( 
ตระหนักในการช วยกันอนุรักษ*พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให(เกิดประโยชน*สูงสุด 
อาคารเริ่มก อสร(างต้ังแต  ป? 2555 แล(วเสร็จในเดือนตุลาคม 2556 มีขนาดพ้ืนท่ี 1,650 ตารางเมตร 
ภายในอาคารประกอบด(วย  

ห(องฉายภาพยนตร*ห(องฉายภาพยนตร*ห(องฉายภาพยนตร*ห(องฉายภาพยนตร* และโซนสื่อจัดแสดง และโซนสื่อจัดแสดง และโซนสื่อจัดแสดง และโซนสื่อจัดแสดง 5555    โซน โซน โซน โซน  

โซน โซน โซน โซน 1111    ขุมทรัพย*ของชาวไทยขุมทรัพย*ของชาวไทยขุมทรัพย*ของชาวไทยขุมทรัพย*ของชาวไทย แสดงความอุดมสมบูรณ*ของผืนปWาตะวันตก การเรียนรู(
ธรรมชาติทางธรณีวิทยาของรอยเล่ือนท่ีทําให(เกิดแผ นดินไหว 

โซน โซน โซน โซน 2222    ขุมพลังไม มีวันหมดขุมพลังไม มีวันหมดขุมพลังไม มีวันหมดขุมพลังไม มีวันหมด แสดงการพัฒนานําทรัพยากรธรรมชาติมาใช(เป/นพลังงาน
หมุนเวียน เช น พลังงานแสงอาทิตย* พลังงานนํ้า พลังงานลม ฯลฯ    

โซน โซน โซน โซน 3333    แสงนําทางแห งการอนุรักษ*แสงนําทางแห งการอนุรักษ*แสงนําทางแห งการอนุรักษ*แสงนําทางแห งการอนุรักษ* แสดงความเป/นมาโครงการ อพ.สธ. ความเป/นมา
โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. และคุณค าของพรรณพืชท่ี กฟผ. เก็บรักษาไว(ให(คนรุ นหลังได(ศึกษาและใช(
ประโยชน*ต อไป 

โซน โซน โซน โซน 4444    หน(าท่ีของชาวไทยหน(าท่ีของชาวไทยหน(าท่ีของชาวไทยหน(าท่ีของชาวไทย กระตุ(นให(ประชาชนชาวไทยทุกคน ตระหนักในการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โซน โซน โซน โซน 5555    อีกหนึ่งการอนุรักษ*ท่ีตัวคุณอีกหนึ่งการอนุรักษ*ท่ีตัวคุณอีกหนึ่งการอนุรักษ*ท่ีตัวคุณอีกหนึ่งการอนุรักษ*ท่ีตัวคุณ ทรัพยากรธรรมชาติจะกลับมาอุดมสมบรูณ* ได(ด(วยทุก
คนลงมือทํา 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 10101010    

อพอพอพอพ....สธสธสธสธ....----กฟผกฟผกฟผกฟผ....    

((((โครงการอนุรักษ*พัโครงการอนุรักษ*พัโครงการอนุรักษ*พัโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํรินธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํรินธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํรินธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารี    สนองพระราชดําริโดยการไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศไทยสนองพระราชดําริโดยการไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศไทยสนองพระราชดําริโดยการไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศไทยสนองพระราชดําริโดยการไฟฟ8าฝWายผลิตแห งประเทศไทย))))    

นิทรรศการในส วนของ กฟผ. นําพืชท(องถ่ิน พืชสมุนไพร พืชหายาก ท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะถ่ินจากท่ัวทุกภาค ท่ี กฟผ. อนุรักษ*ไว(ใน 12 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศมาปลูกไว( พร(อมติดป8ายให(
ความรู(ทางพฤกษศาสตร*และคุณประโยชน*ของพืช เช น กระโดน เลือดม(า เต็ง ท้ิงถ อน แลนง(อ 
คราม ทุเรียนพ้ืนเมือง ไผ เฉียงรุน เป/นต(น 

นอกจากน้ัน ยังแสดงนิทรรศการมีชีวิต มีการสาธิตการใช(ประโยชน*จากพืชพรรณ         
ท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปกป�กของ กฟผ. แสดงการใช(ทรัพยากรแต ละท(องถ่ิน ตามวิถีไทย ภูมิป�ญญา
ชาวบ(าน ท่ีได(รับการศึกษา วิจัย พัฒนาเป/นวิถีใหม บนฐานไทย แบ งเป/น 4 ภาคดังน้ี 

ภาคกลาง ประกอบด(วยภาคกลาง ประกอบด(วยภาคกลาง ประกอบด(วยภาคกลาง ประกอบด(วย    

เข่ือนศรีนครินทร* สาธิตภูมิป�ญญาตํารับอาหารพ้ืนบ(านจากพ้ืนท(องถ่ิน ท่ีดีต อสุขภาพ มี
พลังงาน ไขมัน ใยอาหาร วิตามินซีสูง และโคเลสเตอรอลตํ่า ซึ่งผ านการวิจัยคุณค าทางโภชนาการ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได(แก  แกงส(มตะคึก แกงเลียงผักหวานปWา แกงส(มผักหวานปWา แกงส(ม
กระพ้ีจ่ัน เป/นต(น 

เข่ือนวชิราลงกรณ* สาธิตการทําอาหารหวานจาก กลอย มันเลือดนก และกล(วย รวมท้ัง
แสดงการใช(ประโยชน*จากทุกส วนของกล(วย เช น ราก กาบ ใบ ดอกและผล มาสร(างมูลค าเพ่ิมเป/น
ผลิตภัณฑ*ต างๆได(มากมาย 

ภาคเหนือ ประกอบด(วยภาคเหนือ ประกอบด(วยภาคเหนือ ประกอบด(วยภาคเหนือ ประกอบด(วย    

เข่ือนภูมิพล สาธิตการเพาะขยายพันธุ*กล(วยไม(ตระกูลช(าง (ซึ่งเป/นกล(วยไม(ทางภาคเหนือ
และกําลังจะหมดไป) ด(วยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ เพ่ือเป/นรายได(เสริมให(กับราษฎรในชุมชน แสดง
วิธีการนํากล(วยไม(คืนสู ปWา อย างถูกต(องและเหมาะสม  

เข่ือนสิริกิต์ิ แสดงผลิตภัณฑ* การใช(ประโยชน*จากไผ  ได(แก  เฟอร*นิเจอร* เครื่องใช(สอย 
รวมท้ังอาหารหลากหลายชนิด สาธิตการทําอาหารคาวจากไผ  การจักสานเข งปลาทู  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก ประกอบด(วยประกอบด(วยประกอบด(วยประกอบด(วย    

เข่ือนอุบลรัตน*แสดงผลิตภัณฑ*จากต(นยางนา สาธิตการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจาก       
ต(นยางนา นํ้าสมุนไพรยางนา 

เข่ือนจุฬาภรณ* - ห(วยกุ ม สาธิตการต(มยาหม(อสมุนไพรเก(ายอด การรักษาโรคเก่ียวกับ
ท(องจากหมอพ้ืนบ(าน การฮอหมาก 

เข่ือนนําพุง แสดงผลิตภัณฑ*จากหมากเม าได(แก  ไวน* นํ้าหมากเม าฯลฯ สาธิตวิธีการย(อม
ผ(าแบบโบราณด(วยต(นคราม 

เข่ือนสิรินธร แสดงวัฒนธรรมการรับประทานนํ้าพริกและพืชผักพ้ืนบ(านภาคอีสาน เช น  
ผักเม็ก ผักกระโดน ผักต้ิว แคนา ชะมวง ฯลฯ 

โรงไฟฟ8าลําตะลองชลภาวัฒนา แสดงวิธีการปลูกไม(สมุนไพร 5 ระดับ มีพ้ืนท่ีน(อย
สามารถทําให(เกิดประโยชน*สูงสุด 

และภาคใต( ประกอบด(วยและภาคใต( ประกอบด(วยและภาคใต( ประกอบด(วยและภาคใต( ประกอบด(วย    

เข่ือนรัชชประภา และเข่ือนบางลาง จําลองบัวผุด พืชเฉพาะถ่ินทางภาคใต( รวมท้ังแสดง
ผลิตภัณฑ*จากพรรณไม(ภาคใต( ได(แก  ไม(เค่ียม ไผ เชียงรุน ทุเรียนพ้ืนเมือง วานิลา หวายน่ัง  ละมุด
ปWา ประ ผักเหลียง ส(มแขก กล(วยหิน หลุมพอ 

ประโยชน*ประโยชน*ประโยชน*ประโยชน*    

ในงานน้ีท านจะได(รู(จัก พรรณไม(จากท่ัวประเทศ ท่ีมีคุณค า คุณประโยชน* มีงานวิจัย
รองรับได(มาตรฐานต(นไม(น้ัน อาจอยู ในบ(านท าน รอบบ(านท าน สามารถนํามาเป/นอาหาร เป/นยา
รักษาโรค ช วยลดค าใช(จ ายในครัวเรือน หากมีมากสามารถพัฒนาเป/นธุรกิจได(  

 ไม แต เพียงต(นไม( พรรณพืช ยังมีวัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท(องถ่ินของไทย รวมถึงประโยชน*
ของทรัพยากรชีวภาพ ส่ิงมีชีวิตต างๆ ทรัพยากรกายภาพ เช น ดิน หิน แร  ต างๆ มากมาย         
ซึ่งสามารถประยุกต*ใช(ในชีวิตประจําวัน เป/นการรู(จักประโยชน*ของทรัพยากรธรรมชาติในทุกมิติ 
จักได(ช วยกันอนุรักษ*ทรัพยากรให(เกิดประโยชน* คุ(มค า มีเหลือให(รุ นต อต อไป 

ท(ายนี้ ขอเชิญร วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จท(ายนี้ ขอเชิญร วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จท(ายนี้ ขอเชิญร วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จท(ายนี้ ขอเชิญร วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ    
พระราชดําเนินเป/นองค*ประธานเปvดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ พระราชดําเนินเป/นองค*ประธานเปvดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ พระราชดําเนินเป/นองค*ประธานเปvดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ พระราชดําเนินเป/นองค*ประธานเปvดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ““““ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย : : : : นําสิ่งดีนําสิ่งดีนําสิ่งดีนําสิ่งดี
งามสู ตาโลกงามสู ตาโลกงามสู ตาโลกงามสู ตาโลก” ” ” ” ในโครงการอนุรักษ*พัในโครงการอนุรักษ*พัในโครงการอนุรักษ*พัในโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ วันท่ี นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ วันท่ี นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ วันท่ี นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ วันท่ี     20 20 20 20     ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 
2556255625562556    ณณณณ    เข่ือนศรีนครินทร* จเข่ือนศรีนครินทร* จเข่ือนศรีนครินทร* จเข่ือนศรีนครินทร* จ....กาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรี    

 

 

 

    



พลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจร

เม่ือแวะเวียนมาจังหวัดกาญจนบุรี หากพูดถึงพริกท่ีข้ึนช่ือว าเผ็ดถึงใจ หลายท านคง
ทราบดีว า คือ พริกกะเหรี่ยง แต อันท่ีจริงแล(วในจังหวัดกาญจนบุรี
มากมายหลายชนิด เป/นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการสนับสนุน ส งเสริมให(เกษตรกรปลูกพริกกันอย าง
แพร หลายและสําคัญอีกท่ีหน่ึง 
เม็ดใหญ   และพริกข้ีหนูเม็ดเล็ก 
เหมาะสมในการปลูกพริกเป/นอย างมาก คือ มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร(อน ดินมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดน้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ัน พริกยังเป/นพืชท่ี
สมุนไพร เป/นไม(ดอกไม(ประดับสวยงามท่ีกินได(ด(วย
และจังหวัดกาญจนบุรีก็เป/นแหล งปลูกพริกแห งหน่ึงของประเทศ และคณะวิจัยโครงการอนุรักษ*
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํา
(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหิดลได(ให(ความสนใจท่ีจะทําการสํารวจ รวบรวม พันธุ*พริกในจังหวัด
กาญจนบุรี ในรูปแบบท่ีเป/นสากลท่ีเรียกว า 
มุ งเน(นการใช(ประโยชน*จากพริก การปลูกเพ่ื
การพัฒนาเป/นผลิตภัณฑ*จากพริก เพ่ือให(เกิดประโยชน*ในเชิงเศรษฐกิจแก ชุมชน

โดยเริ่มจากการวางแผนการสํารวจให(ครอบคลุม
กาญจนบุรี เดินทางสํารวจและ
วิธีการปลูกและดูแลรักษา ตลอดจนผลผลิตและราคา 
ท(องถ่ิน ท่ีชาวบ(านเคารพนับถือ 
จําหน ายพริกในตลาดท(องถ่ิน พร(อมทําการเก็บตัวอย างพริก นําไปทําความสะอาดและเ
เมล็ดพันธุ* เก็บตัวอย างดินเพ่ือวิเคราะห* 
ฐานข(อมูลเพ่ือใช(ประโยชน* 

 

 

 

 

 

 

พรกิเหลอืงพรกิเหลอืงพรกิเหลอืงพรกิเหลอืง

พรกิผลกลมพรกิผลกลมพรกิผลกลมพรกิผลกลม

พรกิกะเหรีย่งพรกิกะเหรีย่งพรกิกะเหรีย่งพรกิกะเหรีย่ง

พลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจร

โดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะ

เม่ือแวะเวียนมาจังหวัดกาญจนบุรี หากพูดถึงพริกท่ีข้ึนช่ือว าเผ็ดถึงใจ หลายท านคง
พริกกะเหรี่ยง แต อันท่ีจริงแล(วในจังหวัดกาญจนบุรี

เป/นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการสนับสนุน ส งเสริมให(เกษตรกรปลูกพริกกันอย าง
แพร หลายและสําคัญอีกท่ีหน่ึง  ซึ่งมีหลากหลายพันธุ* เช น พริกช้ีฟ8า พริกหนุ ม 

ใหญ   และพริกข้ีหนูเม็ดเล็ก (กะเหรี่ยงและข้ีหนูสวน) น่ันเป/นเพราะจังหวัดกาญจนบุรี
เหมาะสมในการปลูกพริกเป/นอย างมาก คือ มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร(อน ดินมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดน้ี 

นอกจากน้ัน พริกยังเป/นพืชท่ีไม ได(มีดีแค เป/นอาหารเท าน้ัน ยังสามารถนํามาใช(เป/น
สมุนไพร เป/นไม(ดอกไม(ประดับสวยงามท่ีกินได(ด(วย ในเม่ือพริกคือพืชท่ีขาดไม ได(สําหรับคนไทย 
และจังหวัดกาญจนบุรีก็เป/นแหล งปลูกพริกแห งหน่ึงของประเทศ และคณะวิจัยโครงการอนุรักษ*
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหิดลได(ให(ความสนใจท่ีจะทําการสํารวจ รวบรวม พันธุ*พริกในจังหวัด
กาญจนบุรี ในรูปแบบท่ีเป/นสากลท่ีเรียกว า Germplasm โดยจะจัดเก็บในรูปของเมล็ดพันธุ* และยัง
มุ งเน(นการใช(ประโยชน*จากพริก การปลูกเพ่ือเป/นอาหาร เป/นไม(ดอกไม(ประดับ ด(านสมุนไพรและ 
การพัฒนาเป/นผลิตภัณฑ*จากพริก เพ่ือให(เกิดประโยชน*ในเชิงเศรษฐกิจแก ชุมชน

โดยเริ่มจากการวางแผนการสํารวจให(ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 
เดินทางสํารวจและทําการสัมภาษณ*เกษตรกรผู(ปลูกพริก

ะดูแลรักษา ตลอดจนผลผลิตและราคา สัมภาษณ*ผู(นําชุมชน หมอยา ผู(เฒ า ปราชญ*
ารพนับถือ ถึงภูมิป�ญญาการนําพริกไปใช(ประโยชน*ด(

ในตลาดท(องถ่ิน พร(อมทําการเก็บตัวอย างพริก นําไปทําความสะอาดและเ
เมล็ดพันธุ* เก็บตัวอย างดินเพ่ือวิเคราะห* ในแต ละพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพริก
ฐานข(อมูลเพ่ือใช(ประโยชน*  

พรกิหยวกพรกิหยวกพรกิหยวกพรกิหยวก

พรกิเหลอืงพรกิเหลอืงพรกิเหลอืงพรกิเหลอืง    

พรกิผลกลมพรกิผลกลมพรกิผลกลมพรกิผลกลม    

พรกิกะเหรีย่งพรกิกะเหรีย่งพรกิกะเหรีย่งพรกิกะเหรีย่ง    

พรกิขีห้นูพรกิขีห้นูพรกิขีห้นูพรกิขีห้นู

พรกิชีฟ้8าพรกิชีฟ้8าพรกิชีฟ้8าพรกิชีฟ้8า

พลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจรพลกิหน(างานวจัิยพรกิแบบครบวงจร    

โดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะ    

เม่ือแวะเวียนมาจังหวัดกาญจนบุรี หากพูดถึงพริกท่ีข้ึนช่ือว าเผ็ดถึงใจ หลายท านคง
พริกกะเหรี่ยง แต อันท่ีจริงแล(วในจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีเกษตรกรปลูกพริกอีก

เป/นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการสนับสนุน ส งเสริมให(เกษตรกรปลูกพริกกันอย าง
พริกช้ีฟ8า พริกหนุ ม  พริกหยวก  พริกข้ีหนู
น่ันเป/นเพราะจังหวัดกาญจนบุรี เป/นพ้ืนท่ี

เหมาะสมในการปลูกพริกเป/นอย างมาก คือ มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร(อน ดินมีคุณสมบัติ

ไม ได(มีดีแค เป/นอาหารเท าน้ัน ยังสามารถนํามาใช(เป/น
ในเม่ือพริกคือพืชท่ีขาดไม ได(สําหรับคนไทย 

และจังหวัดกาญจนบุรีก็เป/นแหล งปลูกพริกแห งหน่ึงของประเทศ และคณะวิจัยโครงการอนุรักษ*
ริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหิดลได(ให(ความสนใจท่ีจะทําการสํารวจ รวบรวม พันธุ*พริกในจังหวัด
โดยจะจัดเก็บในรูปของเมล็ดพันธุ* และยัง

อเป/นอาหาร เป/นไม(ดอกไม(ประดับ ด(านสมุนไพรและ 
การพัฒนาเป/นผลิตภัณฑ*จากพริก เพ่ือให(เกิดประโยชน*ในเชิงเศรษฐกิจแก ชุมชน 

พ้ืนท่ีท้ัง 13 อําเภอ ในจังหวัด
ทําการสัมภาษณ*เกษตรกรผู(ปลูกพริก เพ่ือเก็บข(อมูลแหล งพันธุ* 

สัมภาษณ*ผู(นําชุมชน หมอยา ผู(เฒ า ปราชญ*
ถึงภูมิป�ญญาการนําพริกไปใช(ประโยชน*ด(านต างๆ รวมถึงแหล ง

ในตลาดท(องถ่ิน พร(อมทําการเก็บตัวอย างพริก นําไปทําความสะอาดและเก็บรักษา
ในแต ละพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพริก เพ่ือเป/นข(อมูลในการจัดทํา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
เดือนมกราคม 
สายพันธุ*พริก 
เพ่ือเก็บข(อมูลทางพันธุกรรมพืช  โดยได(รับการสนับสนุนจาก คุณจํานอง โสมกุล จากศูนย*วิจัย
พืชผักเขตร(อน
ได(มีการคัดเลือกพริกจํานวน 
โดยนําพริกท่ีได(จากการทดลองปลูกในแปลงทดลอง
โดยคณะวิจัยจากสถาบันโภ
โดยสารสําคัญในพริก
คณะเภสัชศาสตร* และ หน วยผลิตยาและผลิตภัณฑ*จากสมุนไพร สถานการแพทย*แผนไทย
ประยุกต*  รวมถึงการใช(ประโยชน*ด( านการเป/นไม(ประ ดั
คณะวิทยาศาสตร* 
3 ด(าน นอกเหนือจากการสํารวจเพ่ือการรวบรวมและอนุรักษ*พันธุ*พริกในจังหวัดกาญจนบุรีไม ให(
สูญหายไป 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

พรกิหยวกพรกิหยวกพรกิหยวกพรกิหยวก    

พรกิขีห้นูพรกิขีห้นูพรกิขีห้นูพรกิขีห้นู    

พรกิชีฟ้8าพรกิชีฟ้8าพรกิชีฟ้8าพรกิชีฟ้8า    

 

 

 

ผลการสํารวจท้ัง 13 อําเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต เดือนตุลาคม 
เดือนมกราคม 2556 เก็บตัวอย างพันธุ*พริกได(ท้ังหมด 
สายพันธุ*พริก ตัวอย างพริกแต ละสายพันธุ* ท่ีเก็บได(
เพ่ือเก็บข(อมูลทางพันธุกรรมพืช  โดยได(รับการสนับสนุนจาก คุณจํานอง โสมกุล จากศูนย*วิจัย
พืชผักเขตร(อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขตกําแพงแสน และในเดือน กันยายน 
ได(มีการคัดเลือกพริกจํานวน 18 สายพันธุ* แยกได(เป/น 
โดยนําพริกท่ีได(จากการทดลองปลูกในแปลงทดลอง
โดยคณะวิจัยจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ* 
โดยสารสําคัญในพริกแต ละชนิด หรือท่ีเรียกว า แคปไซซิน 
คณะเภสัชศาสตร* และ หน วยผลิตยาและผลิตภัณฑ*จากสมุนไพร สถานการแพทย*แผนไทย
ประยุกต*  รวมถึงการใช(ประโยชน*ด( านการเป/นไม(ประ ดั
คณะวิทยาศาสตร* เพ่ือให(ได(สายพันธุ*พริกท่ีดี สามารถนําไปใช(ประโยชน*ตามวัตถุประสงค*ท้ัง 

ด(าน นอกเหนือจากการสํารวจเพ่ือการรวบรวมและอนุรักษ*พันธุ*พริกในจังหวัดกาญจนบุรีไม ให(
สูญหายไป  

    

 

 
 
 
 
 

ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 

อําเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต เดือนตุลาคม 2555 
อย างพันธุ*พริกได(ท้ังหมด 404 ตัวอย าง แยกออกได(เป/น 29 กลุ มตาม

ตัวอย างพริกแต ละสายพันธุ* ท่ีเก็บได( จะถูกนํามาปลูกทดสอบในแปลงทดลอง 
เพ่ือเก็บข(อมูลทางพันธุกรรมพืช  โดยได(รับการสนับสนุนจาก คุณจํานอง โสมกุล จากศูนย*วิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขตกําแพงแสน และในเดือน กันยายน 
พันธุ* แยกได(เป/น 7 กลุ ม เพ่ือนํามาต อยอดการใช(ประโยชน* 

โดยนําพริกท่ีได(จากการทดลองปลูกในแปลงทดลอง ไปวิเคราะห*หาคุณค าทางโภชนาการ 
ชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ* 

หรือท่ีเรียกว า แคปไซซิน (capsaicin) โดยคณะวิจัยจาก
คณะเภสัชศาสตร* และ หน วยผลิตยาและผลิตภัณฑ*จากสมุนไพร สถานการแพทย*แผนไทย
ประยุกต*  รวมถึงการใช(ประโยชน*ด( านการเป/นไม(ประ ดับจากภาควิชาพฤกษศาสตร*

สามารถนําไปใช(ประโยชน*ตามวัตถุประสงค*ท้ัง 
ด(าน นอกเหนือจากการสํารวจเพ่ือการรวบรวมและอนุรักษ*พันธุ*พริกในจังหวัดกาญจนบุรีไม ให(

    

 

 
 
 
 
 

ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 11111111    

 ถึง           
กลุ มตาม

จะถูกนํามาปลูกทดสอบในแปลงทดลอง     
เพ่ือเก็บข(อมูลทางพันธุกรรมพืช  โดยได(รับการสนับสนุนจาก คุณจํานอง โสมกุล จากศูนย*วิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขตกําแพงแสน และในเดือน กันยายน 2556   
นํามาต อยอดการใช(ประโยชน* 

ไปวิเคราะห*หาคุณค าทางโภชนาการ       
ชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ* 

โดยคณะวิจัยจาก         
คณะเภสัชศาสตร* และ หน วยผลิตยาและผลิตภัณฑ*จากสมุนไพร สถานการแพทย*แผนไทย

บจากภาควิชาพฤกษศาสตร*              
สามารถนําไปใช(ประโยชน*ตามวัตถุประสงค*ท้ัง        

ด(าน นอกเหนือจากการสํารวจเพ่ือการรวบรวมและอนุรักษ*พันธุ*พริกในจังหวัดกาญจนบุรีไม ให(



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 12121212    

ยาดมส(มมะลวิยาดมส(มมะลวิยาดมส(มมะลวิยาดมส(มมะลวิ

หลายท านอาจสงสัยว า
รู(จักอยู แล(วในช่ืออ่ืนๆ เช น ทางเหนือ มักเรียกว า ข้ีต้ิว
ตะวันออก อาจมีช่ือว า กรูดเปร
พลี แต สําหรับนักวิทยาศาสตร*ด(านพันธุ*พืช จะรู(จักในช่ือวิทยาศาสตร* คือ 
DC.) Corraอยู ในวงศ*  RUTACEAE

ต(นมะลิวจะมีลักษณะ ต(นมะลิวจะมีลักษณะ ต(นมะลิวจะมีลักษณะ ต(นมะลิวจะมีลักษณะ 
เป/นเหล่ียม มีหนามตามซอกใบ ต(นเป/นร องบิด 
เรียงเวียนสลับ ผิวใบมีต อมนํ้ามันเป/นจุดๆกระจายท่ัวใบ 
กลีบดอกสีขาว ผล สด รูปทรงกลม เม่ือสุกสีเขียวอมเหลือง เปลือกผลมีต อมนํ้ามัน
เกือบกลม ด(านหน่ึง แบน เน้ือผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน รับประทานได(แบบเดียวกับมะกอกปWา  
สามารถขยายพันธุ*ได(ด(วยวิธีเพาะเมล็ด ป�กชํา 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน*สําคัญของใบจากต(นมะลิว นอกจากจะนํามาเป/น
ท(องเสีย รักษาโรคผิวหนังได(แล(ว 
อนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังค(นพบอีกว า ในใบของต(นมะลิวซึ่งมีนํ้ามันหอมระเหย
คล(ายผิวมะนาวน้ัน สามารถ
นํ้ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ โดยมีกรรมวิธีสกัดดังน้ี

1. นําใบมะลิวมาบดเป/นช้ินเล็กๆ
 

 

 

 

 

2. นําใบท่ีบดแล(วไปต(มในเครื่องกล่ันด(วยนํ้าเดือด
 

 

 

 

 

 

3. นํ้ามันหอมระเหยท่ีได(จากการกล่ันจะลอยอยู เหนือนํ้า
 

 

 

 

 

 

ยาดมส(มมะลวิยาดมส(มมะลวิยาดมส(มมะลวิยาดมส(มมะลวิ        ((((Sommalew inhalerSommalew inhalerSommalew inhalerSommalew inhaler

โดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะ

หลายท านอาจสงสัยว า มะลิวคืออะไร ไม เคยได(ยินช่ือน้ีมาก อน ซึ่งจริงๆ แล(วท านอาจจะ
รู(จักอยู แล(วในช่ืออ่ืนๆ เช น ทางเหนือ มักเรียกว า ข้ีต้ิว, มะนาวผี
ตะวันออก อาจมีช่ือว า กรูดเปรย หรือนางกาน ส วนภาคใต( ชาวบ(านจะเรียกว า
พลี แต สําหรับนักวิทยาศาสตร*ด(านพันธุ*พืช จะรู(จักในช่ือวิทยาศาสตร* คือ 

RUTACEAE 

ต(นมะลิวจะมีลักษณะ ต(นมะลิวจะมีลักษณะ ต(นมะลิวจะมีลักษณะ ต(นมะลิวจะมีลักษณะ เป/นไม(ต(นขนาดเล็ก สูงไม เกิน 6 เมตร ก่ิงก(านตามยอดค อ
มีหนามตามซอกใบ ต(นเป/นร องบิด เปลือกเรียบ ใบเด่ียวรูปไข  ปลายใบหยักเว(า  

ผิวใบมีต อมนํ้ามันเป/นจุดๆกระจายท่ัวใบ ดอก
สด รูปทรงกลม เม่ือสุกสีเขียวอมเหลือง เปลือกผลมีต อมนํ้ามัน

ด(านหน่ึง แบน เน้ือผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน รับประทานได(แบบเดียวกับมะกอกปWา  
ได(ด(วยวิธีเพาะเมล็ด ป�กชํา ตอนก่ิง                       

ประโยชน*สําคัญของใบจากต(นมะลิว นอกจากจะนํามาเป/น
คผิวหนังได(แล(ว คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

อนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังค(นพบอีกว า ในใบของต(นมะลิวซึ่งมีนํ้ามันหอมระเหย

สามารถนํามาสกัดนํ้ามันหอมระเหยได( จึงดําเนินการทดลองสกัดจนได(เป/น
นํ้ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ โดยมีกรรมวิธีสกัดดังน้ี 

นําใบมะลิวมาบดเป/นช้ินเล็กๆ 

นําใบท่ีบดแล(วไปต(มในเครื่องกล่ันด(วยนํ้าเดือด 

นํ้ามันหอมระเหยท่ีได(จากการกล่ันจะลอยอยู เหนือนํ้า 

Sommalew inhalerSommalew inhalerSommalew inhalerSommalew inhaler)))) 

โดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะโดย จตรุงค* จนัทร*สีทิ่ศ และคณะ    

มะลิวคืออะไร ไม เคยได(ยินช่ือน้ีมาก อน ซึ่งจริงๆ แล(วท านอาจจะ
มะนาวผี, จ�าลิว ทางอีสาน และภาค

าน ส วนภาคใต( ชาวบ(านจะเรียกว า กรูดผี หรือกะนาว
พลี แต สําหรับนักวิทยาศาสตร*ด(านพันธุ*พืช จะรู(จักในช่ือวิทยาศาสตร* คือ Atalantiamonophylla( 

เมตร ก่ิงก(านตามยอดค อนข(าง
ใบเด่ียวรูปไข  ปลายใบหยักเว(า    

ดอกออกเป/นช อกระจุกท่ีง ามใบ        
สด รูปทรงกลม เม่ือสุกสีเขียวอมเหลือง เปลือกผลมีต อมนํ้ามัน เมล็ด ใหญ  

ด(านหน่ึง แบน เน้ือผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน รับประทานได(แบบเดียวกับมะกอกปWา  
                        

ประโยชน*สําคัญของใบจากต(นมะลิว นอกจากจะนํามาเป/นยาสมุนไพร แก(จุกเสียด 
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต(โครงการวิจัย

อนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังค(นพบอีกว า ในใบของต(นมะลิวซึ่งมีนํ้ามันหอมระเหยท่ีมีกล่ินหอม

นํามาสกัดนํ้ามันหอมระเหยได( จึงดําเนินการทดลองสกัดจนได(เป/น

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ามันหอมระเหยดังกล าว
สําคัญ คือ

 

 

 

 

 

 

 

 

และพัฒนาไปใช(ประโยชน* โดยเฉพาะความรู(เรื่องพืชสมุนไพร  โดยได(รับการสนับสนุนจาก สถาน
การแพทย*แผนไทยประยุกต* คณะแพทยศาสตร*ศิริราชพยาบาล เพ่ือเป/นการร 
พระราชดําริฯ ในการใช(ประโยชน*สมุ
อุตสาหกรรมสร(างสรรค* เพ่ือให(เกิดประโยชน*ต อชุมชนอย างย่ังยืน 

 

    

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ทําการแยกส วน นําเฉพาะส วนท่ีเป/นนํ้ามันหอมระเหยมาใช(ประโยชน*
     

หลังจากน้ันสถานการแพทย*แผนไทยประยุกต* คณะแพทยศาสตร*ศิริราชพยาบาล  ได(นํา
นํ้ามันหอมระเหยดังกล าว ไปพัฒนาเป/นผลิตภัณฑ*ยาดมสมุนไพรจากมะลิว ซึ่งมีส วนประกอบ
สําคัญ คือ พิมเสน การบูร เมนทอล ยูคาลิปตัส และสารสกัดส(มมะลิว

และท(ายท่ีสุด คือการต อยอดนําฐานข(อมูลวิจัย และองค*ความรู(ท่ีได(จากการสํารวจ วิจัย 
และพัฒนาไปใช(ประโยชน* โดยเฉพาะความรู(เรื่องพืชสมุนไพร  โดยได(รับการสนับสนุนจาก สถาน
การแพทย*แผนไทยประยุกต* คณะแพทยศาสตร*ศิริราชพยาบาล เพ่ือเป/นการร 
พระราชดําริฯ ในการใช(ประโยชน*สมุนไพรท่ีพัฒนามาจากโครงการ อพ
อุตสาหกรรมสร(างสรรค* เพ่ือให(เกิดประโยชน*ต อชุมชนอย างย่ังยืน 

ส วน นําเฉพาะส วนท่ีเป/นนํ้ามันหอมระเหยมาใช(ประโยชน*  
 

หลังจากน้ันสถานการแพทย*แผนไทยประยุกต* คณะแพทยศาสตร*ศิริราชพยาบาล  ได(นํา
ไปพัฒนาเป/นผลิตภัณฑ*ยาดมสมุนไพรจากมะลิว ซึ่งมีส วนประกอบ

และสารสกัดส(มมะลิว    

และท(ายท่ีสุด คือการต อยอดนําฐานข(อมูลวิจัย และองค*ความรู(ท่ีได(จากการสํารวจ วิจัย 
และพัฒนาไปใช(ประโยชน* โดยเฉพาะความรู(เรื่องพืชสมุนไพร  โดยได(รับการสนับสนุนจาก สถาน
การแพทย*แผนไทยประยุกต* คณะแพทยศาสตร*ศิริราชพยาบาล เพ่ือเป/นการร วมสนอง

นไพรท่ีพัฒนามาจากโครงการ อพ.สธ.ตามแนวทาง โครงการ
อุตสาหกรรมสร(างสรรค* เพ่ือให(เกิดประโยชน*ต อชุมชนอย างย่ังยืน  

หลังจากน้ันสถานการแพทย*แผนไทยประยุกต* คณะแพทยศาสตร*ศิริราชพยาบาล  ได(นํา
ไปพัฒนาเป/นผลิตภัณฑ*ยาดมสมุนไพรจากมะลิว ซึ่งมีส วนประกอบ

และท(ายท่ีสุด คือการต อยอดนําฐานข(อมูลวิจัย และองค*ความรู(ท่ีได(จากการสํารวจ วิจัย 
และพัฒนาไปใช(ประโยชน* โดยเฉพาะความรู(เรื่องพืชสมุนไพร  โดยได(รับการสนับสนุนจาก สถาน

วมสนอง
ตามแนวทาง โครงการ



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 13131313    

นกมีห ูหนูมีป?กนกมีห ูหนูมีป?กนกมีห ูหนูมีป?กนกมีห ูหนูมีป?ก    

โดย โดย โดย โดย ออออ....สพสพสพสพ....ญญญญ....รวงรตัน* พุทธริงควตัรรวงรตัน* พุทธริงควตัรรวงรตัน* พุทธริงควตัรรวงรตัน* พุทธริงควตัร    และและและและคณะคณะคณะคณะ    

 ก อนอ่ืนขอยกเอาบางส วนของถ(อยแถลงของท านบรรณาธิการของหนังสือพิมพ*เฉพาะกิจ 
“ปกป�กรักษา” ฉบับป?ท่ีแล(วท่ีเล าถึงส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกกันว า “ค(างคาว” หรือนกมีหู หนูมีป?ก ท่ีเป/น
ส วนผสมของสัตว*ท้ังสองชนิด คือ สัตว*ส่ีเท(าและสัตว*ป?ก ท่ีอยู ระหว างเหตุการณ*การต อสู(แย งชิง
ความเป/นใหญ ระหว างสัตว*ท้ังสองชนิด โดยมีค(างคาวท่ีอยู กํ้าก่ึงระหว างสองกลุ มน้ีได(เฝ8ามองและ
เตรียมตัวจะพุ งเข(าเป/นฝWายเดียวกับกลุ มใดก็ตามท่ีจะเป/นฝWายชนะ จนเม่ือเกิดการปรองดองกัน
เกิดข้ึน ฝWายท่ีกลับกลอกเป/นนกสองหัวซึ่งก็คือ ค(างคาว จึงได(ถูกขับไล ออกไปให(พ(นจากวงสังคม
ของสัตว*อ่ืนๆ ไม ให(อยู กับกลุ มใด เลยเป/นเหตุให(ค(างคาวต(องระเห็จไปอยู ในปWาลึกในถํ้าท่ีมืดมิด 
กลางวันก็หลับนอนไป จนเม่ือสัตว*อ่ืนหลับใหล จึงจะออกมาหากิน มาจนตราบเท าทุกวันน้ี น่ันคือ
นิทาน แต เรื่องจริงน้ัน ความเป/นมาจะเป/นอย างไรก็ไม อาจจะทราบได(แน ชัด แต ท่ีแน ๆ คือ 
ภาพลักษณ*ของค(างคาวในสายตาของหลายๆ ท าน ก็ไม ได(จะดีสักเท าไหร  ค(างคาวยังถูกมองเป/น
สัตว*ลึกลับ ช่ัวร(าย  น ารังเกียจ เพียงเพราะรูปร างหน(าตาท่ีอัปลักษณ* ดูน ากลัว ลึกลับ ไม ค อยมี
ใครได(พบเห็น นอกจากน้ี ยังถูกหาว าเป/นผู(ทําลายพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ ม
ค(างคาวกินผลไม(  ถูกหาว าเป/นตัวนําโรคระบาดมาสู คน แต ว า จริงๆ แล(วเป/นเช นท่ีถูกกล าวหา
หรือไม น้ัน ก็ไม เสมอไป ค(างคาวก็เป/นฮีโร ได(นะ อย างเช น แบทแมนน่ันปะไร เขาเป/นพระเอก     
นะคะ ซึ่งจริงๆ แล(ว ถ(าเรามาทําความรู(จักกับส่ิงมีชีวิตชนิดน้ีกันให(มากข้ึน เราก็จะทราบว า 
ค(างคาว ไม ได(เป/นผู(ร(ายไปเสียท้ังหมด ค(างคาวมีความน ารักในแบบของค(างคาว และยังมี
ความสําคัญท้ังในระบบนิเวศ ห วงโซ อาหาร และเป/นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสําคัญชนิดหน่ึง จึงเป/นท่ีมา
ของทางทีมงานสํารวจท่ีจะต(องมาเสาะหา ทําความรู(จักและบอกกล าวให(ทุกท านได(รับรู(เก่ียวกับ
ส่ิงมีชีวิตชนิดน้ี  

ค(างคาวคืออะไรค(างคาวคืออะไรค(างคาวคืออะไรค(างคาวคืออะไร????    

ค(างคาว ค(างคาว ค(างคาว ค(างคาว จัดอยู ในช้ันสัตว*เล้ียงลูกด(วยนม มีลําตัวขนาดเล็กมีป?กบินได( ค(างคาวถือเป/น
สัตว*ท่ีมีอันดับใหญ ท่ีสุดเป/นอันดับสองของสัตว*เล้ียงลูกด(วยนม โดยมีค(างคาวกว า 1,100 สป?ชีส* 
หมายความว า กว า 20% ของสัตว*เล้ียงลูกด(วยนมเป/นค(างคาว ในประเทศไทยสัตว*เล้ียงลูกด(วยนม
มีท้ังหมดประมาณ 309 ชนิด เป/นค(างคาวเสีย 108 แสดงว า หน่ึงในสามของสัตว*เล้ียงลูกด(วยนมใน
บ(านเราเป/นค(างคาว โดยท่ัวไปจะแบ งค(าวคาวได(เป/นสองกลุ ม คือ ค(างคาวกินแมลง และค(างคาว
กินผลไม( 

ค(างคาวสําคัญยังไงค(างคาวสําคัญยังไงค(างคาวสําคัญยังไงค(างคาวสําคัญยังไง    ????    

ค(างคาวท่ีหลายๆ ท านอาจจะบอกว าเป/นฝWายมารน้ัน แท(ท่ีจริงแล(ว ก็มีความสําคัญอย าง
มากในธรรมชาติ โดยหน(าท่ีท่ีสําคัญคือ ช วยในการผสมเกสรของพืช ช วยในการเคล่ือนย(ายเมล็ด
พืชให(ไปตก และเกิดยังท่ีท่ีไกลออกไปจากตําแหน งเดิม เป/นการกระจายเมล็ดพันธุ* ส วนค(างคาว
กินแมลง ก็จะเป/นส วนสําคัญท่ีช วยในการกําจัดแมลงศัตรูพืช รวมท้ังกําจัดแมลงท่ีเป/นพาหะนําโรค
มาสู คน เช น พวกยุงต างๆ ลองจินตนาการดูว า โลกท่ีไม มีค(างคาวน้ัน แมลงหรือยุงท่ีก อความ
รําคาญและก อโรคจะมีมากขนาดไหน 

ค(างคาวคุณกิตติค(างคาวคุณกิตติค(างคาวคุณกิตติค(างคาวคุณกิตติ    

เป/นสัตว*เล้ียงลูกด(วยนมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก สถานภาพทางการอนุรักษ*จัดอยู ใน
สภาวะท่ีเส่ียงต อการสูญพันธุ* เป/นค(างคาวเพียงชนิดเดียวท่ีอยู ในวงศ* Craseonycteridae และ
สกุล Craseonycteris พบได(ทางตะวันตกของประเทศไทย และทางตะวันออกเฉียงใต(ของประเทศ
พม า อาศัยอยู ตามถํ้าหินปูนริมแม นํ้า สถานภาพของค(างคาวคุณกิตติในประเทศพม าไม เป/น        
ท่ีแน ชัด และประชากรท่ีพบในประเทศไทยก็พบว าจํากัดอยู ในเพียงจังหวัดเดียว คือ จังหวัด
กาญจนบุรี ทําให(ค(างคาวคุณกิตติอยู ในสภาวะท่ีเส่ียงต อการสูญพันธุ* สาเหตุหลักเกิดจากการ
คุกคามจากมนุษย* และการลดลงของถ่ินท่ีอยู อาศัย (ภาพท่ี 1) 

สําคัญแค ไหน อย างไรสําคัญแค ไหน อย างไรสําคัญแค ไหน อย างไรสําคัญแค ไหน อย างไร????    

ค(างคาวชนิดน้ีไม ได(มีความหมายต อประเทศไทยเท าน้ัน แต มีความสําคัญต อคนท่ัวโลก 
การสูญพันธุ*ของมันจะเป/นการสูญเสียอย างถาวรท่ีกระทบต อระบบนิเวศในภาพรวม เราไม 
สามารถนําส่ิงท่ีสูญเสียไปกลับมาได( ไม ว าจะใช(เงินทุนมากเท าใด และใช(เทคโนโลยีท่ีดีเพียงใดก็
ตาม และการได(ช่ือว าเป/น "สัตว*ประจําถิ่นสัตว*ประจําถิ่นสัตว*ประจําถิ่นสัตว*ประจําถิ่น" หมายถึง ถ(าหายไปก็ไม สามารถหามาทดแทนได( และ
เม่ือมันหายไป มนุษย*อย างเราไม อาจคาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึนได( เช น แมลงบางชนิดอาจมากข้ึนจน
ส งผลกระทบต อไร นาโดยรอบและระบบนิเวศท้ังระบบ อาจารย*สุรชิต แวงโสธรณ* หน่ึงในนักวิจัย
จากทีมสํารวจจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห งประเทศไทยเคยกล าวไว( เม่ือคราว
สํารวจค(างคาวหน(ายักษ*จมูกปุWม ซึ่งเป/นสัตว*ประจําถ่ินและมีสถานะใกล(สูญพันธุ* เช นเดียวกัน 

เราสํารวจกันอย างไรเราสํารวจกันอย างไรเราสํารวจกันอย างไรเราสํารวจกันอย างไร????    

ทางทีมสํารวจได(เข(าพ้ืนท่ีในเวลาท่ีทีมอ่ืนเลิกสํารวจกันแล(ว โดยเริ่มงานกันต้ังแต 
ประมาณ 16.00 นาฬิกาของแต ละวัน และไปส้ินสุดท่ีเวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา ส วนตอนเช(า 
ต้ังแต เวลาประมาณ 6.30 น. ก็จะเป/นเวลาของการสํารวจสัตว*เล้ียงลูกด(วยนมชนิดอ่ืน การจะ

สํารวจค(างคาวน้ัน เราจะต(องหาตัวค(างคาว ว ามีก่ีชนิด แต ละชนิดมีก่ีตัว ในแต ละถํ้ามีจํานวน
เท าไหร  แล(วจึงเก็บตัวอย างเพ่ือไปตรวจหาความหลากหลายทางชีวภาพ และสํารวจโรคท่ีเป/นโรค
สัตว*สู คนและโรคท่ีจะเป/นภัยคุกคามต อจํานวนประชากรของค(าวคาวเอง โดยเราจะเริ่มต้ังอุปกรณ*
ดักจับท่ีเรียกว ากับดักสลิงขึงแนวต้ัง หรือ Harp Trap ท่ีหน(าปากถํ้า (ภาพท่ี 2) ค(างคาวจะบินมาชน
เอ็นท่ีขึงไว( แล(วก็จะหล นลงสู ถุงท่ีรองอยู ด(านล าง โดยไม บาดเจ็บเสียหาย (ภาพท่ี 3) แล(วจึงนํา
ค(างคาวไปแยกชนิด ช่ังนํ้าหนัก เก็บตัวอย างและเก็บข(อมูลทางชีวภาพอ่ืนๆ (ภาพท่ี  4-5)       
เสร็จแล(วก็ปล อยคืนสู ธรรมชาติต อไป ซึ่งข้ันตอนต้ังแต การจับจนถึงการเก็บตัวอย างข(อมูลท้ังหมด
น้ัน กินเวลาไม ถึง 5 นาทีต อตัว น่ันหมายความว า ทีมงานต(องทํางานกันเหมือนกับในไลน*การผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียว เม่ือภารกิจในแต ละวันเสร็จส้ิน ก็กลับท่ีพัก เพ่ือท่ีจะต่ืนเช(า 
เข(าพ้ืนท่ีสํารวจสัตว*เล้ียงลูกด(วยนมชนิดอ่ืน ท่ีมีความสําคัญไม แพ(กันในพ้ืนท่ีเขาวังเขมร ไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี แหล งท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพเกินกว าท่ีหลายๆ คนนึกถึง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ค(างคาวคุณกิตติ สัตว*เล้ียงลูกด(วยนมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลกท่ีจัดอยู ใน
สภาวะท่ีเส่ียงต อการสูญพันธุ* 

 

 

 

 

 

  

   

 

ภาพท่ี 2 อุปกรณ*ดักจับค(างคาวแบบกับดักสลิงขึงแนวต้ัง หรือ Harp Trap 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ค(างคาวท่ีดักจับจะบินชนเส(นเอ็นท่ีขึงไว(แล(วร วงสู 
ถุงท่ีรองอยู ด(านล าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-5 การเก็บข(อมูลทางชีวภาพและเก็บตัวอย างจากค(างคาวท่ีจับได( 
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แต�วแต�วแตวแตวแต ว
หนังการ*ตูนเรื่องมนุษย*ค(างคาวในยุค
(http://www.youtube.com/watch?v=1qP

ด(วยตัวเองโดยมีผู(ช วยเพียงไม ก่ีคน เม่ือปฏิบัติการปราบผู(ร(ายเสร็จก็จะกลับมายังเซฟเฮาท*
ถํ้าค(างคาว ท่ีท่ีผู(ร(ายและคน

จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะในอําเภอไทรโยค เป/นบริเวณท่ีมีภูเขาหินปูนอยู 

จํานวนมาก  ซึ่งหินปูนน้ัน 

มันก็จะเกิดการละลายและขยายตัวจนกลายเป/

ส่ิงมหัศจรรย*เกิดข้ึนตามมา คือ

ยากท่ีจะพบได(ในท่ีอ่ืนใด เช น หินงอก 

และเม่ือระบบของโถงถํ้าได(มีพัฒนาการต 

มากข้ึน จนกลายเป/นโครงข าย

บางส วนจะเกิดการยุบตัวและถล มลงมา 

มีหน(าผาท่ีสูงชันสลับกับแอ งหลุมยุบ ซึ่งมี ช่ือเรี

ภูมิประเทศหินปูนภูมิประเทศหินปูนภูมิประเทศหินปูนภูมิประเทศหินปูน และมีถํ้าซ อนอยู มากมายอย างสลับซับซ(อน ท้ังถํ้าธารลอดและถํ้าแห(ง

    

เยีย่มบ(านค(างคาวเยีย่มบ(านค(างคาวเยีย่มบ(านค(างคาวเยีย่มบ(านค(างคาว    

แต�วแต�วแตวแตวแต ว! …แต�วแต�วแตวแตวแต ว!..แบทแมนๆ แบทแมนๆ แบทแมนๆ แบทแมนๆ 
หนังการ*ตูนเรื่องมนุษย*ค(างคาวในยุค60’s ซึ่งเป/นการ*ตูนฮีโร ยอดฮิตตลอดการเรื่องหน่ึง 
http://www.youtube.com/watch?v=1qP-NglUeZU ) แต น่ันเป/นเรื่องของมนุษย*ท่ีต อสู(กับพวกผู(ร(าย
ด(วยตัวเองโดยมีผู(ช วยเพียงไม ก่ีคน เม่ือปฏิบัติการปราบผู(ร(ายเสร็จก็จะกลับมายังเซฟเฮาท*
ถํ้าค(างคาว ท่ีท่ีผู(ร(ายและคนอ่ืนๆจะไม สามารถตามมารบกวนได(  

 

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะในอําเภอไทรโยค เป/นบริเวณท่ีมีภูเขาหินปูนอยู 

จํานวนมาก  ซึ่งหินปูนน้ัน เม่ือมีนํ้าฝนท่ีมีฤทธิ์เป/นกรดอ อนๆ ไหลลงไปตามรอยแตกของหิน

มันก็จะเกิดการละลายและขยายตัวจนกลายเป/นโถงถํ้าท่ีมีรูปร างและขนาดต าง

ส่ิงมหัศจรรย*เกิดข้ึนตามมา คือ ประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีมีความงามและมีลักษณะแปลกๆ 

พบได(ในท่ีอ่ืนใด เช น หินงอก หินย(อย เสาหิน ม านหิน หินนํ้าไหล และ

และเม่ือระบบของโถงถํ้าได(มีพัฒนาการต อไปอีก โถงถํ้าต างๆ จะถูกละลายและถูกกัดกร อน

จนกลายเป/นโครงข ายถํ้าใต(ดินท่ีมีหลายระดับความลึก 

ส วนจะเกิดการยุบตัวและถล มลงมา จึงเหลือไว(ให(เห็นเป/นภูมิประเทศท่ีมีลักษณะตะปุWมตะ

มีหน(าผาท่ีสูงชันสลับกับแอ งหลุมยุบ ซึ่งมี ช่ือเรียกเฉพาะว า ภูมิประเทศแบบคาสต*ภูมิประเทศแบบคาสต*ภูมิประเทศแบบคาสต*ภูมิประเทศแบบคาสต*
และมีถํ้าซ อนอยู มากมายอย างสลับซับซ(อน ท้ังถํ้าธารลอดและถํ้าแห(ง

รปูแสดงตาํแหน งท่ีตัง้ถ้าํในพ้ืนท่ีศึกษารปูแสดงตาํแหน งท่ีตัง้ถ้าํในพ้ืนท่ีศึกษารปูแสดงตาํแหน งท่ีตัง้ถ้าํในพ้ืนท่ีศึกษารปูแสดงตาํแหน งท่ีตัง้ถ้าํในพ้ืนท่ีศึกษา    

โดย  ชัยพร  ศิรพิรไพบูลย*โดย  ชัยพร  ศิรพิรไพบูลย*โดย  ชัยพร  ศิรพิรไพบูลย*โดย  ชัยพร  ศิรพิรไพบูลย*    

แบทแมนๆ แบทแมนๆ แบทแมนๆ แบทแมนๆ !!!!น่ันคือ เสียงเพลงไตเติลของ
ซึ่งเป/นการ*ตูนฮีโร ยอดฮิตตลอดการเรื่องหน่ึง 

แต น่ันเป/นเรื่องของมนุษย*ท่ีต อสู(กับพวกผู(ร(าย
ด(วยตัวเองโดยมีผู(ช วยเพียงไม ก่ีคน เม่ือปฏิบัติการปราบผู(ร(ายเสร็จก็จะกลับมายังเซฟเฮาท* ก็คือ  

จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะในอําเภอไทรโยค เป/นบริเวณท่ีมีภูเขาหินปูนอยู เป/น  

ไหลลงไปตามรอยแตกของหิน      

ร างและขนาดต างๆ และจะมี           

ประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีมีความงามและมีลักษณะแปลกๆ 

อย เสาหิน ม านหิน หินนํ้าไหล และไข มุกถํ้า ฯลฯ   

จะถูกละลายและถูกกัดกร อน     

ถํ้าใต(ดินท่ีมีหลายระดับความลึก และเม่ือถึงจุดๆหน่ึง โถงถํ้า

ประเทศท่ีมีลักษณะตะปุWมตะป@�า 

ภูมิประเทศแบบคาสต*ภูมิประเทศแบบคาสต*ภูมิประเทศแบบคาสต*ภูมิประเทศแบบคาสต*  หรือ                                         
และมีถํ้าซ อนอยู มากมายอย างสลับซับซ(อน ท้ังถํ้าธารลอดและถํ้าแห(ง 

    

ครบครันเหมาะสําหรับการลงทุนนําครอบครัวมาอยู อาศัย คือ 

อาหารอาหารอาหารอาหาร””””
ท่ีเล็กท่ีสุดในโลก มีนํ้าหนักเฉล่ียเพียง 

แต ถ(าจะถามว า

จากผลการสํารวจพบว า ส วนใหญ จะเป/นโถงถํ้าแห(ง และมีซอกเล็กซอกน(อยมาก ยากท่ีคนหรือ

สัตว*นักล าท้ังหลายจะเข(าไปได( 

คนไปรบกวนมัน 

ออกเป/นประจํา 

ปกคลุมอําพรางไว(

นักบันทึ

เรื่องโลกร(อนโลกเย็นในอดีต คือ

ด(านธรณีวิท

ฟอสซิลท่ีสําคัญๆ

ส่ิงมีชีวิตแปลกๆท่ีสามารถอยู ในถํ้าท่ีมืดสนิทได( และมีสัตว*สายพันธุ*ใหม ๆท่ีรอการค(นพบอีก

มากมาย  รวมท้ังส่ิง

ท่ีมาจากถํ้า และมีหลักฐานบ งบอกว า

มันถูกยกตัวข้ึนไปอยู ในท่ีสูงจนไม มีนํ้ามาหล อเล้ียงมันอีกต อไป จนกลายเป/นอดีตนํ้าตกไป

ซะงั้น..แหล ะ 

ดังน้ันในพ้ืนท่ีเหล าน้ี จึงถือได(ว าเป/นทําเลทองของค(างคาว เพราะมีลักษณะเด นท่ี

ครันเหมาะสําหรับการลงทุนนําครอบครัวมาอยู อาศัย คือ 

””””  โดยเฉพาะค(างคาวคุณกิตติ (Craseonycteristhonglongyai
ท่ีเล็กท่ีสุดในโลก มีนํ้าหนักเฉล่ียเพียง 2 กรัมเท าน้ัน เบาหวิวเลย ซึ่

แต ถ(าจะถามว า ถํ้าแบบไหนหรือโถงถํ้าแบบไหนท่ีค(างคาวโด

จากผลการสํารวจพบว า ส วนใหญ จะเป/นโถงถํ้าแห(ง และมีซอกเล็กซอกน(อยมาก ยากท่ีคนหรือ

ว*นักล าท้ังหลายจะเข(าไปได( ส วนตําแหน งของถํ้าท่ีมีค(างคาวชนิดน้ีอยู น้ัน

คนไปรบกวนมัน เราจะสามารถพบได(แม(ในถํ้าท่ีอยู ใกล(ริมถนน 

ออกเป/นประจํา มันจึงชอบจะอยู ในส วนท่ีสูงข้ึนไปในถํ้าตามหน(าผาชันหรือท่ีลาดชันแต มีปWาไม(ช วย

ปกคลุมอําพรางไว( 

รปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาวรปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาวรปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาวรปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาว

 

จากการสํารวจและศึกษาเรื่องถํ้ามานาน ผู(เขียนอยากจะบอกท านท้ังหลายว า ถํ้าน้ันเป/น

นักบันทึกประวัติศาสตร*ของโลกช้ันยอด เพราะเราสามารถพบหลักฐานต างๆ

เรื่องโลกร(อนโลกเย็นในอดีต คือ ข(อมูลสภาพภูมิอาก

รณีวิทยาท่ีหาไม ได(นอกถํ้า เช น หลักฐานการยกตัวของเปลือกโลกในประเทศไทย

ฟอสซิลท่ีสําคัญๆ หลักฐานด(านโบราณคดีท่ีย(อนไปได(

ส่ิงมีชีวิตแปลกๆท่ีสามารถอยู ในถํ้าท่ีมืดสนิทได( และมีสัตว*สายพันธุ*ใหม ๆท่ีรอการค(นพบอีก

มากมาย  รวมท้ังส่ิงท่ีเรารู(จักแต ไม รู(เรื่องราวเบ้ืองหลัง 

ท่ีมาจากถํ้า และมีหลักฐานบ งบอกว า ในอดีตมีนํ้าตกแบบน้ีอีกหลายแห ง 

มันถูกยกตัวข้ึนไปอยู ในท่ีสูงจนไม มีนํ้ามาหล อเล้ียงมันอีกต อไป จนกลายเป/นอดีตนํ้าตกไป

แหล ะ เป/นต(น   

รปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติรปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติรปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติรปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติ

ดังน้ันในพ้ืนท่ีเหล าน้ี จึงถือได(ว าเป/นทําเลทองของค(างคาว เพราะมีลักษณะเด นท่ี

ครันเหมาะสําหรับการลงทุนนําครอบครัวมาอยู อาศัย คือ ““““ต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล งต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล งต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล งต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล ง
Craseonycteristhonglongyai)  ซึ่งเป/นสัตว*เล้ียงลูกด(วยนํ้านม

กรัมเท าน้ัน เบาหวิวเลย ซึ่งจะพบได(ในหลายถํ้าบริ

ถํ้าแบบไหนหรือโถงถํ้าแบบไหนท่ีค(างคาวโดยเฉพาะค(างคาวคุณกิตติชอบอยู  

จากผลการสํารวจพบว า ส วนใหญ จะเป/นโถงถํ้าแห(ง และมีซอกเล็กซอกน(อยมาก ยากท่ีคนหรือ

งถํ้าท่ีมีค(างคาวชนิดน้ีอยู น้ันจริงๆแล(ว ถ(าหากไม มี

ด(แม(ในถํ้าท่ีอยู ใกล(ริมถนน แต เน่ืองจากพ้ืนท่ีน้ีมีผู(คนเข(า

มันจึงชอบจะอยู ในส วนท่ีสูงข้ึนไปในถํ้าตามหน(าผาชันหรือท่ีลาดชันแต มีปWาไม(ช วย

    

รปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาวรปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาวรปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาวรปูแสดงลกัษณะถ้าํท่ีเป/นถิน่ท่ีอยู ของค(างคาว    

การสํารวจและศึกษาเรื่องถํ้ามานาน ผู(เขียนอยากจะบอกท านท้ังหลายว า ถํ้าน้ันเป/น

เพราะเราสามารถพบหลักฐานต างๆ มากมายไม ว าจะเป/น  

ข(อมูลสภาพภูมิอากาศในยุคดึกดําบรรพ*จนถึงป�จจุบัน 

การยกตัวของเปลือกโลกในประเทศไทย

หลักฐานด(านโบราณคดีท่ีย(อนไปได(ถึงยุคมนุษย*ถํ้านานนับหม่ืนป? ตลอดจน

ส่ิงมีชีวิตแปลกๆท่ีสามารถอยู ในถํ้าท่ีมืดสนิทได( และมีสัตว*สายพันธุ*ใหม ๆท่ีรอการค(นพบอีก

กแต ไม รู(เรื่องราวเบ้ืองหลัง เช น นํ้าตกไทรโยคใหญ น้ัน เกิดจากนํ้าพุ

ในอดีตมีนํ้าตกแบบน้ีอีกหลายแห ง  เพียงแต ว าในป�จจุบัน

มันถูกยกตัวข้ึนไปอยู ในท่ีสูงจนไม มีนํ้ามาหล อเล้ียงมันอีกต อไป จนกลายเป/นอดีตนํ้าตกไป

รปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติรปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติรปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติรปูแสดงตวัอย างผงัถ้าํเทพนมิติ    

ดังน้ันในพ้ืนท่ีเหล าน้ี จึงถือได(ว าเป/นทําเลทองของค(างคาว เพราะมีลักษณะเด นท่ี      

ต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล งต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล งต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล งต(องปลอดภัยและไม ไกลแหล ง
ซึ่งเป/นสัตว*เล้ียงลูกด(วยนํ้านม

งจะพบได(ในหลายถํ้าบริเวณน้ี 

ยเฉพาะค(างคาวคุณกิตติชอบอยู    

จากผลการสํารวจพบว า ส วนใหญ จะเป/นโถงถํ้าแห(ง และมีซอกเล็กซอกน(อยมาก ยากท่ีคนหรือ

าหากไม มี

นท่ีน้ีมีผู(คนเข(า

มันจึงชอบจะอยู ในส วนท่ีสูงข้ึนไปในถํ้าตามหน(าผาชันหรือท่ีลาดชันแต มีปWาไม(ช วย

การสํารวจและศึกษาเรื่องถํ้ามานาน ผู(เขียนอยากจะบอกท านท้ังหลายว า ถํ้าน้ันเป/น

มากมายไม ว าจะเป/น  

าศในยุคดึกดําบรรพ*จนถึงป�จจุบัน ข(อมูล

การยกตัวของเปลือกโลกในประเทศไทย และ

ตลอดจน

ส่ิงมีชีวิตแปลกๆท่ีสามารถอยู ในถํ้าท่ีมืดสนิทได( และมีสัตว*สายพันธุ*ใหม ๆท่ีรอการค(นพบอีก

เกิดจากนํ้าพุ

เพียงแต ว าในป�จจุบัน

มันถูกยกตัวข้ึนไปอยู ในท่ีสูงจนไม มีนํ้ามาหล อเล้ียงมันอีกต อไป จนกลายเป/นอดีตนํ้าตกไป       



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 15151515    

การประกวดสดุยอดพ อการประกวดสดุยอดพ อการประกวดสดุยอดพ อการประกวดสดุยอดพ อ----แม ครวัหวัปWาก*แห งเขือ่นศรนีครนิทร*แม ครวัหวัปWาก*แห งเขือ่นศรนีครนิทร*แม ครวัหวัปWาก*แห งเขือ่นศรนีครนิทร*แม ครวัหวัปWาก*แห งเขือ่นศรนีครนิทร*    

โดย โดย โดย โดย สมศร ีเจรญิเกยีรตกิลุ และคณะสมศร ีเจรญิเกยีรตกิลุ และคณะสมศร ีเจรญิเกยีรตกิลุ และคณะสมศร ีเจรญิเกยีรตกิลุ และคณะ    

 การประกวดสุดยอดพ อ-แม ครัวหัวปWาก* แห งเข่ือนศรีนครินทร* เป/นกิจกรรมท่ีต อ
เน่ืองมาจากการสํารวจพืชอาหารท(องถ่ินแต ละฤดูกาล ในพ้ืนท่ีปWาอนุรักษ*รอบเข่ือนศรีนครินทร* 
จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต(โครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการสอบถามชาวบ(านโดยรอบเข่ือน ถึงความชอบ
และความถ่ีของการนําพืชผักหลายชนิดท่ีพบว า น าสนใจ มาใช(ปรุงเป/นอาหารตามตํารับพ้ืนบ(าน 
ได(ผักจํานวน 9 ชนิด สําหรับนํามาใช(ในการประกวดตํารับอาหารพ้ืนบ(าน 10 ตํารับ ได(แก  แกงส(ม
ผักหวานปWา แกงเลียงผักหวานปWา แกงส(มผักกูด แกงส(มตะคึก แกงส(มกระพ้ีจ่ัน แกงปWาเร วปWา
ทอดมันว านเปราะ แกงกะทิบุก แกงปWากระชายพราน และลาบเพกา ฟ�งช่ือแล(วชวนให(นํ้าลายสอ
ท้ังน้ัน 

 ในการประกวด ครั้งน้ีใช(ช่ือว า “ ภูมิป�ญญาตํารับอาหารพ้ืนบ(านจากพืชท(องถ่ิน เข่ือน   
ศรีนครินทร* จังหวัดกาญจนบุรี” โดยการร วมแรง ร วมใจเป/นอย างดีของเจ(าหน(าท่ีการไฟฟ8าฝWาย
ผลิตแห งประเทศไทย เข่ือนศรีนครินทร* ผู(นําชุมชน ตลอดจนชาวบ(านต างๆ ท่ีอาศัยอยู รอบเข่ือน
ศรีนครินทร* ได(แก  หมู บ(านแก งแคบ แก งปลากด เจาะเลาะ ปลายดินสอ พุนํ้าเปรี้ยว และสองพ่ี
น(อง การแข งขันแบ งออกเป/น 4 ครั้ง ตามช วงเวลาท่ีสามารถหาผักพ้ืนบ(านแต ละชนิดได( อีกท้ังมี
การเวียนไปจัดประกวดท้ังในหมู บ(าน และท่ีเข่ือนศรีนครินทร* เพ่ือสร(างบรรยากาศ และการมีส วน
ร วมของชุมชน ในการกระตุ(นให(เกิดสํานึกรัก และเห็นคุณค าในทรัพยากรท(องถ่ินของตน  

 

รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี 1111 บรรยากาศในงานประกวด 

 บรรยากาศในการแข งขัน เป/นไปอย างสนุกสนาน และเป/นกันเองท้ังระหว างผู(เข(า
ประกวดจากแต ละหมู บ(าน ผู(จัดการแข งขัน และคณะกรรมการ แต ละทีมเดินทางมาสถานท่ีจัดงาน
กันแต เช(า เพ่ือเตรียมตัวท้ังอุปกรณ*ต างๆ และเครื่องปรุง เม่ือถึงกําหนดเวลา ผู(จัดการแข งขันซึ่ง
เป/นผู(จัดหาผักสําหรับใช(ในการประกวดแต ละครั้ง ส งมอบผักให(กับทุกทีม และให(เริ่มปรุงได(ตาม
เวลาท่ีกําหนด แต ละทีมขะมักเขม(นกับการทําอาหาร กล่ินอาหารหอมฟุ8งไปท่ัว ระหว างการ
ทําอาหาร คณะกรรมการเข(าไปสอบถามและสังเกตการณ* ในด(านการเตรียม การทํา และ
สุขลักษณะ รวมถึงภูมิป�ญญาต างๆท่ีเก่ียวข(องจากผู(เข(าแข งขัน ท่ีเราไม ทราบมาก อน เช น การลวก
ผักหวานปWา หรือตะคึก ก อนนําไปปรุงเป/นแกง เพ่ือให(ผักมีสีสันน ารับประทาน และใช(เวลาในการ
ต(มน(อยกว า ท้ังยังช วยรักษาคุณค าทางอาหารไว(ได(ด(วย หรือการเตรียมบุก ซึ่งหากเตรียมไม ดี   
จะคัน เน่ืองจากมีสารชนิดหน่ึงท่ีสามารถละลายได(ในนํ้า ภูมิป�ญญาโบราณจึงมีการนําบุกท่ีปอก
เปลือกออกหมดแล(วมาลวก หรือน่ึง เพ่ือลดสารชนิดน้ีก อนนํามาปรุงอาหาร หรือเพกาท่ีมีรสขม 
เทคนิคในการลดรสขมคือ การนํามาย าง/เผาก อนนํามาทําอาหาร  

 

รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี 2 2 2 2 การพูดคุยระหว างคณะกรรมการ และผู(เข(าประกวด    

    

  

 หลังจากผู(เข(าประกวดทุกทีมทําอาหารแต ละตํารับเสร็จแล(ว ก็มาถึงภาระอันหนักล้ินของ
คณะกรรมการ เพราะอาหารแต ละจานท้ังเผ็ด ท้ังร(อน อร อยกันจนยากท่ีจะตัดสิน แต ก็จําเป/นต(อง
ตัดสินไปตามเกณฑ*ท่ีกําหนดไว( เช น วัตถุดิบสด สะอาด การปรุงถูกสุขลักษณะ ไม มีการใช(ผงชูรส 
หรือสารปรุงรสต างๆ ทําอาหารเสร็จทันตามเวลา ผู(เข(าประกวดแต งกายสะอาด มิดชิด            
ถูกสุขอนามัย ท่ีสําคัญคือ รสชาติต(องอร อยและมีเอกลักษณ*ประจําถ่ิน อันเป/นผลมาจาก         
ภูมิป�ญญาท่ีสืบทอดมาจากผู(เฒ าผู(แก  ท่ีสําคัญและต(องคํานึงถึงเป/นพิเศษสําหรับการประกวด    
ครั้งน้ี คือ ควรเป/นอาหารท่ีมีคุณค าทางโภชนาการท่ีเหมาะสมด(วย โดยการดูจากส วนผสมต างๆ    
ท่ีใช( 

รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี 3333 การชิมอาหารโดยคณะกรรมการ 

 หลังจากท่ีทุกฝWายเหน่ือยกันมาตลอดช วงเช(า ก็มาถึงการกินอาหารกลางวันร วมกัน 
ระหว างกินอาหารน้ันคณะกรรมการก็เร งรวมผลคะแนนให(เสร็จทันเวลา และแล(วเวลาท่ีทุกคนรอ
คอยก็มาถึง การประกาศผลการประกวดของอาหารแต ละตํารับ ทีมท่ีชนะก็หน(าช่ืนตาบานกัน 
ส วนทีมไหนท่ีไม ได(ก็ยังย้ิมได( เพราะมีความหวังท่ีจะกลับไปหาเคล็ดลับ และฝ{กฝนเพ่ือนํามาใช(ใน
ครั้งต อไป ทําให(ผลัดกันได(รางวัลอย างท่ัวหน(า จนมาถึงการประกวดครั้งสุดท(าย จากน้ันจึงนํา
คะแนนของทุกครั้งมารวมกัน เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ แต ส่ิงท่ีสําคัญของการประกวด
น้ีคงไม ใช เรื่องการแพ( หรือชนะ แต อยู ท่ีความเข(มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชน 
การได(เห็นการแบ งป�นกันของคนระหว างชุมชน รวมถึงการจุดประกายให(เห็นถึงคุณค าของการ  
สืบทอดภูมิป�ญญาท่ีมีมาแต รุ นปูWรุ นย า ในการใช(ทรัพยากรพืชท่ีมีให(เกิดประโยชน*ในการดํารงชีวิต 
ตลอดจนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ*ทรัพยากร และภูมิป�ญญาเหล าน้ีให(คงอยู คู กับแผ นดิน
ไทยอย างย่ังยืนต อไป  

 

รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี รปูท่ี 4444 ปvดการประกวดตํารับอาหาร ภูมิป�ญญาตํารับอาหารพ้ืนบ(านจากพืชท(องถ่ิน  

เข่ือนศรีนครินทร* จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 16161616    

เขยีนแบบสิง่แวดล(อม กาละเทศะ และธรรมะ ในสวนทเุรยีนเขยีนแบบสิง่แวดล(อม กาละเทศะ และธรรมะ ในสวนทเุรยีนเขยีนแบบสิง่แวดล(อม กาละเทศะ และธรรมะ ในสวนทเุรยีนเขยีนแบบสิง่แวดล(อม กาละเทศะ และธรรมะ ในสวนทเุรยีน    

โดย เกษม กลุประดษิฐ*โดย เกษม กลุประดษิฐ*โดย เกษม กลุประดษิฐ*โดย เกษม กลุประดษิฐ*    

    

    

    

    

    

    

อบ ไชยวสุอบ ไชยวสุอบ ไชยวสุอบ ไชยวสุ (15 สิงหาคมพ.ศ. 2444  2 ตุลาคม พ.ศ. 
2540)  ครูสอนภาษาไทย นักหนังสือพิมพ* นักเขียนเรื่องส้ันแนวชวนหัว เจ(าของนามปากกา                 
ฮิวเมอริสต*ฮิวเมอริสต*ฮิวเมอริสต*ฮิวเมอริสต* และ L.L.L.L.กกกก....ฮฮฮฮ.... ได(รับการยกย องเป/นผู(ใช(ภาษาไทยดีเด น รางวัลพระเก้ียวทองคํา และรับ
การเชิดชูเกียรติเป/นศิลปvนแห งชาติ สาขาวรรณศิลป� (หัสคดี) ประจําป?พุทธศักราช 2529 

อบ ไชยวสุ เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สิริอายุได( 96 ป? 1 เดือน 17 วัน 
ได(รับพระราชทานเพลิงศพเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 

ภาพประกอบด(านบน เป/นปกหนังสือ เล มท่ีเราได(ตามหามานาน และได(เล มมาเป/นของ
ตัวเองเม่ือป? 52 ไม ใช ว าหายากอะไรนักหรอกประเด็นมันอยู ท่ีว า ตอนเรียนมัธยม เคยได(อ าน
หนังสือของฮิวเมอร*ริสต* ในห(องสมุด ท านเขียนถึง ขนมจีบดอกทุเรียน ท่ีเมืองนนท* (บ(านเราก็อยู 
ปากเกร็ดเคยเป/นสถานท่ีขายทุเรียน จากเกาะเกร็ดมาก อน)   

ป? 51 พอมีโอกาสได(มาทํางานเก่ียวกับเรื่องสวนผลไม( ท่ีเมืองนนท* ก็เลยนึกถึงหนังสือ
เล มน้ัน และข(อเขียนท่ีเคยอ านเก่ียวกับทุเรียน ตามท่ีเกริ่นไว(ว าตามหามานาน หมายความว า   
ตามหาหนังสือของฮิวเมอริสต*เล มไหนก็ไม รู( รู(แต ว ามีเรื่องราวของทุเรียนอยู ประมาณ 3-4 บรรทัด 
ไอ(ครั้นจะกว(านซื้อท้ังหมดก็ไม ไหว ก็เลยต(องใช(วิธีเปvดเล ม และอ านอย างเร็ว เริ่มจาก เรื่อง
เอกพจน*บุรุษท่ีหน่ึง รวมเรื่องส้ันบางเรื่องของฮิวเมอริสต* คิดเบ งรวมเรื่องขบขันของฮิวเมอริสต* 
อ(ายเป?ยด(วน พอเริ่มอ านไป อ านเร็วไม ได(แล(ว ของดีๆ ท้ังน้ันตาน้ีจะอ านแบบช(าๆ ให(ได(อรรถรส 
ขืนไปทําอย างน้ีทีร(านหนังสือก็คงจะไม งามแน ............. 

ตอนน้ีท่ีบ(านมีหนังสือของ ฮิวเมอริสต* หลายเล ม  ท้ังหัสนิยาย หลักไวยากรณ* ความรู( 
ลีลาการเขียน การล(อเลียนสังคม และท่ีหนักไปกว าน้ัน ภาพประกอบ ภาพล(อเลียน เป/นฝ?มือของ 
อาจารย*ประยูร จรรยาวงษ* ย่ิงคุ(มค ากับการเก็บรวบรวมเอาไว(อ านเพ่ือความบันเทิง และอ านเพ่ือ
ศึกษาเรื่องราวต างๆ ได(อย างไม เบ่ือ 

ก็ยังไม พบเล มท่ีต(องการอยู ดี ก อนวันลอยกระทง 1 วัน ไปเดินแถวท าช(าง มีแผงขาย
หนังสืออยู หลายเจ(า ก็ไปเจอจนได( ข้ึนปกว า ขําขันกับอิวเมอริสต*จิตแจ มใส ราคาปก 165 บาท 
สภาพดีเย่ียม เรื่องทุเรียนท่ีเราตามอยู ในเรื่องส้ันช่ือว า ดงเด็กเด็ก พออ านเจอ ก็เกิดอาการ
ประหลาด เหมือนไปแอบเจอส่ิงของสําคัญ ท่ีคนอ่ืนไม รู(จัก และเรารู(อยู คนเดียวว ามันสําคัญ 
จังหวะน้ีถ(าเก็บอาการไว(ไม อยู  คนขายจะต(องบอกราคาแพงแน  ถ(าย่ิงรู(ว าน่ีเป/นหนังสือมีเรื่อง
ทุเรียนซึ่งสําคัญมากมันอาจจะเก็บไว(อ านเอง ไม ขายใครก็ได( อาศัยว าเดินตลาดของเก ามาบ อย 
ต(องทําทีว าหนังสือเล มน้ีก็ไม สนใจสักเท าไร ทําทีแกล(งถามไปว าเล มน้ีราคาเท าไร และก็ทําเป/น
พลิกหนังสือเล มอ่ืนดูไปเรื่อยๆ น(องคนขายบอกมาว า พ่ีดูราคาท่ีปกให(หน อยครับ ตอนน้ีเริ่มมี
อาการลุ(น (ความมันของการเดินตลาดขายของเก า อยู ช วงเวลาน้ีครับ เราพบส่ิงท่ีต(องการ ถ(าเขา
ขายแพงเราก็ต(องซื้อ แต ถ(าเขาขายมาถูก เราก็ซื้อด(วยความรู(สึกท่ีดี กําไรสองต อ) 165 บาท     
เราตะโกนไป น(องมันสวนกลับทันที 100 นึงพ่ี เราก็สวนกลับ 80 น(อง เด๋ียวดูเล มอ่ืนด(วย OK พ่ี 
เอาหนังสือมาไว(ท่ีผมก อนก็ได(ครับ แต เราไม ยอมให( เด๋ียวใครมาเห็น แล(วรู(ว าเล มน้ีดียังไง  มันให(
ราคา 100 เราก็จะอดได(หนังสือ วันน้ันน่ังเรือด วนเจ(าพระยา กลับบ(าน แทบจะไม ได(ดูวิว ข(างทาง
เลย อ านย อหน(าสุดท(ายของหน(า 147 อยู หลายเท่ียวความมีอยู ว า 

คูคับ... วันหน่ึงผมได(รับคําบอกเล า... เอาไหมล ะอาทิตย*น้ีไปกินดอกทุเรียนกัน          
ไอ(ลูกทุเรียนอะไร มันจะมีเวลาน้ีล ะ ดอกมันน ะ เออน า จะทําให(กินซี คืองี้ เอาหมูเอากุ(งเอาไก เอา
ปูทะเลเอาสัตว*ต างๆ บรรดามีสับให(ละเอียด ยัดลงไปในดอกทุเรียน แล(วน่ึงแล(วกินเหมือนขนมจีบ 

เข(าทีเข(าที ตกลงอ๊ัวไป แต อ๊ัวเสียดายดอกทุเรียนท่ีเอามากินเสียในรูปของขนมจีบ เราจะ
อดทนรอไปอีกหน อยแล(วกินมันในรูปเน้ือทุเรียนมิดีรึ อ๊ัวอดทนได(นา 

ไม ใช อย างงั้น คูก็เป/นบ(าไปได( ถึงคูวิเศษยังไง ก็ไม มีใครเขาเสียสละเด็ดดอกทุเรียนมา
ยัดไส(หมูน่ึงให(กินหรอก หมายความว า ดอกทุเรียนท่ีมันร วงร วง 

เออ ถ(างั้นเอา อาทิตย*น้ีอ๊ัวไป     แต ว าฮิวเมอริสต*ก็ไม ได(ไปในอาทิตย*นั้น เพราะเพ่ือนไม แต ว าฮิวเมอริสต*ก็ไม ได(ไปในอาทิตย*นั้น เพราะเพ่ือนไม แต ว าฮิวเมอริสต*ก็ไม ได(ไปในอาทิตย*นั้น เพราะเพ่ือนไม แต ว าฮิวเมอริสต*ก็ไม ได(ไปในอาทิตย*นั้น เพราะเพ่ือนไม 
ได(มารับ เลยเปลี่ยนเป/นอาทิตย*ถัดไปได(มารับ เลยเปลี่ยนเป/นอาทิตย*ถัดไปได(มารับ เลยเปลี่ยนเป/นอาทิตย*ถัดไปได(มารับ เลยเปลี่ยนเป/นอาทิตย*ถัดไป    

พ่ีเยาววนิตต* ดิถีเพ็ง ทํางานอยู ท่ี อบต.บางสีทอง และมีงานคู ขนานอีกงานหน่ึง อยู ท่ี
ศูนย*อนุรักษ*พันธุกรรมพืชบางสีทอง ชวนให(เราไปรู( จักกับชาวสวนทุเรียนท่ีน่ัน ชาวสวนท่ี        
บางสีทองยังคงวิถีชีวิตด้ังเดิม อยู กันเป/นครอบครัวขยาย ขนัดสวนก็อยู ติดๆ กัน ใช(คู คลอง ร อง
สวนร วมกัน ป8าสมบูรณ* เป/นพ่ีใหญ ในสวนทุเรียนย านน้ัน ป8าสมบูรณ*ชอบแทนตัวเองว าพ่ี แต เรา
เรียกว า ป8าอยู เรื่อย ท านมีอายุมากแล(ว แต ยังแข็งแรงแบบน าแปลกใจ 

เม่ือดอกทุเรียนเริ่มจะบาน เราไปบางสีทอง เตรียมการทําอาหารจากดอกทุเรียน      
โดยขอไปคุยกับป8า เอ อ พ่ีก็แล(วกัน พ่ีบูรณ* ท านเอ ยปากว า เกือบสิบป?แล(วท่ีไม ได(เอาดอกทุเรียน
มาทําอาหารกินกันในบ(าน (เขาไม ทําขาย ทําแล(วก็มาแบ งกันกิน) ส วนมากก็จะทําแกงส(ม ห อหมก 
ไข เจียว หรือไม ก็เอามาลวกจ้ิมนํ้าพริก  

แล(วขนมจีบดอกทุเรียนล ะครับ เคยทําบ(างไหม พ่ีบูรณ*หันมาถามว า มันทํายังไง น าจะ
ทําได(เพราะข้ัวทุเรียน หรือหม(อตาน มันมีขนาด และรูปทรงท่ีเหมือนแป8งทําขนมจีบ แล(วเราก็ยก
หนังสือเล มน้ันให(อ านดู  

ตอนเช(ามืดไปขอเก็บดอกทุเรียนจากสวนของคนรู(จักกัน ได(มามากหลายกิโล แถมยัง
เหลือแบ งไปให( อาจารย*สมศรี แห งสถาบันวิจัยอาหารและโภชนาการ ม.มหิดล วิเคราะห*คุณค า
ทางโภชนาการได(อีกด(วย เราได(ดมดอกทุเรียน ตอนเข(าไปสํารวจข(อมูล ในดอกจะมีนํ้าหวาน  
กล่ินเหมือนนํ้าอ(อย เอาไว(ล อผ้ึง และชันโรง ให(มากิน และช วยผสมเกสรดอกทุเรียนให(ด(วย ดอก
ทุเรียน 1 ดอก แบ งออกมาเป/น หม(อตาน เกสร และกลีบดอก สีสันของดอกจะเปล่ียนไป เม่ือถูก
แดด เอามาทําอาหารไม สวย พ่ีบูรณ*ตอบมา หลังเราถามไปว า ทําไมต(องไปเก็บดอกต้ังแต ยังมืด 
น่ีคือความเข(าใจในส่ิงแวดล(อมรอบสวนจริงๆ  

ประมาณ 8.30 พวกเรามาถึงบ(านพ่ีบูรณ* โดยมี   
พ่ีนิตต*มารออยู แล(ว  บ(านพ่ีบูรณ*อยู ริมคลอง
บางกอกน(อย บรรยากาศ ร มรื่น เป/นบ(านทรงไทย
เดิม ต อเติมบางส วนรองรับลูก หลาน เหลน       
ดูอบอุ นดี พ่ีบูรณ*เปvดครัวบนบ(าน ขนอุปกรณ*     
ทําครัว มาใช(งานอย างครบครัน เครื่องปรุง 
วัตถุดิบสําหรับ4เมนู วางเต็มครัว แทบจะไม มีท่ี  
ให(เดิน  

เกือบจะเพลอยู แล(ว ตอนท่ีพ่ีบูรณ*ทําเมนูสุดท(ายคือ ไข เจียวเกสรดอกทุเรียนเสร็จ 
พยายามท่ีจะอธิบายความว า พวกเราอยู ในครัวกันวันน้ัน มีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เฮฮา 
ตลอด เด๋ียวก็มีกล่ินหอมของอาหาร กล่ินหอมของเครื่องเทศ โชยมาเป/นระยะ เสียงครก เสียงมีด
กระทบเขียง สลับกันแทรกมาบ อยๆ กว าจะได(กินก็ปาเข(าไปเกือบจะบ ายโมง เพราะมัวแต ถ ายรูป
อาหารจานเด็ดกันไว(  เพ่ือเตรียมการสําหรับการเชิญชวนให(นักโภชนากร มาช วยศึกษาคุณค าทาง
โภชนาการตํารับอาหารจากดอกทุเรียนในโอกาสต อไป 

ในท่ีสุดก็ถึงเวลาอาหารกลางวัน หลังจากท่ี
น่ังจ(องกันมานานพอควร เผลอแผลบเดียว
หมดเกล้ียง หลายคนชมว าอร อย และ
แปลกดี สําหรับผมแล(ว อาหารกลางวัน  
ม้ือน้ี มีเรื่องราวประกอบมากเป/นพิเศษ 
และรอคอยมานานหลายป? นับแต วันท่ีได(
เจอในขนมจีบดอกทุเรียนในหนังสือ และ
วันท่ีหาหนังสือเล มน้ีจนพบ จนมาถึงวันน้ี 
ได(เห็น และได(กินอาหารน้ันจริงๆ น่ีเป/น

ช วง 2 สัปดาห*เท าน้ัน ท่ีเราจะมีดอกทุเรียนร วงมาให(ทําอาหารกินกัน มันก็ยากพอตัวเหมือนกัน 
สําหรับนักชิม เพราะอาหารจากดอกทุเรียนไม มีทําขายท่ัวไป เพราะฉะน้ันว าถ(าใครอยากจะลองชิม
เมนูอาหารจากดอกทุเรียน การเตรียมประกอบอาหารชุดน้ี ต(องวางแผนและจัดการให(ดีๆ เด๋ียวจะ
เหมือนกับในหนังสือ ขําขันกับฮิวเมอริสต* เขียนไว(ท่ีหน(า 150ว า 

ผมแนะว า ขนมจีบดอกทุเรียนควรจะจ้ิมซีอ๊ิวพริกดองเหมือนอย างขนมจีบตามเหลา    
พึงเตรียมเครื่องจ้ิมไว(ให(พร(อม เขาบอกเครื่องจ้ิมไม มี เพราะขนมจีบไม มี เพราะดอกทุเรียนไม มี 
ผมว า อ(าว งั้นแปลว า ล้ือทําให(อ๊ัวผิดหวังครั้งใหญ ในรอบป?น ะซี ล้ือชักชวนให(อ๊ัวมากินขนมจีบดอก
ทุเรียน เขาบอกว าดอกทุเรียนน ะมี ว าแล(วหยิบตัวอย างมาให(ดูดอกหน่ึง น่ีไง แต ว า วันน้ีมันมีดอก
เดียวแล(วไม ควรจะซื้อนานาสารพัดสัตว* มาสับยัดใส ดอกทุเรียนดอกเดียว ใส รังถึงโหมถ านครึ่งถัง
ให(เป/นขนมจีบกินคําเดียวหมดไม ใช หรือไม เป/นไรน ะคู วันน้ีมีข(าวมันส(มตําแกงไก  ใส กัญชา       
นิดหน อย มีเป/ดนํ้าตุ�นมะนาวดองสิบตัว ผมก็ยอมรับเอาบัญชีเหล าน้ันมาแทนขนมจีบดอกทุเรียน 
เพราะทําไงได( ดอกทุเรียนมันไม หล น ท่ีมันไม หล นเพราะมันไม บาน ท่ีมันไม บานเพราะมันไม มี 
เคราะห*ดีนิดเดียวท่ีต(นทุเรียนมีจริงๆ ตามคําให(การ 

ตกลงป?น้ันฮิวเมอริสต* อดทานขนมจีบดอกทุเรียนครับ ธรรมชาติบ(านสวนเป/นเรื่องของ
กาละ เทศะจริงๆ แต เป/นกาละ เทศะ ท่ีจัดการได( ผลทุเรียนนนท*น่ีก็แปลก ไม ใช ว ามีเงินแล(วจะหา
กินได(เสมอไปนะครับ ย่ิงดอกทุเรียนย่ิงแล(วไปใหญ   แต จัดการได(ครับถ(าเราเข(าใจเรื่องของกาละ 
เทศะ และธรรมะของชีวิตชาวสวน 
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เสอืทเุรยีนเสอืทเุรยีนเสอืทเุรยีนเสอืทเุรยีน    
โดย โดย โดย โดย วมิลศร ี รจุริวมิลศร ี รจุริวมิลศร ี รจุริวมิลศร ี รจุริะกติวิกลูะกติวิกลูะกติวิกลูะกติวิกลู    

    
 ค ายเสือทุเรียนครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรี จัดข้ึนท่ีโรงเรียนวัดบางอ(อยช(าง ตําบล   
บางสีทอง  รอบๆโรงเรียนยังมีสวนทุเรียนและชาวสวนอยู กันอย างพ่ึงพาอาศัยกัน มีคลองอ(อม
ผ านหน(าวัดบางอ(อยช(าง ค ายเสือทุเรียนน้ีจัดข้ึนหลังจากเหตุการณ*นํ้าท วมใหญ เม่ือป? พ.ศ.2554 
ผ านไปได(สัก 1 ป? ชาวสวน และชุมชนรอบๆเริ่มเข(าใจว า ความรู(ความเข(าใจในการทําสวนเริ่มเลือน
หายไปบ(าง โดยไม ทันต้ังตัว ต(นทุนความรู(ท่ีบรรพบุรุษสะสมไว(ให( ขาดการถ ายทอดให(ลูกหลาน 
ซึ่งเริ่มหันไปคุ(นเคยกับชีวิตคนเมือง การจัดค ายเสือทุเรียนจึงเกิดข้ึนในเวลาน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ลูกเสือเข(าค ายในวันเปvดค ายเสือทุเรียน 

ค ายเสือทุเรียน เป/นกิจกรรม ส งเสริมการใฝWหาความรู( เรื่องการทําสวน ของนักเรียน   
ซึ่งเรียกว า เสือทุเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.จังหวัดนนทบุรี ผ านการ
จัดการของกิจกรรมลูกเสือ ท่ีสอนให(ลูกเสือมีระเบียบวินัย รักชาติ ช วยให(เด็กนักเรียนกลายเป/น
เสือทุเรียน ท่ีรู(จักการยังชีพเบ้ืองต(น เน(นการมีความสามัคคี การช วยเหลือผู(อ่ืนและการบําเพ็ญ
ประโยชน* โดยใช(พ้ืนท่ีสวนทุเรียนรอบๆโรงเรียนเป/นสถานท่ีฝ{กการเข(าค าย เสือทุเรียนจะได(เรียนรู(
สภาพพ้ืนท่ี ระบบนิเวศวิทยาเบ้ืองต(น รวมถึงประโยชน*จากการนํา พืช ผักสวนครัว ท่ีพบในสวน  
มาใช(ในการดํารงชีพ วิทยากรมืออาชีพท่ีสอนเสือทุเรียนตัวเล็กๆ คือ ชาวสวนท่ีกําลังอยู ในช วง
ฟ~�นฟูสวนทุเรียนของตนเอง การทําสวนผสมน้ีทําให(ชาวสวนฟ~�นตัวจากภัยธรรมชาติได(รวดเร็ว 
ชาวสวนจึงนําประสบการณ*จริงมาสอนเสือทุเรียนด(วยความสนุกสนาน 

 
 ในการเข(าค ายจะฝ{กเด็กนักเรียนให(เดินสํารวจสวน ท้ังกลางวันและกลางคืน เพ่ือให(เด็ก
สังเกตความแตกต างของสวน ในมุมมองต างๆท้ังเรื่องต(นไม( และสัตว*ต างๆ ในสวน ท้ังน้ีในการ
เดินสํารวจสวน ต(องมีวินัยและเช่ือฟ�งครูและวิทยากร เพ่ือความปลอดภัย รวมท้ังคอยช วยเหลือ
เพ่ือนให(กิจกรรมต างๆผ านไปด(วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กิจกรรมการฝ{กเดินข(ามท(องร องในสวนผลไม( 

 นอกจากน้ียังฝ{ก การใช(ชีวิตประจําวันในสวน มีเกมส* มีจุดให(เด็กฝ{กเดินบนสะพานข(าม
ท(องร อง ฝ{กโหนเชือก ฝ{กใช(ปมเชือกในการนําผลทุเรียนลงจากต(น โดยจําลองสถานการณ*ให(
เหมือนเก็บทุเรียนจากต(น และใช(เชือกขมวดปมท่ีก(านทุเรียนหรือข้ัวของผลทุเรียน บริเวณท่ี
เรียกว า ปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 กิจกรรมการทําห วงคล(องทุเรียนเพ่ือหย อนลูกทุเรียนจากท่ีสูง 

เลียนแบบการเก็บทุเรียนจากต(น 

 

 ในการเข(าค ายเสือทุเรียนครั้งน้ี มีการต้ังกติกาในการประกอบอาหาร โดยแจกคูปอง
อาหารให(เด็กนักเรียน ไปเลือกซื้อผักสด ซึ่งทางค ายเสือทุเรียนได(ขอความร วมมือจากชาวสวนและ
ชุมชนให(หามาจากในสวนได(แก  กล(วย พืชผักสวนครัวต างๆ รวมไปถึงไข ไก  ข(าวสาร และ
เครื่องปรุงอ่ืนๆ เสือทุเรียนต(องคิดเมนูอาหารและบริหารจัดการค าใช(จ ายในการเลือกซื้อของสดให(
เพียงพอในทุกม้ือท่ีกําหนด ลูกเสือแต ละกลุ มจะมีวิทยากรคอยให(คําแนะนํา ในแต ละม้ือ       
หลายกลุ มใช(เตาแบบง ายๆด(วยการก อเตาฟ~นเอง บางกลุ มแอบให(ผู(ปกครองขนถังแก�สท่ีบ(าน    
มาสํารองไว(ใช( คณะวิทยากรคิดทบทวนอยู หลายรอบท่ีจะให(เสือทุเรียนหัดหุงข(าวเอง หรือให(ใช(
หม(อหุงข(าวไฟฟ8า ในท่ีสุดบรรดาครูและวิทยากร ก็กลัวเด็กจะหุงข(าวสามกษัตริย*ให(รับประทาน   
จึงตัดสินใจใช(หม(อหุงข(าวไฟฟ8าแต การปรุงอาหารให(เลือกใช(ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-7 แสดงกิจกรรมการวางแผนและร วมกันประกอบอาหารจาก                                     
วัตถุดิบจากตลาดเปลือกสวน 

 
 การเข(าค ายเสือทุเรียนจบลงด(วยการละเล นรอบกองไฟ ซึ่งจัดให(มีกิจกรรมการแสดงของ
เสือทุเรียน เสือทุเรียนจึงได(ท้ังความสนุกสนานและความรู(ไปพอสมควรแก เวลา นอกจากน้ี        
ในวันสุดท(ายท่ีทําพิธีปvดยังเสริมด(วยการให(ชาวสวนมาตอบคําถามแก เสือทุเรียนใน เรื่องของข(อมูล
ท่ีจะจัดเตรียมทําเรื่องฐานข(อมูลทรัพยากรท(องถ่ิน เป/นการสรุปเรื่องราวท่ีเสือทุเรียนเข(าไปหา
ความรู(จากสวนผลไม(นนทบุรีรอบๆโรงเรียน 

 

 การเข(าค ายน้ียังปรับกิจกรรมให(เหมาะสมตามวัย และสภาพของพ้ืนท่ีในการจัดเข(าค าย 
มีการนําโครงการสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียนมาเช่ือมโยง ให(นักเรียนได(เรียนรู(พืชพันธุ*ในท(องถ่ิน 
ผ านกิจกรรมลูกเสือ จึงเป/นเรื่องท่ีทําได(อย างมีประสิทธิผลท่ีน าพอใจ ท้ังน้ีเด็กแต ละวัยจะมีการ
เรียนรู(แตกต างกัน การออกแบบกิจกรรมให(เหมาะสม ข้ึนกับหลักสูตรการเรียนรู(ของเด็กแต ละ   
ช้ันเรียน  
 

 นับได(ว ากิจกรรมค ายเสือทุเรียนครั้งน้ี เป/นจุดเริ่มต(นของการเรียนรู(นอกห(องเรียนอย าง
มีประสิทธิภาพ เสือทุเรียนจะได(ศึกษาพ้ืนท่ีจริงรอบๆบ(านและโรงเรียนตนเอง เพ่ือเป/นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองและชุมชน 
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คาํคาํคาํคาํ............คม คม คม คม ((((คายคายคายคาย) ) ) ) ด่ังหนามด่ังหนามด่ังหนามด่ังหนาม............ของชาวสวนนนท*ของชาวสวนนนท*ของชาวสวนนนท*ของชาวสวนนนท*    

    โดย โดย โดย โดย ศศิวมิล แสวงผลศศิวมิล แสวงผลศศิวมิล แสวงผลศศิวมิล แสวงผล    

    

 อะไรเอ ย เปล่ียนจาก “ไข ปลา”เป/น “ตีนหนู” เป/น “มะเขือพวง” เป/น “หัวกําไล” แล(วก็
เหลือแต  “หางแย(” ได(ภายใน 2 เดือน ? 

 ถ(าอยากจะรู( ต(องพากันไปเดินร องสวนผลไม( 

 ถ(าอยากเห็น ต(องรอปลายๆ ป?ถ(าโชคดีก็มีต(นป?อีกรอบ 

 และเราจะเห็นได(เพียงป?ละครั้งสองครั้งเท าน้ัน  

มันคือ “ดอกทุเรียน” น่ันเอง 

สําหรับผู(ท่ีไม คุ(นเคย เป/นเรื่องน าท่ึงมากท่ีชาวสวนทุเรียนสามารถคิดสรรคําเรียก
หลากหลาย คมคาย และเข(าใจง ายมาใช(กับดอกทุเรียนในระยะต างๆ เริ่มจากตาดอกเล็กจ๋ิวท่ีเพ่ิง
แตกออกมาจากก่ิง เป/นเม็ดเล็กๆ เป/นกระจุก เรียกกันว าไข ปลา และหลังจากท่ีดอกขนาดไข ปลา
เจริญมาได(ราว 7-10 วัน ก็จะขยายขนาดข้ึนเป/นตุ ม มีก(านยาวราว1 เซนติเมตร ซึ่งดูยังไม เป/นดอก 
แต มองดูคล(ายกับตีนหนูเล็กๆ มากกว า ชาวสวนจึงเรียกระยะน้ี แบบเห็นภาพว า “เหยียดตีนหนู” 
จากน้ันพออายุได(ราวๆ หน่ึงเดือน คราวน้ีตีนหนูก็จะกลายเป/นลูกกลมๆ เป/นพวงคล(ายมะเขือพวง
อย างไรอย างน้ัน แล(วดอกตูมขนาดมะเขือพวงก็ค อยๆ ขยายขนาดข้ึน จนราว 40-55 วัน            
ก็กลายเป/นหัวกําไล ขนาดเดียวกับกําไลท่ีใส รําละคร หลังจากน้ันอีกไม ก่ีวัน ดอกทุเรียนจะเริ่ม
บานในช วงเวลาเย็น ส งกล่ินหอมขจรขจายแล(วก็ร วงอย างรวดเร็วภายในคืนเดียวเหลือ แต หางแย( 
ซึ่งท่ีจริงก็คือ ยอดเกสรเพศเมียท่ีติดอยู กับรังไข  ถ(าดอกได(รับการผสมในคํ่าคืนท่ีผ านมา รังไข จะ
ขยายออกเป/นทุเรียนลูกน(อยๆ เห็นหนามเล็กๆ น าเอ็นดู และกลายเป/นทุเรียนลูกใหญ ๆ ราชาแห ง
ผลไม(เมืองร(อนท่ีผู(คนช่ืนชอบ 

          ไข ปลา                                                 เหยียดตีนหนู 

        มะเขือพวง                                                 หัวกําไล 

 

 

 

 

 

                                                      หางแย( 

“ภาษา” เป/นส วนหน่ึงในวัฒนธรรมท่ีแสดงให(เห็นวิถีชีวิตของผู(คน สะท(อนวิธีท่ีผู(คนมอง
โลก ส่ือสารและถ ายทอดสู ลูกหลาน เพ่ือบอกเล าความรู(สึก ความคิดเห็น กิริยาอาการและ     
องค*ความรู(จากคนรุ นก อนสืบต อกันมา ภาษาท่ีใช(กันในหมู ชาวสวน นอกจากมีความจําเป/นในการ
ส่ือสารกับผู(อ่ืนแล(ว ยังแสดงให(เห็นภูมิป�ญญาท่ีซ อนอยู ในการบอกเล าพูดคุยอีกด(วย 

 ชุมชนชาวสวนผลไม( “ตลาดขวัญ” เป/นชุมชนเก าแก ท่ีต้ังข้ึน ณ ริมแม นํ้าเจ(าพระยา 
ก อนท่ีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห งกรุงศรีอยุธยาจะยกข้ึนเป/นเมืองนนทบุรี เม่ือป? พ.ศ. 2092 
พ้ืนท่ีบริเวณน้ี ข้ึนช่ือในเรื่องผลไม(คุณภาพดีท่ีแม(ชาวต างประเทศยังยกย องช่ืนชม ดังเช น เฟรเดริค 
อาเธอร*นีล ชาวอังกฤษท่ีเดินทางมายังกรุงเทพมหานครในป? พ.ศ. 2383 (สมัยรัชกาลท่ี 3) บันทึกไว(

ว า “พูดถึงผลไม(แล(วไม มีท่ีไหนๆ จะมีผลไม(หลายชนิดและดีสู(สยามได( มะม วงขนุน และทุเรียนต าง
ก็มีมากมาย” 

 ด(วยการเป/นแหล งผลไม(ใกล(เมืองหลวงมายาวนานกว า 400 ป?เช นน้ี ทําให(ชาวสวน
นนทบุรีส่ังสมทุเรียนพันธุ*ดี และองค*ความรู(ในการจัดการสวนจากรุ นสู รุ น และสะท(อนออกมาเป/น
คําศัพท*เฉพาะท่ีใช(ส่ือสาร คําศัพท*เหล าน้ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต มุมมอง พืชและสัตว*ในท(องถ่ิน
ส่ิงแวดล(อมแบบสวนผสมและวัฒนธรรมท่ีมีรากฐานอันแข็งแกร ง 

ย(อนกลับมาท่ีดอกทุเรียน เพ่ือทําความรู(จักกับ “ภาษาทุเรียน” ให(มากข้ึนสักเล็กน(อย 
ดอกทุเรียนมีใบประดับสีเขียวหุ(มดอกอ อนไว( มีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ท่ีน าสนใจคือกลีบเล้ียงของ
ทุเรียนเป/นกลีบเช่ือมท่ีชาวสวนเรียกว า หม(อตาล (หม(อทะนน หรือหม(อคะนน) มัดเกสรเพศผู( 5 
มัด และเกสรเพศเมีย 1 อันท่ีจะเหลือเห็นเป/น “หางแย(”เม่ือดอกโรย 

 ถ(าพูดถึงผลทุเรียน ชาวสวนทุเรียนก็มีคําเรียกส วนต างๆ ของผลอย างจําเพาะเจาะจง
ด(วยเช นกันเฉพาะหนามก็มีคําท่ีเก่ียวข(องหลากหลายมาก เช น เกสรหนาม ใช(เรียกปลายหนาม
(spine apex) แต ข้ัวหนามหมายถึงฐานหนาม (spine base)หากผลทุเรียนมีหนามถ่ี ละเอียด เรียกว า 
หนามยิบ แต หนามเล็ก ละเอียด ส้ัน เรียกว าหนามหยี ส วนมงกุฎ คือ หนามช้ันแรกๆ ท่ีเป/น
วงรอบก(านผล (pedicel)  ซึ่งเรียกว าข้ัว ขณะท่ีปลิง คือ ก(านช อผล (peduncle) และรอยต อระหว าง
ข้ัวกับปลิง เรียกว า ปากปลิง ทุเรียนท่ีแก จัดพร(อมตัดจะมีปากปลิงบวมโตชัดเจน ทุเรียนส วนใหญ 
หากท้ิงไว(บนต(น เม่ือสุกงอม ผลจะร วงหลุดจากปลิงตามธรรมชาติ ดังน้ันในทุเรียนพันธุ*ดีท่ีตัดขาย
จึงนิยมรักษาปลิงเป/นอย างดี เพราะมีความหมายว ายังอยู ในระยะท่ีรับประทานได(อร อย ไม สุก
เกินไป ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี หรือท่ีเราเรียกกันว า ชาวสวนนนท* ใช(ใบตองพันรอบปลิง
ไว(เป/นสัญลักษณ* ถ(าแม ค(าไม เบ้ียวเรา เราดูว าใบตองยังไม เหี่ยว ปลิงยังไม หลุด เป/นอันว าทุเรียน 
“กําลังกิน” 

 รอบผลทุเรียนมีรอยนูนตามแนวยาว เรียกว า พู พอแกะเห็นเน้ือทุเรียนข(างใน มีคําเรียก
ท้ัง พูจริงและแบบท่ีไม มีเน้ือ เรียก พูหลอก ถ(าร องระหว างพูลึก เห็นได(ชัดเจน เรียก พูโพ( หรือ   
พูโง(ว แต ถ(ามองไม เห็นพูจากข(างนอก เรียก พูหลบ หรือ พูซ อน พูท่ีใหญ ท่ีสุด เรียกพูเอก มี 1-5 
เมล็ดท่ีมีเน้ือหุ(ม ซึ่งแต ละ “เม็ด” น้ัน อาจใช(คําท่ีเราเรียกเน้ือขนุนว า ยวงซึ่งภาษาทางภาคใต(เรียก
เน้ือทุเรียนท่ีหุ(ม 1 เมล็ดน้ีว า ยุม 

 มาถึงเรื่องสี ชาวสวนมีคําเรียกช่ือสีหลายคํา เช น สีหมอก  ใช(เรียกสีท่ีข้ัวผลทุเรียนบาง
พันธุ*เม่ือแก ได(ท่ี สีนาก เรียกสีออกชมพูส(มคล(ายสีโลหะท่ีเรียกว า นาก ท่ีเปลือกผล เน้ือผล หรือ
ด(านใต(ใบ ส วนสีอ่ืนๆ ท่ีใช(เรียกสีเน้ือผล มีท้ัง สีการะเกด สีกําป�@น สีขม้ิน สีจําปา สีนวล และสีลาน 

 สภาพส่ิงแวดล(อมของสวนผลไม(ในจังหวัดนนทบุรี มีเอกลักษณ*ของการเป/นสวนในท่ีลุ ม
ริมแม นํ้าเจ(าพระยา ปลูกไม(ผล และสมุนไพรแบบสวนผสม มีพันธุ*ไม(ระดับบน กลาง ล าง และพืช
คลุมดินชาวสวนใช(คําศัพท*หลายคําท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดการสวน เช น ริมนํ้า เรียกว า ติงเลน     
ชิงเลน หรือ ฟอดนํ้า สวนผลไม(แบ งเป/นขนัด ยกโคกเป/นร องสวน เพ่ือปลูกทุเรียนบนโคกให(ราก
ทุเรียนพ(นระดับนํ้าใต(ดินเม่ือปลูกบนสันร อง ด(านข(างของโคก เรียกว า ชานใน หรือ แคมร อง  
นิยมปลูกมังคุด กระท(อน พ้ืนท่ีรอบนอกของสวน เรียกว า เปลือกสวน มักปลูกต(นไม(กันลม และ  
ไม(ผลอ่ืนๆ เช น กล(วย ไผ  มะม วง 

 แม(ว าชาวสวนจังหวัดนนทบุรี จะต(องเผชิญความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ หลายครั้ง 
เช นในป? พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2554 แต ชาวสวนยังได(เก็บรักษาทุเรียน    
พันธุ*ดี ซึ่งเป/นมรดกตกทอดสู ลูกหลานไว( บรรพบุรุษชาวสวนได(คัดเลือกพันธุ*ทุเรียนเหล าน้ีจากการ
เพาะเมล็ด และต้ังช่ือพันธ*ทุเรียนไว(หลากหลายตามลักษณะของทุเรียน บางพันธุ*ต้ังช่ือตามลักษณะ
ผล เช น อีลวง มาจากผลท่ีมักมีพูหลอกกระดุมทอง--ผลกลมเล็ก เม่ือสุกผิวมีสีเหลืองแซม 
ก(านยาว--ก(านผลยาวกว าพันธุ*อ่ืนๆ ตามช่ือกบเล็บเหย่ียว--ปลายหนามงอ โค(งลง คล(ายเล็บเหย่ียว
หมอนทอง--ผลมีรูปทรงคล(ายหมอนขิดส่ีเหล่ียม บาตรทองคํา--ผลมีรูปทรงแป8น คล(ายบาตร      
ตุ(มทอง--ผลมีรูปทรงคล(ายหยดนํ้า ท่ีน าสนใจมากคือ ยํ่ามะหวาด--ซึ่งมีรูปร างผลคล(ายลวดลายผ(า
โบราณจากเปอร*เซีย “จามาวาร*(Jamawar)” ท่ีนิยมกันมาต้ังแต สมัยอยุธยาและสมัยน้ีเราเรียกกัน
ว า ลายลูกนํ้ามีทุเรียนบางพันธุ*ท่ีต้ังช่ือตามรูปทรงผลและสีเน้ือ เช น กบสีนวล กบสีนาก กบจําปา 
บางพันธุ*ต้ังช่ือตามช่ือเจ(าของสวน เช น กบพิกุล กบตาเต า กบตาท(วม กําป�@นตาแพ เม็ดในยาย
ปราง เม็ดในตาสมบุญ (เม็ดใน หมายถึง เพาะจากเมล็ด) บางพันธุ*ต้ังช่ือตามช่ือสถานท่ีหรือสภาพ
พ้ืนท่ี เช น กบวัดกล(วย กบชายนํ้า ชายมังคุด ชายมะไฟ เป/นต(น 

 คําท่ีหลากหลายในภาษาของชาวสวนในจังหวัดนนทบุรี แสดงให(เห็นถึงวิถีชีวิตท่ียังคง
เก่ียวพันกับส่ิงแวดล(อมอันอุดมสมบูรณ* ความหลากหลายของพันธุกรรมทุเรียน และยังเป/นคลัง  
ส่ังสมองค*ความรู(ในการจัดการสวนผลไม(ท่ีจะส งต อไปยังลูกหลาน ซึ่งในสภาพการณ*ป�จจุบัน     
ท้ังส่ิงแวดล(อม พันธุ*ทุเรียน และภูมิป�ญญาด้ังเดิมเหล าน้ี กําลังถูกคุกคามโดยการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศโลกท่ีทําให(เกิดฝนแล(ง นํ้าท วม ฯลฯ การรุกลํ้าของเมืองเข(าไปยังเรือกสวน และการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบชาวสวนไปเป/นคนเมือง ดังน้ันการเผยแพร คําศัพท*อันคมคายของชาวสวน
ทุเรียน จังหวัดนนทบุรี จึงเป/นส วนหน่ึงของการอนุรักษ*ภูมิป�ญญาชาวสวน ท่ีควรจัดให(เป/นเรื่อง
เร งด วนท่ีมีความสําคัญต ออนาคตของชาวนนทบุรี โดยเฉพาะสําหรับเยาวชนท่ีจะสืบทอดความ
ภาคภูมิใจน้ีสู ลูกหลานต อไป 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 19191919    

เชญิชวนเด็กออกไปเดินปWาชมุชน เชญิชวนเด็กออกไปเดินปWาชมุชน เชญิชวนเด็กออกไปเดินปWาชมุชน เชญิชวนเด็กออกไปเดินปWาชมุชน 13 13 13 13 แห ง แห ง แห ง แห ง                                                                                                                                                                                 
““““สมัผัสธรรมชาติสมัผัสธรรมชาติสมัผัสธรรมชาติสมัผัสธรรมชาติ    และภมิูป�ญญและภมิูป�ญญและภมิูป�ญญและภมิูป�ญญาาาาท(องถิน่ท(องถิน่ท(องถิน่ท(องถิน่””””    

โดยโดยโดยโดย    เกษม  กลุประดษิฐ*เกษม  กลุประดษิฐ*เกษม  กลุประดษิฐ*เกษม  กลุประดษิฐ*    

 จากการทํางานร วมกันของเครือข ายปWาชุมชนกว า 200 คนของจังหวัดอํานาจเจริญ มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให(เด็กๆ ได(มีเวลาในระหว างวันหยุด เสาร* อาทิตย* ออกไปเล นนอกบ(าน 
และระหว างเรียนหนังสือในบางวิชา ท่ีครูผู(สอนจะจัดเตรียมไว(สําหรับให(เด็กนักเรียนออกไปหา
ความรู(นอกห(องเรียน สัมผัสเรียนรู(จากธรรมชาติจากปWาชุมชนใกล(โรงเรียนกันบ(าง นอกจาก     
เด็กแล(ว ยังต(องชวนผู(สูงวัยท่ีมีความรู(และประสบการณ*กับปWาชุมชน ออกไปกับเด็กๆ ด(วย ซึ่งจะ
ช วยให(พวกเขามีร างกายแข็งแรงข้ึน และเป/นผู(สูงวัยท่ีมีชีวิตชีวามากข้ึน 

 นายวิจิตร  พลศรี เป/นนักวิจัยชุมชน การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ ายทอดความรู(
ด(านการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท(องถ่ิน พ้ืนท่ีศึกษา จังหวัด
อํานาจเจริญ รุ น 1 และเป/นปราชญ*ท่ีมีความรู(เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพในปWาชุมชน  
ได(กล าวในการประชุมสัมมนา เพ่ือการสร(างเครือข ายชุมชนรอบพ้ืนท่ีปWาดงใหญ  เพ่ือการอนุรักษ*
และใช(ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท(องถ่ิน เม่ือวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2556 ว า
อยากให(เด็กๆ ไปเล นเกมกลางแจ(งหรือออกไปแคมปv�งกันบ(าง "เพราะเด็กๆ สมัยน้ีขาดการสัมผัส
กับธรรมชาติและชีวิตกลางแจ(ง พวกเขาใช(ชีวิตนอกบ(านน(อยลง การไปท องเท่ียวสัมผัสกับ
ธรรมชาติก็ลดลงมาก พวกเขาเรียกช่ือพืชสัตว*ต างๆ ไม ค อยถูกกันแล(ว"  

โครงการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ ายทอดความรู(ด(านการอนุรักษ*และใช(
ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท(องถ่ิน พ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ " เผยว า      
เด็กนักเรียนช้ันมัธยมท่ี 2 ถึง มัธยมท่ี 6 มีจํานวนถึง 3 ใน 5 ท่ีเคยมีประสบการณ*สัมผัสกับ
ธรรมชาติรอบๆ บ(าน และในปWาชุมชน แต เป/นการไปเท่ียวเล น พักผ อน ยังไม เป/นรูปแบบการ
เรียนรู(อย างเป/นทางการ และโครงการการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาฯ กล าวถึงความดีงามในเรื่องน้ี
ว า "เราต(องช วยกันส งเสริมให(ในกิจวัตรประจําวันของเด็กๆ ได(มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติมากข้ึน 
ทุกวันน้ีพ อแม เป/นห วงลูกๆ กันมากท่ีใช(เวลาอยู แต หน(าจอส่ีเหล่ียม ซึ่งผลวิจัยหลายช้ินต างระบุ
ตรงกันว า เป/นผลเสียต อสุขภาพและความสุขของเด็กๆ ดังน้ันองค*กรประชาชน เครือข ายปWาชุมชน 
ของเรา ต(องทําตนเป/นดังผู(อํานวยการฝWายการตลาดสําหรับธรรมชาติ เพ่ือให(เด็กๆ ได(เข(ามา
สัมผัสกันมากข้ึน อย างน(อยวันละ 30 นาที ท่ีจะส งเสริมให(พวกเขามีกิจกรรมกลางแจ(งกัน จะช วย
ในพัฒนาการของเด็ก ความเป/นอิสระและความคิดสร(างสรรค*" ในขณะท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ           
มีทรัพยากรมนุษย* ท่ีพร(อมจะถ ายทอดชุดของความรู(ด(านธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด(วยวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเยาวชนในท(องถ่ินได(เป/นอย างดี ดังน้ันการวาง
แผนการดําเนินงานเพ่ือให(ผู(สูงวัยกับเยาวชนมาเจอกันในปWาชุมชน ก็น าจะเป/นการดี เด็กก็สนุก 
ผู(ใหญ ก็สนาน  

ในระยะแรก การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาฯ กําหนดแนวการทํางานให(เกิดกระบวนการ
เตรียมความพร(อม และคัดเลือกกลุ มเป8าหมายท้ัง 2 กลุ ม โดยชุมชนแต ละแห งไปช วยกันมอง     
หาคนมาร วมงานกันเอง จากน้ันจะส งนักวิจัยทางด(านพฤกษศาสตร* ด(านโภชนาการ ด(านเภสัช
ศาสตร* ด(านสัตวแพทย* ด(านภูมิสารสนเทศ มาให(ความรู(ด(านการสํารวจข(อมูลพืชท่ีมีความ
เก่ียวข(องกับ อาหาร สมุนไพร ไม(ประดับ และพืชเพ่ือการอนุรักษ* เม่ือได(ข(อมูลจากการสํารวจตาม
แบบบันทึกข(อมูลแล(ว จึงจะนําไปสู การพัฒนาระบบฐานข(อมูลต อไป ซึ่งบทบาทของเยาวชนจะช วย
ในการทําระบบฐานข(อมูลได(เป/นอย างดี และจะรวมไปถึงการถ ายรูป การใช( จีพีเอส ระบุพิกัด    
ต(นของพืชชนิดต างๆ ส วนผู(สูงวัยก็จะเป/นผู(ให(ข(อมูลพืชท่ีสํารวจพบกระบวนการทํางานน้ีใช(เวลา    
1 ป? มีปWาชุมชนมาร วมเป/นเครือข ายงาน 13 ปWา สมาชิกรวมกับประมาณ 200 คน 

ต อมาการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาฯ วางแผนให(เครือข ายปWาชุมชนท้ัง 13 แห ง กําหนด
ปฏิทินการสํารวจปWาชุมชนของตนเองทุกเดือน โดยขอให(มีเยาวชนและผู(สูงวัยไปด(วยกันทุกครั้ง 
เวลา 1 ป?ผ านไป พบว า จํานวนเยาวชนท่ีเข(าไปสํารวจปWาชุมชนพร(อมกับผู(สูงวัย มีเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากโรงเรียนหลายแห งเห็นความสําคัญของกิจกรรมน้ี และใช(เป/นโอกาสในการส งเสริมให(
เกิดการเรียนรู(ทรัพยากรท(องถ่ินได(อย างดี และเม่ือมีการกําหนดบทบาทให(เด็กนักเรียนเป/นผู(นํา
ข(อมูลเข(าสู ระบบฐานข(อมูล ตรงน้ีก็จะเป/นกลไกท่ีช วยกระตุ(นโรงเรียนเข(ามามีบทบาทสําคัญในการ
ช วยให(การสํารวจปWาชุมชนน้ันเป/นไปอย างมีระบบ 

 

และเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ท่ีผ านมา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ   
ได(จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตุ(มโฮมฮ วมแฮง ฮักแพงปWา ภายในงานได(มีการประกวด
การออกแบบหนังสือส งเสริมให(เยาวชนร วมกันอนุรักษ*ปWาชุมชน การประกวดตราสัญลักษณ*     
การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ ายทอดความรู(ด(านการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท(องถ่ิน พ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ และการแสดงเพลงพ้ืนบ(านท่ี
นําเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพแต งเป/นกลอน และนําเสนอร วมกับเครื่องดนตรี
พ้ืนบ(าน กิจกรรมดังกล าวเป/นการทํางานร วมกันระหว างเยาวชนและผู(สูงวัยจากปWาชุมชนทุกแห ง 

กิจกรรมการสํารวจปWาชุมชน 13 แห งโดยเยาวชนและผู(สูงวัย กําลังนําไปสู การรณรงค*
ผ านหน วยงานระดับจังหวัดอํานาจเจริญ โดยการผลิตเป/นสารคดี และเพลงพ้ืนบ(าน เพ่ือเผยแพร 
ไปยังกลุ มเป8าหมายหลัก ประกอบด(วย องค*กรปกครองส วนท(องถ่ินท้ัง 63 แห ง หน วยงานราชการ
ท่ีร วมเป/นเครือข ายการทํางานอีกเป/นจํานวนมาก โดยแนวทางการรณรงค*น้ี ได(รับการสนับสนุน
จากท านผู(ว าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ นายวีระวัฒน*  ช่ืนวาริน ซึ่งท านเผยว า ในช วงระยะเวลา 
1 ป?เต็มๆ ท่ีได(มาปฏิบัติหน(าท่ีอยู ท่ีอํานาจเจริญ ได(เห็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได(ดึงเอา 
ความสามารถ เอาศักยภาพท่ีมีอยู  ในชุมชนต างๆ ท่ีอยู โดยรอบเขตปWา  มาสู การอนุรักษ*และใช(
ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชท(องถ่ิน ดําเนินการมาช วงระยะเวลาเกือบ 2 ป?ท่ีผ านมา     
ในผืนปWาชุมชน 13 ผืน จังหวัดอํานาจเจริญมีภาคประชาชนซึ่งก็ได(มีการรวมกลุ มกัน ในการดูแลผืน
ปWาตรงน้ัน มีหมอท(องถ่ินหลายร(อยคน ทําหน(าท่ีเก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ*สมุนไพร อนุรักษ*
เ ก่ียวกับเรื่องภูมิความรู(  ทราบว าได( มีการรวบรวมสมุนไพร พืชหายากต างๆ ร วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลมา แล(วก็มีการจัดทําเป/นรูปเล ม สมควรจะเผยแพร  ผมจะลงทุนในการพิมพ* 
ข(อมูลสมุนไพรท่ีเราค(นพบ แล(วก็จะแจกจ ายให(กับสถาบันการศึกษา ต้ังแต อุดมศึกษาไล ลงมา
จนถึงประถม เพ่ือท่ีจะให(เยาวชน นักเรียนของอํานาจเจริญ ได(ทราบว า ในผืนปWา 13 ปWา เรามี
คุณค าของพันธุกรรมพืชอะไรท่ีควรท่ีจะรักษาไว(บ(าง  เราคงจะไม หยุดอยู ตรงน้ีนะครับ  เราควรท่ี
จะขยายให(ชุมชนโดยรอบปWาชุมชนน้ัน ต(องดูแลช วยกันรักษากันอย างจริงๆจังๆ  น่ันคือ หัวใจ
สําคัญท่ีผมคิดว า จังหวัดอํานาจเจริญของเราท่ีได(เข(าร วมโครงการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการ
ถ ายทอดความรู(เก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ*การใช(ประโยชน*ของทรัพยากรพันธุกรรมพืชท(องถ่ิน     
ซึ่งตรงน้ีเน่ีย ผมคิดว า เป/นส่ิงท่ีเราจะต(องก(าวตรงน้ีไปให(ได( เราจะต(องสร(างเครือข าย เพ่ือท่ีจะ
รักษาผืนปWาท่ีมีอยู  ให(คงอยู  แล(วมันก็จะเป/นเป8าหมายเดียวกันท่ีทางธรรมนูญคนอํานาจเจริญท่ีจะ
ให(เป/นธรรมะเกษตรต อไป (จากการสัมภาษณ*ท่ีศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ เม่ือวันท่ี 18 
ตุลาคม 2556) 

ในอนาคตอันใกล(น้ี เครือข ายการทํางานซึ่งเดิมจะเป/นการร วมมือกันระหว าง เยาวชน
และผู(สูงวัย จะได(รับการสนับสนุนจากส วนราชการในจังหวัด โดยเฉพาะอย างย่ิงการเข(ามา
ส งเสริมการดําเนินงานดังกล าวโดยองค*กรปกครองส วนท(องถ่ินท้ัง 63 แห ง อย างจริงจังก็จะช วย
ทําให(การเชิญชวนเด็กออกไปเดินปWาชุมชน มีจํานวนมากข้ึน ท้ังเด็ก ผู(ใหญ  และผู(สูงวัย จะมาเกาะ
กลุ มกันทํางานดีๆ ในรูปแบบของเครือข ายงานปWาชุมชน 3 วัยกันต อไป   

ความคิดปvดท(ายความคิดปvดท(ายความคิดปvดท(ายความคิดปvดท(าย    

อยากจะเข(าใจว า ทําไมวัยเด็กของคนสมัยน้ี ถึงได(แตกต างจากเม่ือก อน ทําไมเด็กๆ     
ไม ว าจะอยู ในเมืองหรือชนบท จึงขาดการเช่ือมโยงตัวเองกับธรรมชาติ และชีวิตกลางแจ(ง          
ส่ิงเหล าน้ีเป/นเรื่องค อนข(างซับซ(อน บทความน้ีท่ีทําข้ึนมาไม ใช เป/นการระลึกถึงความทรงจําใน     
วัยเยาว*ด(วยสายตาท่ีพร าเลือน แต เราจําเป/นท่ีพวกเราจะต(องจัดหาพ้ืนท่ีให(มากข้ึน เพ่ือให(เด็กของ
เราได(สัมผัสกับธรรมชาติในชีวิตประจําวันของเขา เพ่ือให(เขาเห็น ได(ยิน และได(กล่ินของธรรมชาติ
รอบๆ ตัว จากสวนหน(าบ(าน, พ้ืนท่ีสีเขียวในซอยบ(าน หรือในสวนสาธารณะของเมือง" 
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สามสาวแก�งค*แอ น แอน แอ�นท* ตะลยุบ(านปลาค(าวสามสาวแก�งค*แอ น แอน แอ�นท* ตะลยุบ(านปลาค(าวสามสาวแก�งค*แอ น แอน แอ�นท* ตะลยุบ(านปลาค(าวสามสาวแก�งค*แอ น แอน แอ�นท* ตะลยุบ(านปลาค(าว    
    

โดย รมณีย* ทองดาราโดย รมณีย* ทองดาราโดย รมณีย* ทองดาราโดย รมณีย* ทองดารา    
 
ปvดเทอมกลางป?การศึกษา 2556 ได(มีโอกาสพาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรม

โยธาและส่ิงแวดล(อม คณะวิศวกรรมศาสตร* มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 3 คน ออกภาคสนามใน
หัวข(อโครงงานวิศวกรรม การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาแหล งนํ้า กรณีศึกษาจังหวัด
อํานาจเจริญ  

 

เน่ืองจากแหล งนํ้าส วนใหญ ต้ืนเขินจากตะกอนดินทราย และมีขนาดเล็กและแคบ        
ในบางช วง อปท. ได(ทําการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมปริมาตรและอัตราการไหลของนํ้าในห(วยสีโท แต ผล
จากการดําเนินงานท่ีผ านมาพบว า มีการทําลายทรัพยากรปWาไม( ปWาบุ งปWาทาม พืชสมุนไพร เห็ด 
รวมถึงปWาไผ ริมลํานํ้า ท่ีเป/นแหล งอาหารของคนในชุมชน รวมถึงแหล งอนุบาลสัตว*นํ้า วังปลา และ
แหล งอาหารและท่ีอยู อาศัยของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อีกด(วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือกําหนดขอบเขตการศึกษาของเด็กๆ ให(ชัดเจน จึงได(เลือกพ้ืนท่ีห(วยสีโท บริเวณ   

บ(านดอนชี ซึ่ ง มีการขุดลอกห(วยเป/นระยะทางสองกิโลเมตร เ ม่ือเ ดือนเมษายน 2556              
โดย อบต.ดงบัง ห(วยสีโทช วงดังกล าว เป/นเส(นแบ งขอบเขตพ้ืนท่ีระหว าง อบต.ดงบัง และ     
อบต.ปลาค(าว โดยสามสาวจะไปสอบถามความคิดเห็นของนายก อบต. ผู(ใหญ บ(าน เกษตรกร      
ผู(ได(รับผลกระทบจากการขุดลอกห(วย ว าเห็นด(วยหรือไม เห็นด(วยกับการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงานช วยแก(ป�ญหานํ้าในพ้ืนท่ีได(ไหม ถ(าจะทําการพัฒนาอีก ควรทําในรูปแบบใดจึงจะเกิด
ผลดีท่ีสุดแก ชุมชน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษาจะเป/นท่ีราบ ลาดตํ่าลงทางใต( พ้ืนท่ีโดยรอบจะมีลํานํ้าหลายสายไหล
ลงสู ห(วยแซวทางทิศใต( จากการสอบถามชาวบ(าน โดยปกติเม่ือถึงเดือนกันยายนหรือตุลาคม     
นํ้าจะไหลเอ อล(นตล่ิงเข(าท วมท(องทุ งนาประมาณเจ็ดถึงสิบวัน ข้ึนกับปริมาณฝนในแต ละป?        
หากนํ้าท่ีหลากท วมน้ัน มีการไหลผ านไม แช ขัง ข(าวท่ีปลูกไว(จะไม ตายสามารถฟ~�นตัวได( แต หาก    
ป?ใดนํ้าแช ขังไม มีการไหลผ าน โคลนตมจะติดอยู ตามใบข(าวทําให(ข(าวตายได( นอกจากน้ีช วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคมจะพบป�ญหาฝนท้ิงช วง การแก(ไขป�ญหาท่ีผ านๆมา ชาวบ(านจะทําการขุดบ อนํ้า
ในไร นา และมีการสร(างฝายเพ่ือยกระดับนํ้า เน่ืองจากนํ้ามีความแรงในช วงนํ้าหลาก ผลกระทบ
จากการสร(างฝายคอนกรีตท่ีผ านมา ก อให(เกิดป�ญหาตะกอนและการกัดเซาะตล่ิงอยู บ(าง และ       
ทําให(มีเกษตรกรได(รวมตัวเข(าทําลายฝายท่ีทางรัฐสร(างข้ึน ทําให(ฝายบางแห งไม สามารถใช(งาน  
ได(อีก  

 
ผลจากการสัมภาษณ*กรณีการลอกห(วยสีโทในพ้ืนท่ีศึกษาน้ี พบว า อบต.ดงบัง ต(องการ

ลอกเพ่ือแก(ไขป�ญหาขาดแคลนนํ้า โดยมีชาวบ(านบางส วนรวมตัวกันทําจดหมายถึง อบต. แต ทาง 
อบต. ไม มีงบประมาณจึงขอความร วมมือจากหน วยทหารพัฒนาเคล่ือนท่ี (นพค) ท่ีมีอุปกรณ*และ
กําลังพลในการดําเนินงาน แต มีเกษตรกรบางรายไม เห็นด(วย และไม เซ็นต*ยินยอมให(ขุดลอก      
จากการพูดคุยกับเกษตรกร พบว า ส วนใหญ เห็นด(วยกับการดําเนินงาน เน่ืองจากห(วยมีขนาด   
กว(างข้ึน นํ้าไหลได(เร็วข้ึน ป?น้ีจึงไม เกิดป�ญหานํ้าท วมนาน อย างไรก็ตาม มีเกษตรกรบางรายให(
ความเห็นว า ป?น้ีมีปริมาณฝนน(อย เม่ือเทียบกับป?อ่ืนๆ ดังน้ัน จึงให(ความเห็นว าการลอกห(วย    
อาจยังไม สามารถแก(ไขป�ญหาได( คงต(องรอดูปริมาณนํ้าฝนป?หน(าอีกครั้ง เม่ือสอบถามถึงการ
เปล่ียนแปลงในด(านส่ิงแวดล(อมและระบบนิเวศน* เกษตรกรส วนใหญ ลงความเห็นว า ปลาและพืช
ต างๆ มีจํานวนลดลงจากเดิม การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล(อม การเอาตะกอนทรายมาถมเป/น    
คันคลอง ทําให(วังปลาหายไป การตัดกอไผ และต(นไม(ใหญ  ทําให(เห็ดและหน อไม(ท่ีเคยมีอยู เดิม
หายไป แต ส่ิงท่ีนอกเหนือจากสภาพทางกายภาพ และชีวภาพท่ีเปล่ียนปลงไปแล(วน้ัน  ผลจากการ
ขุดลอกห(วยทําให(เกษตรกรท่ีมีท่ีอยู ริมห(วย จะมีท่ีสําหรับทําการเพาะปลูกพืชบริเวณริมลํานํ้า ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนน้ีอาจจะส งผลต อภูมิสังคมวัฒนธรรม จากท่ีสาธารณะท่ีเคยมีความเอ้ือเฟ~�อเผ่ือแผ ในการหา
เห็ด หน อไม( การแบ งป�นกันในชุมชน เปล่ียนเป/นพ้ืนท่ีส วนบุคคลท่ีบุคคลอ่ืนจะไม สามารถเข(ามาใช(
ประโยชน*ได(ส่ิงเหล าน้ี เป/นส่ิงท่ีชุมชนควรให(ความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนต อไป
ในชุมชนบ(านปลาค(าวในอนาคต   

 
เม่ือมาอยู ในพ้ืนท่ี สาวๆ สามารถส่ือสารกับชุมชนอย างไม มีป�ญหา มีการปรับตัวนอนเส่ือ 

กางมุ(ง ทํากับข(าวกินเอง เวลาเราฟ�งชาวบ(านไม ออกพ อใหญ ไพจะช วยอธิบายให(เราเข(าใจเด็กๆ 
เรียนรู(ภาษาอีสานวันละคํา พ อใหญ ได(เรียนรู(ภาษาอังกฤษจากเด็กเช นกัน ซึ่งเรารู(สึกภูมิใจในความ
น ารักของเด็กและพ อไพ ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากจะบอกกับทุกคนถึงความประทับใจในพ้ืนท่ี เช น พ อใหญ 
แม ใหญ  มีนํ้าใจ ให(ความช วยเหลือ แบ งป�น ให(การต(อนรับพวกเราเหมือนพวกเราเป/นลูกหลาน 
นับเป/นความประทับใจท่ีเด็กๆ กล าวถึงอยู ตลอด โดยเฉพาะอาจารย*อุทัยและพ อไพ ท่ีให(ความ
ช วยเหลือตลอดเวลาท่ีอยู ในพ้ืนท่ี เม่ือกลับมากรุงเทพแล(วคําพูดของพ อไพยังเป/นส่ิงท่ีคอยสอน
และเตือนใจพวกเราเสมอ ตลอดช วงเวลาท่ีทํางาน พ อไพสนุกกับการทํางาน ไม มีคําว าทําไม ได( 
เวลาทานข(าวพ อไพจะทานข(าวจนหมดจาน ไม เหลือ แกสอนว า เราปลูกข(าวกว าจะได( ข(าวมา     
เราต(องทานให(หมด กลับมาบ(านพ อไพยังโทรมาถามถึงหรือบ(านยัง เป/นอย างไรบ(าง สบายดีไหม 
อยู ดีมีแฮงเด(อ หากมีโอกาสและเป/นไปได(จะลองชวนเด็กๆ รุ นหน(า มาสัมผัสชีวิตการทํางานเพ่ือ
ชุมชนให(รู(ไปว า วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล ไม ได(ทําได(แค สร(างตึก สร(างถนน แต ทําอะไรได(
หลายอย างมากกว าท่ีใครใครหลายคนคิดไว( 

 

 

ขอขอบคุณ  ผศ. เกษม กุลประดิษฐ* อาจารย*อุทัย บางเหลือ พ อสวัสด์ิ แม วิไล บุญหาญ           
พ อใหญ ไพ มูลจันดา 
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บทสัมภาษณ*พิเศษผู(บทสัมภาษณ*พิเศษผู(บทสัมภาษณ*พิเศษผู(บทสัมภาษณ*พิเศษผู(ให(การสนับสนุนให(การสนับสนุนให(การสนับสนุนให(การสนับสนุน    

การขับเคล่ือนงานการขับเคล่ือนงานการขับเคล่ือนงานการขับเคล่ือนงานอนุรักษ*พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริอนุรักษ*พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริอนุรักษ*พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริอนุรักษ*พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

    

ศศศศ....นพนพนพนพ....ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ*ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ*ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ*ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ*    

รองอธิการรองอธิการรองอธิการรองอธิการบดีบดีบดีบดีฝWายวิจัย ฝWายวิจัย ฝWายวิจัย ฝWายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล    

มมมมหาวทิยาลยัหาวทิยาลยัหาวทิยาลยัหาวทิยาลยัมหดิลมหดิลมหดิลมหดิลในฐานะของสถาบันการศึกษา ท้ังการวจิยัและในฐานะของสถาบันการศึกษา ท้ังการวจิยัและในฐานะของสถาบันการศึกษา ท้ังการวจิยัและในฐานะของสถาบันการศึกษา ท้ังการวจิยัและ
การเรียการเรียการเรียการเรียนการสอนนการสอนนการสอนนการสอนท่ีหลากหลายสาขาวิชาท่ีหลากหลายสาขาวิชาท่ีหลากหลายสาขาวิชาท่ีหลากหลายสาขาวิชา        ท านรองฯท านรองฯท านรองฯท านรองฯ    เห็นโอกาสเห็นโอกาสเห็นโอกาสเห็นโอกาส
ท่ีเราสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ* พันธุกรรมพืช ท่ีเราสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ* พันธุกรรมพืช ท่ีเราสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ* พันธุกรรมพืช ท่ีเราสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ* พันธุกรรมพืช                                 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี อย างไรครับบรมราชกุมารี อย างไรครับบรมราชกุมารี อย างไรครับบรมราชกุมารี อย างไรครับ????    

รองอธิการบดี : คือ ประเทศไทยก็เป/นประเทศท่ีมีพรรณพืช
มากมาย ในแต ละป?ท่ีมีนโยบายค อนข(างหลากหลาย ในยุคสมัยใหม ท่ีเรามีการครอบครองพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ซึ่งความหลากหลายตรงน้ีก็ ค อยๆสูญเสียความสําคัญไป บางชนิดสูญพันธุ*ไปโดยท่ีเรา
ไม รู(ตัวด(วยซ้ําไป เพราะฉะน้ันการท่ีเราเริ่ม การท่ีเราพยายามอนุรักษ*พันธุกรรมพืช พยายามเข(าใจ
มันก อนท่ีมันจะสายเกินไป ก็จะเป/นเรื่องท่ีสําคัญ อย างไรก็ตาม การวิจัยประเภทน้ีก็เป/นการวิจัย
ซึ่งโดยตัวมันเองก็บางครั้งก็ไม ได(รับการสนับสนุนมากนัก การท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ทรงสนพระทัย เรื่องน้ี แล(วก็ให( ทรงสนับสนุน แม(ในเชิงกําลังใจ ก็ทําให(อาจารย* 
และบุคลากรต างๆ มีกําลังใจในการทํางานได(อย างดีนะครับ บนความรู(ความสามารถ อันน้ีก็เป/น
โอกาสท่ีทางมหาวิทยาลัยจะใช(ในการศึกษาวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็คิดว าสําคัญอยู แล(ว แต ว า
โอกาสท่ีเราทํางานร วมกับ สนองพระราชดําริเน่ีย ก็จะทําให(งานของเราประสบความสําเร็จง ายข้ึน 
แล(วก็หวังว าคงมีขนาดใหญ พอสมควรท่ีจะเกิดความหมายกับประเทศได(นะครับ 

เราเห็นต(นทุนเราเห็นต(นทุนเราเห็นต(นทุนเราเห็นต(นทุนข(อมูลด(านการวิจัยเชิงอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยมหิดลข(อมูลด(านการวิจัยเชิงอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยมหิดลข(อมูลด(านการวิจัยเชิงอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยมหิดลข(อมูลด(านการวิจัยเชิงอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยมหิดล    รวมถึงศักยภาพรวมถึงศักยภาพรวมถึงศักยภาพรวมถึงศักยภาพ
ของตัวนักวิจัยของตัวนักวิจัยของตัวนักวิจัยของตัวนักวิจัย    ถ(าเราจะเอาความรู(จากนักวิถ(าเราจะเอาความรู(จากนักวิถ(าเราจะเอาความรู(จากนักวิถ(าเราจะเอาความรู(จากนักวิจัยของเรา ขยับไปสู การสร(างเป/นผลิตภัณฑ* ให(เกิดจัยของเรา ขยับไปสู การสร(างเป/นผลิตภัณฑ* ให(เกิดจัยของเรา ขยับไปสู การสร(างเป/นผลิตภัณฑ* ให(เกิดจัยของเรา ขยับไปสู การสร(างเป/นผลิตภัณฑ* ให(เกิด
ประโยชน*ในชุมชน ซึ่งอนันีผ้มคิดว าประโยชน*ในชุมชน ซึ่งอนันีผ้มคิดว าประโยชน*ในชุมชน ซึ่งอนันีผ้มคิดว าประโยชน*ในชุมชน ซึ่งอนันีผ้มคิดว า    น าจะเป/นประเดน็น าจะเป/นประเดน็น าจะเป/นประเดน็น าจะเป/นประเดน็สาํคัญสาํคัญสาํคัญสาํคัญ    ท านรองอธกิารคิดว า เรามคีวามพร(อมท านรองอธกิารคิดว า เรามคีวามพร(อมท านรองอธกิารคิดว า เรามคีวามพร(อมท านรองอธกิารคิดว า เรามคีวามพร(อม
ในเรื่องพวกนี้มากน(อยแค ไหนครับในเรื่องพวกนี้มากน(อยแค ไหนครับในเรื่องพวกนี้มากน(อยแค ไหนครับในเรื่องพวกนี้มากน(อยแค ไหนครับ????    

รองอธิการบดี : คือ เราก็มีความพร(อมอยู พอสมควรครับ ถ(าถามว าเครื่องไม(เครื่องมือเยอะ     
มากไหม ก็เยอะกว าหลายแห ง ก็ไม ได(เยอะมาก แต ว าก็คงทํางานได(ในระดับนึง การใช(พันธุกรรม
ไปใช(ประโยชน* ผมไม คิดว าเป/นภาระของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ อาจารย*มหาวิทยาลัยคงไม 
สามารถไปนึกๆเอาเองว า อะไรจะเป/นประโยชน* อะไรจะไม เป/นประโยชน* ก็คงต(องปรึกษาหารือ
กันกับชุมชนและก็คนรอบๆ อย างไรก็ตามต(องเรียนว า พันธุกรรมพืชเป/นทรัพย*สมบัติของโลก     
นะครับ เป/นทรัพย*สมบัติของชุมชน เพราะฉะน้ันในบางส วนในบางครั้ง ถึงแม(ว ามันจะไม ได(ใช(
ประโยชน*ก็ตาม มันก็ยังคงต(อง ใช(ความพยายามในการอนุรักษ*กันเอาไว(บ(าง ถึงอาจจะไม มี
ประโยชน*ต อชุมชนน้ี แต ก็อาจจะมีประโยชน*ต อชุมชนอ่ืน หรือมีประโยชน*ในวงกว(าง ในหลาย
ลักษณะก็ได( 

พูดถึงการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*ไปพูดถึงการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*ไปพูดถึงการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*ไปพูดถึงการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*ไปแล(วแล(วแล(วแล(ว    ทีนี้การสร(างเครือข ายท่ีทีนี้การสร(างเครือข ายท่ีทีนี้การสร(างเครือข ายท่ีทีนี้การสร(างเครือข ายท่ีนักวิจัยนักวิจัยนักวิจัยนักวิจัยจะทํางานร วมกับชุมชน จะทํางานร วมกับชุมชน จะทํางานร วมกับชุมชน จะทํางานร วมกับชุมชน                 
ก็เป/นเรื่องท่ีสําคัญเหมือนกัน วิทยาเขตของก็เป/นเรื่องท่ีสําคัญเหมือนกัน วิทยาเขตของก็เป/นเรื่องท่ีสําคัญเหมือนกัน วิทยาเขตของก็เป/นเรื่องท่ีสําคัญเหมือนกัน วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีอยู ตามจังท่ีอยู ตามจังท่ีอยู ตามจังท่ีอยู ตามจังหวัด หวัด หวัด หวัด     ไม ว าจะเป/นไม ว าจะเป/นไม ว าจะเป/นไม ว าจะเป/น
อํานาจเจริญอํานาจเจริญอํานาจเจริญอํานาจเจริญ    นครสวรรค* หรือกาญจนบุรี เข(าใจว าท านรองก็คงได(วางนโยบายท่ีจะให(ตรงนั้นเป/นนครสวรรค* หรือกาญจนบุรี เข(าใจว าท านรองก็คงได(วางนโยบายท่ีจะให(ตรงนั้นเป/นนครสวรรค* หรือกาญจนบุรี เข(าใจว าท านรองก็คงได(วางนโยบายท่ีจะให(ตรงนั้นเป/นนครสวรรค* หรือกาญจนบุรี เข(าใจว าท านรองก็คงได(วางนโยบายท่ีจะให(ตรงนั้นเป/น
ศูนย*กลาง ในการทํางานร วมกับเครือข ายชุมชน ท่ีเอาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมาสู ศูนย*กลาง ในการทํางานร วมกับเครือข ายชุมชน ท่ีเอาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมาสู ศูนย*กลาง ในการทํางานร วมกับเครือข ายชุมชน ท่ีเอาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมาสู ศูนย*กลาง ในการทํางานร วมกับเครือข ายชุมชน ท่ีเอาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมาสู                         
การอนุรักษ*และใช(ประโยชน* อันนี้ท านรอง เรากําลังเคลื่อนตรงนี้ไปในทิการอนุรักษ*และใช(ประโยชน* อันนี้ท านรอง เรากําลังเคลื่อนตรงนี้ไปในทิการอนุรักษ*และใช(ประโยชน* อันนี้ท านรอง เรากําลังเคลื่อนตรงนี้ไปในทิการอนุรักษ*และใช(ประโยชน* อันนี้ท านรอง เรากําลังเคลื่อนตรงนี้ไปในทิศทางไหนครับศทางไหนครับศทางไหนครับศทางไหนครับ????    

รองอธิการบดี : อันน้ีก็เป/นนโยบายท่ีชัดเจนของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู แล(วนะครับ แม(ในท่ีใน
กรุงเทพเองน่ี ก็มีแนวโน(มท่ีจะมีปฏิสัมพันธ*กับชุมชนรอบๆ มากข้ึนอะไรท่ีอยู ในวิทยาเขต
ต างจังหวัดน้ี ย่ิงมีความสําคัญอย างมาก มีปฏิสัมพันธ*กับประชาชนในละแวกใกล(เคียงนะครับ    
ซึ่งในมหาวิทยาลัยไม มีลักษณะท่ีลอยตัวจนเกินไป อย างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ต(องมีบทบาทใน
การท่ีจะให(ผู(นําชุมชนเข(ามามีส วนร วมในการทํางาน แต ก็คงมีบางส วน ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะได(
ทํางานตามความต(องการของชุมชน  

ในฐาในฐาในฐาในฐานะท่ีท านนะท่ีท านนะท่ีท านนะท่ีท านรองฯ รองฯ รองฯ รองฯ เป/นนกัวทิยาศาสตร*เป/นนกัวทิยาศาสตร*เป/นนกัวทิยาศาสตร*เป/นนกัวทิยาศาสตร*    มมมมองว าการส งเสรมิกระบวนการสร(างความองว าการส งเสรมิกระบวนการสร(างความองว าการส งเสรมิกระบวนการสร(างความองว าการส งเสรมิกระบวนการสร(างความร วมมอืระหว างร วมมอืระหว างร วมมอืระหว างร วมมอืระหว าง
เครือข ายนักวิจัยเครือข ายนักวิจัยเครือข ายนักวิจัยเครือข ายนักวิจัยกับประชาชน ในมุมของนักวิทยาศาสตร* ท านกับประชาชน ในมุมของนักวิทยาศาสตร* ท านกับประชาชน ในมุมของนักวิทยาศาสตร* ท านกับประชาชน ในมุมของนักวิทยาศาสตร* ท านคิดคิดคิดคิดว า นักวิว า นักวิว า นักวิว า นักวิททททยาศาสตร*กับชุมชนยาศาสตร*กับชุมชนยาศาสตร*กับชุมชนยาศาสตร*กับชุมชน
ทํางานยากทํางานยากทํางานยากทํางานยากไหมไหมไหมไหมครับครับครับครับ????    

รองอธิการบดี :  การทํางานร วมกับชุมชน ป�ญหาอุปสรรคใหญ ก็คือ ผมคิดว าเป/นเรื่องความเช่ือใจ
กัน แต ละคนมีแนวโน(มว านักวิทยาศาสตร*ก็ไม เช่ือใจว าชุมชนมีความสามารถ หรือว ามีความรู( 
ชุมชนเองก็ไม ค อยแน ใจนักว า นักวิทยาศาสตร*มาทําหวังผลประโยชน*อะไร ก็ต(องสร(างความเช่ือใจ 
ซึ่งก็ต(องใช(เวลานานพอสมควร อุปสรรคใหญ อย างหน่ึงของอาจารย*มหาวิทยาลัยก็คือ อาจารย*ก็
เป/นคนเก ง แล(วก็ลืมไปว า ก็มีบางเรื่องท่ีท านไม เก ง ท านก็ต(องฟ�งคนอ่ืน อย างเช น อาจารย*ใหม ๆ 
ก็อาจจะมีความรู(เยอะ อยากได(ความรู(โดยทันที โดยอาจจะยังไม ได(รับความมุ งม่ัน ก็คงต(องใช(
ระยะเวลาในการปรับจุดตรงน้ันครับ 

งั้นแปลว างั้นแปลว างั้นแปลว างั้นแปลว า    ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็ยังมีทิศทางในการเคทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็ยังมีทิศทางในการเคทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็ยังมีทิศทางในการเคทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็ยังมีทิศทางในการเคลื่อนงานวิจัยระหว างนักวิทยาศาสตร*ลื่อนงานวิจัยระหว างนักวิทยาศาสตร*ลื่อนงานวิจัยระหว างนักวิทยาศาสตร*ลื่อนงานวิจัยระหว างนักวิทยาศาสตร*
กับชุมชนต อไป แต ค อยๆปรับตัวและก็เสริมสร(างขีดความสามารถข้ึนไปเรื่อยๆ ใช มั้ยครับกับชุมชนต อไป แต ค อยๆปรับตัวและก็เสริมสร(างขีดความสามารถข้ึนไปเรื่อยๆ ใช มั้ยครับกับชุมชนต อไป แต ค อยๆปรับตัวและก็เสริมสร(างขีดความสามารถข้ึนไปเรื่อยๆ ใช มั้ยครับกับชุมชนต อไป แต ค อยๆปรับตัวและก็เสริมสร(างขีดความสามารถข้ึนไปเรื่อยๆ ใช มั้ยครับ????    

รองอธิการบดี : ครับ ก็ในลักษณะน้ี มหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ*กับชุมชนแน  แต ต(องเรียนว า   
ความต(องการของชุมชน จําเป/นจะต(องได(รับการศึกษาติดตามซักระยะหน่ึงก อน ชุมชนมีความ
ต(องการกันเฉพาะหน(า ซึ่งหลายเรื่องมันก็ไม ได(แก(ด(วยการวิจัย การวิจัยเป/นการแก(ป�ญหาในระยะ
ยาว เราต(องยอมรับ ในชุมชนเองมักจะไม ค อยบอกป�ญหาในระยะยาวให(เราทราบ เพราะว าเขาก็
ไม มีเวลาจะไปคิดถึงขนาดน้ัน มันเป/นภาระท่ีนักวิจัยจะต(องศึกษาวิจัยและก็ตีความว าในระยะยาว 
กิจกรรมวิจัยอะไรท่ีจะเป/นประโยชน*ต อชุมชน โดยอ(างอิงจากความต(องการระยะส้ันท่ีแสดง
ออกมา  

งานวิจัยท่ีเราทําท่ีอํานาจเจริญ ภายใต(กรอบโครงการอพงานวิจัยท่ีเราทําท่ีอํานาจเจริญ ภายใต(กรอบโครงการอพงานวิจัยท่ีเราทําท่ีอํานาจเจริญ ภายใต(กรอบโครงการอพงานวิจัยท่ีเราทําท่ีอํานาจเจริญ ภายใต(กรอบโครงการอพ....สธสธสธสธ....และอนุรักษ*พันธุกรรมพืช และอนุรักษ*พันธุกรรมพืช และอนุรักษ*พันธุกรรมพืช และอนุรักษ*พันธุกรรมพืช                                                     
ซึ่งกระบวนการท่ีเกิดข้ึนก็ใกล(เคียงกับสิ่งท่ีซึ่งกระบวนการท่ีเกิดข้ึนก็ใกล(เคียงกับสิ่งท่ีซึ่งกระบวนการท่ีเกิดข้ึนก็ใกล(เคียงกับสิ่งท่ีซึ่งกระบวนการท่ีเกิดข้ึนก็ใกล(เคียงกับสิ่งท่ีท านรองได(พูด ไม ว าจะเป/นเรือ่งความต(องการของชุมชน ท านรองได(พูด ไม ว าจะเป/นเรือ่งความต(องการของชุมชน ท านรองได(พูด ไม ว าจะเป/นเรือ่งความต(องการของชุมชน ท านรองได(พูด ไม ว าจะเป/นเรือ่งความต(องการของชุมชน 
ไม ว าจะเป/นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไม ว าจะเป/นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไม ว าจะเป/นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไม ว าจะเป/นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ    การอนุรักษ*การอนุรักษ*การอนุรักษ*การอนุรักษ*และและและและการใช(ประโยชน*การใช(ประโยชน*การใช(ประโยชน*การใช(ประโยชน*    ข้ันตอนหรือข้ันตอนหรือข้ันตอนหรือข้ันตอนหรือ
กระบวนการวิจัย ท่ีเรานาํเอานกัวทิยาศาสตร*ลงไปศึกษา แล(วกส็อบถามความคิดเหน็ความต(องการกระบวนการวิจัย ท่ีเรานาํเอานกัวทิยาศาสตร*ลงไปศึกษา แล(วกส็อบถามความคิดเหน็ความต(องการกระบวนการวิจัย ท่ีเรานาํเอานกัวทิยาศาสตร*ลงไปศึกษา แล(วกส็อบถามความคิดเหน็ความต(องการกระบวนการวิจัย ท่ีเรานาํเอานกัวทิยาศาสตร*ลงไปศึกษา แล(วกส็อบถามความคิดเหน็ความต(องการ
และก็แลกเปลี่ยนเรียนรู(กับภาคประชาชและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู(กับภาคประชาชและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู(กับภาคประชาชและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู(กับภาคประชาชน โดยได(แนวคิดความรู(และท่ีมา แล(วกจ็ะนาํแนวคิดความรู(น โดยได(แนวคิดความรู(และท่ีมา แล(วกจ็ะนาํแนวคิดความรู(น โดยได(แนวคิดความรู(และท่ีมา แล(วกจ็ะนาํแนวคิดความรู(น โดยได(แนวคิดความรู(และท่ีมา แล(วกจ็ะนาํแนวคิดความรู(
นั้นมาไปสู การอนุรักษ*พร(อมๆกับการใช(ประโยชน* ข้ันตอนงานวิจัยตรงนี้ ท านรองว ามันมีอะไรนั้นมาไปสู การอนุรักษ*พร(อมๆกับการใช(ประโยชน* ข้ันตอนงานวิจัยตรงนี้ ท านรองว ามันมีอะไรนั้นมาไปสู การอนุรักษ*พร(อมๆกับการใช(ประโยชน* ข้ันตอนงานวิจัยตรงนี้ ท านรองว ามันมีอะไรนั้นมาไปสู การอนุรักษ*พร(อมๆกับการใช(ประโยชน* ข้ันตอนงานวิจัยตรงนี้ ท านรองว ามันมีอะไร
ซับซ(อนหรือว าแตกต างจากงานวิจัยท่ีนักวิทยาศาสตร*ปกติมั้ยครับซับซ(อนหรือว าแตกต างจากงานวิจัยท่ีนักวิทยาศาสตร*ปกติมั้ยครับซับซ(อนหรือว าแตกต างจากงานวิจัยท่ีนักวิทยาศาสตร*ปกติมั้ยครับซับซ(อนหรือว าแตกต างจากงานวิจัยท่ีนักวิทยาศาสตร*ปกติมั้ยครับ????    

รองอธิการบดี : ข้ันตอนการศึกษาหารือกับชุมชน สําหรับผมเป/นข้ันตอนในการหาโจทย*วิจัย คือ
การวิจัยความหมายก็คือว า เราตอบคําถามท่ีเป/นสมมติฐานบางอย าง ในการตอบคําถามความ
ต(องการเก่ียวข(องกับชุมชน คือ การตอบคําถามว า ชุมชนต(องการอะไร ท่ีจะทําให(ชีวิตความเป/นอยู 
เขาดีข้ึน ในทฤษฎีมันเป/นการวิจัยทางสังคมศาสตร* คือคําถามก็คือว า ทําอย างไรชีวิตความเป/นอยู 
ของชุมชนจะดีข้ึน อันน้ีเป/นการวิจัยทางสังคมศาสตร*ไม ใช การวิจัยทางวิทยาศาสตร* การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร*เป/นการวิจัยซึ่งก็ต(องตอบคําถามในเชิงวิทยาศาสตร* เพราะฉะน้ันการท่ีการวิจัย
ทางด(านพันธุกรรมพืชไปน่ังคุยกับชุมชนปรึกษาหารือกัน กระบวนการปรึกษาหารือ ไม ใช 
กระบวนการวิจัย เหตุผลก็คือว า เราไม ได(พยายามตอบคําถามมัน แต ในการปรึกษาหารือก็เกิด
ความเข(าใจ ในความเห็นของผม กระบวนการทําให(นักวิจัยได(เรียนรู(จากชุมชนว า ชุมชนเป/น
อย างไร สภาพแวดล(อมเป/นอย างไร ต(องการอะไร ซึ่งกระบวนการเรียนรู(เช นน้ีก็ข้ึนกับนักวิจัยจาก
กรุงเทพ กระบวนการเรียนรู(ก็จะเยอะมาก ถ(าเกิดนักวิจัยมีภูมิลําเนาอยู ในแถวน้ันอยู แล(ว มีความรู(
หลายอย าง นักวิจัยก็ทราบเรื่องราวของชุมชนอยู แล(ว โดยไม ต(องผ านกระบวนการ         

งานวิจัยทางด(านสังคม กังานวิจัยทางด(านสังคม กังานวิจัยทางด(านสังคม กังานวิจัยทางด(านสังคม กับงานวิจัยทางด(านวิทยาศาสตร*บงานวิจัยทางด(านวิทยาศาสตร*บงานวิจัยทางด(านวิทยาศาสตร*บงานวิจัยทางด(านวิทยาศาสตร*    มันจะมีช องมันจะมีช องมันจะมีช องมันจะมีช องว างเลก็ๆว างเลก็ๆว างเลก็ๆว างเลก็ๆ    อยู อยู อยู อยู         เราจะเริม่เอา เราจะเริม่เอา เราจะเริม่เอา เราจะเริม่เอา 2 2 2 2 
เรื่องนี่มาทํางานร วมกัน เป/นเนือ้เดยีวกนั โดยใช(พ้ืนท่ี โดยใช(เป8าหมายเป/นหลกั ถ(าบอกว าเป8าหมายเรื่องนี่มาทํางานร วมกัน เป/นเนือ้เดยีวกนั โดยใช(พ้ืนท่ี โดยใช(เป8าหมายเป/นหลกั ถ(าบอกว าเป8าหมายเรื่องนี่มาทํางานร วมกัน เป/นเนือ้เดยีวกนั โดยใช(พ้ืนท่ี โดยใช(เป8าหมายเป/นหลกั ถ(าบอกว าเป8าหมายเรื่องนี่มาทํางานร วมกัน เป/นเนือ้เดยีวกนั โดยใช(พ้ืนท่ี โดยใช(เป8าหมายเป/นหลกั ถ(าบอกว าเป8าหมาย
โครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชฯฯฯฯ    ซึ่งโครงการนี้ต(องการให(ซึ่งโครงการนี้ต(องการให(ซึ่งโครงการนี้ต(องการให(ซึ่งโครงการนี้ต(องการให(ชุมชนอยู ได( ดูแลความหลากหลายทางชุมชนอยู ได( ดูแลความหลากหลายทางชุมชนอยู ได( ดูแลความหลากหลายทางชุมชนอยู ได( ดูแลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีตัวเอง นักวิทยาศาสตร*ก็ช วยช้ีชีวภาพในพ้ืนท่ีตัวเอง นักวิทยาศาสตร*ก็ช วยช้ีชีวภาพในพ้ืนท่ีตัวเอง นักวิทยาศาสตร*ก็ช วยช้ีชีวภาพในพ้ืนท่ีตัวเอง นักวิทยาศาสตร*ก็ช วยช้ีนําว า มีอะไรดีๆนําว า มีอะไรดีๆนําว า มีอะไรดีๆนําว า มีอะไรดีๆ    อยู ในนั้น มาใช(ประโยชน*สร(างอาชีพอยู ในนั้น มาใช(ประโยชน*สร(างอาชีพอยู ในนั้น มาใช(ประโยชน*สร(างอาชีพอยู ในนั้น มาใช(ประโยชน*สร(างอาชีพ
ให(กับพวกเให(กับพวกเให(กับพวกเให(กับพวกเขาเนี่ย ลักษณะโครงการแบบนี้ขาเนี่ย ลักษณะโครงการแบบนี้ขาเนี่ย ลักษณะโครงการแบบนี้ขาเนี่ย ลักษณะโครงการแบบนี้    ท านรองท านรองท านรองท านรองฯ ฯ ฯ ฯ คิดว า มหาวิทยาลัยมหิดลคิดว า มหาวิทยาลัยมหิดลคิดว า มหาวิทยาลัยมหิดลคิดว า มหาวิทยาลัยมหิดล    จะสร(างต(นแบบจะสร(างต(นแบบจะสร(างต(นแบบจะสร(างต(นแบบ
ข้ึนมาสักช้ินนึง มันเป/นไปได(มั้ยครับข้ึนมาสักช้ินนึง มันเป/นไปได(มั้ยครับข้ึนมาสักช้ินนึง มันเป/นไปได(มั้ยครับข้ึนมาสักช้ินนึง มันเป/นไปได(มั้ยครับ????    

รองอธิการบดี : คือกระบวนการศึกษาความเข(าใจชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดลทําอยู หลายคณะ   
อยู แล(ว ในหลายๆแห งก็มีกลุ มวิจัยชุมชน ซึ่งส วนมากก็ยังทํางานอยู ตาม คือ การวิจัยชุมชน
ส วนมากก็เป/นกรณีไป เพราะฉะน้ันก็มีของอยู  ท่ีอํานาจเจริญก็มีกลุ มวิจัยชุมชน ทีน้ีท่ีอํานาจเจริญ
คือ ต(องเรียนตรงๆ อย างน้ีว า ในกรณีของ อพ.สธ.การวิจัยชุมชนจะทําได(ยากหน อย เหตุผลก็คือว า 
เวลาเขาทําวิจัยชุมชนเขาก็อยากได(สภาพชุมชนท่ีเข(ากับธรรมชาติ การมีโครงการ อพ.สธ. หรือการ
มีมหาวิทยาลัยมหิดลเป/นท่ีต้ัง เป/นป�จจัยภายนอกท่ีกระทบ การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของ
ชุมชน มันเป/นกรณีจําเพาะด(วย พูดง ายๆว า กรณีน้ีก็จะไม เกิดข้ึน เพราะว ามันมีกรณีจําเพาะของ
บริเวณทีโครงการ อพ.สธ. ผมก็กล าวได(ว า อาจจะไม ใช กรณีจําเพาะขนาดน้ี เป/นกรณีท่ัวไปสัก
หน อย เป/นการเปล่ียนแปลงทางสังคมในลักษณะท่ีไม มีป�จจัยภายนอกเข(ามากระทบมากจนเกินไป 
แต ก็ไม แน  ผมคิดว าก็ลองคุยได( รู(สึกว ามันมีประเด็นทางสังคมท่ีน าศึกษา 

2 2 2 2 ป?ท่ีผ านมาป?ท่ีผ านมาป?ท่ีผ านมาป?ท่ีผ านมา    ทางมหิดลก็ได(สร(างเคทางมหิดลก็ได(สร(างเคทางมหิดลก็ได(สร(างเคทางมหิดลก็ได(สร(างเครือข ายการทํางาน เพ่ิมมากข้ึนรือข ายการทํางาน เพ่ิมมากข้ึนรือข ายการทํางาน เพ่ิมมากข้ึนรือข ายการทํางาน เพ่ิมมากข้ึน    อย างกรณีของ ปWาชุมชนอย างกรณีของ ปWาชุมชนอย างกรณีของ ปWาชุมชนอย างกรณีของ ปWาชุมชนมีมมีีมี
ผลผลิตท่ีเขามาทําเป/นอาชีพ เอามาบริโภคแล(วกม็คีนจากชุมชนอืน่มาเกบ็ มาเอาไป หรอืแม(กระท่ังผลผลิตท่ีเขามาทําเป/นอาชีพ เอามาบริโภคแล(วกม็คีนจากชุมชนอืน่มาเกบ็ มาเอาไป หรอืแม(กระท่ังผลผลิตท่ีเขามาทําเป/นอาชีพ เอามาบริโภคแล(วกม็คีนจากชุมชนอืน่มาเกบ็ มาเอาไป หรอืแม(กระท่ังผลผลิตท่ีเขามาทําเป/นอาชีพ เอามาบริโภคแล(วกม็คีนจากชุมชนอืน่มาเกบ็ มาเอาไป หรอืแม(กระท่ัง
การลักลอบตัดไม(พการลักลอบตัดไม(พการลักลอบตัดไม(พการลักลอบตัดไม(พะะะะยูยูยูยูง ทุกวันนี้มันก็เกิด ง ทุกวันนี้มันก็เกิด ง ทุกวันนี้มันก็เกิด ง ทุกวันนี้มันก็เกิด กลายเกลายเกลายเกลายเป/นความต(องการของเค(าว าป/นความต(องการของเค(าว าป/นความต(องการของเค(าว าป/นความต(องการของเค(าว า    จะทําอย างไรจะทําอย างไรจะทําอย างไรจะทําอย างไรใใใให(ชุมชนห(ชุมชนห(ชุมชนห(ชุมชน
ช วยกันหาทางป8องกัน กระบวนการช วยกันหาทางป8องกัน กระบวนการช วยกันหาทางป8องกัน กระบวนการช วยกันหาทางป8องกัน กระบวนการทํางานทํางานทํางานทํางานในช วง ในช วง ในช วง ในช วง 2 2 2 2 ป? องค*กรปกครองส วนท(องถิ่น ก็เริ่มเห็นป? องค*กรปกครองส วนท(องถิ่น ก็เริ่มเห็นป? องค*กรปกครองส วนท(องถิ่น ก็เริ่มเห็นป? องค*กรปกครองส วนท(องถิ่น ก็เริ่มเห็น
ความสําคัญเข(ามา ก็ดึงฝWายต างๆเข(ามาร วมงานเยอะมากข้ึน เป/นการเอาฐานความรู(ทางความสําคัญเข(ามา ก็ดึงฝWายต างๆเข(ามาร วมงานเยอะมากข้ึน เป/นการเอาฐานความรู(ทางความสําคัญเข(ามา ก็ดึงฝWายต างๆเข(ามาร วมงานเยอะมากข้ึน เป/นการเอาฐานความรู(ทางความสําคัญเข(ามา ก็ดึงฝWายต างๆเข(ามาร วมงานเยอะมากข้ึน เป/นการเอาฐานความรู(ทาง
วิทยาศาสตร*เป/นหลัก แล(วก็ขยายไปสู ชุมชน ถ(าเรามองว าวิทยาศาสตร*เป/นหลัก แล(วก็ขยายไปสู ชุมชน ถ(าเรามองว าวิทยาศาสตร*เป/นหลัก แล(วก็ขยายไปสู ชุมชน ถ(าเรามองว าวิทยาศาสตร*เป/นหลัก แล(วก็ขยายไปสู ชุมชน ถ(าเรามองว า    ท่ีวิทยาเขตอํานาจเจริญเป/นฐานสาํหรบัท่ีวิทยาเขตอํานาจเจริญเป/นฐานสาํหรบัท่ีวิทยาเขตอํานาจเจริญเป/นฐานสาํหรบัท่ีวิทยาเขตอํานาจเจริญเป/นฐานสาํหรบั
พ้ืพ้ืพ้ืพ้ืนท่ีแถบนั้น เราควรจะมีนท่ีแถบนั้น เราควรจะมีนท่ีแถบนั้น เราควรจะมีนท่ีแถบนั้น เราควรจะมีการจดัการอะไรเป/นพิเศษการจดัการอะไรเป/นพิเศษการจดัการอะไรเป/นพิเศษการจดัการอะไรเป/นพิเศษ    เพ่ือเพ่ือเพ่ือเพ่ือให(ข้ึนเป/นโครงสร(างข้ึนมา ให(ข้ึนเป/นโครงสร(างข้ึนมา ให(ข้ึนเป/นโครงสร(างข้ึนมา ให(ข้ึนเป/นโครงสร(างข้ึนมา เพ่ือความย่ังยืนเพ่ือความย่ังยืนเพ่ือความย่ังยืนเพ่ือความย่ังยืน????    

รองอธิการบดี : คือ ต(องแยกเป/น 2 ส วนนะครับ คือกิจกรรมมหาวิทยาลัย กิจกรรมบริการวิชาการ 
อาจจะไม ส้ินสุด คือหมายความว า มันเป/นกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเราทําเพ่ือชุมชน เราก็คงทําได(
เรื่อยๆ การจัดการหลังจากน้ัน ผมมีความเช่ือ เป/นหน(าท่ีของชุมชน การจัดต้ังโครงสร(างก็ดี      
การ Organize ต างๆ ก็ดี เป/นหน(าท่ีท่ีชุมชนจะต(องทํา ผมคิดว าควรจะทํามากกว าท่ีน้ีอีก ถ(าเกิด
ชุมชนไม สามารถทําได(ก็ต(องปล อยไป อะไรไม ควรก็ไม ต(องไปดึงดันทําเรื่องน้ัน เราคงต(องเรียนรู(
ว าถ(าเรื่องน้ีสําคัญเราต(องดูแลไป แล(วมหาวิทยาลัยก็เข(าไปช วย แล(วชุมชนก็เหมือนหน วยงานอ่ืน
นะครับ คือการจัดการอะไรหลายๆอย าง ก็จะพลาดครั้งแล(วครั้งเล า ล(มเหลวครั้งแล(วครั้งเล า คือ
ถ(าเราจัดการหมดชุมชนก็ไม เคยท่ีจะเรียนรู(ว าจะทําอย างไร เรื่องราวต างๆ ก็จะข้ึนกับมหาวิทยาลัย
ตลอด มหาวิทยาลัยก็ต(องยอมดูว ามันพลาดพล้ังอย างไร แต ก็ไม เป/นไรก็เริ่มใหม ได(ทํากันใหม ได( 
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อาจจะเป/นการดีว า พอเราทําในรปูเครอืข าย คนท่ีอาจจะเป/นการดีว า พอเราทําในรปูเครอืข าย คนท่ีอาจจะเป/นการดีว า พอเราทําในรปูเครอืข าย คนท่ีอาจจะเป/นการดีว า พอเราทําในรปูเครอืข าย คนท่ีจะมาช วยกจ็ะหลากหลายมากข้ึนจะมาช วยกจ็ะหลากหลายมากข้ึนจะมาช วยกจ็ะหลากหลายมากข้ึนจะมาช วยกจ็ะหลากหลายมากข้ึน    เรากอ็าจจะช วยเรากอ็าจจะช วยเรากอ็าจจะช วยเรากอ็าจจะช วย
วางโครงให(เขาเอง ให(เขาคิดวางโครงให(เขาเอง ให(เขาคิดวางโครงให(เขาเอง ให(เขาคิดวางโครงให(เขาเอง ให(เขาคิดได(เองว าในอนาคต วันนึงเมื่อเรากลับแล(ว เราแวะมาเย่ียม เราไม ได(ได(เองว าในอนาคต วันนึงเมื่อเรากลับแล(ว เราแวะมาเย่ียม เราไม ได(ได(เองว าในอนาคต วันนึงเมื่อเรากลับแล(ว เราแวะมาเย่ียม เราไม ได(ได(เองว าในอนาคต วันนึงเมื่อเรากลับแล(ว เราแวะมาเย่ียม เราไม ได(
แวะมาช วยท านแล(ว เราแวะมาเย่ียมชม ว าท านทําอะไรไปถึงไหนแวะมาช วยท านแล(ว เราแวะมาเย่ียมชม ว าท านทําอะไรไปถึงไหนแวะมาช วยท านแล(ว เราแวะมาเย่ียมชม ว าท านทําอะไรไปถึงไหนแวะมาช วยท านแล(ว เราแวะมาเย่ียมชม ว าท านทําอะไรไปถึงไหน    

ในธีมงานของป? ในธีมงานของป? ในธีมงานของป? ในธีมงานของป? 56 56 56 56 ของโครงการของโครงการของโครงการของโครงการ    อพอพอพอพ....สธสธสธสธ....ท่ีจะจดัท่ีเข่ือนศรนีครนิทร* ช่ือว าท่ีจะจดัท่ีเข่ือนศรนีครนิทร* ช่ือว าท่ีจะจดัท่ีเข่ือนศรนีครนิทร* ช่ือว าท่ีจะจดัท่ีเข่ือนศรนีครนิทร* ช่ือว า    ทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีาม ทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีาม ทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีาม ทรพัยากรไทยนาํสิง่ดงีาม 
สู สายตาโลก จะเรียนถามอาจารย*ว า มหิดลเราสู สายตาโลก จะเรียนถามอาจารย*ว า มหิดลเราสู สายตาโลก จะเรียนถามอาจารย*ว า มหิดลเราสู สายตาโลก จะเรียนถามอาจารย*ว า มหิดลเราคิดว า อะไรคือคิดว า อะไรคือคิดว า อะไรคือคิดว า อะไรคือ    สิ่งท่ีเราอยากจะนําไปโชว*ท่ีนั่น สิ่งท่ีเราอยากจะนําไปโชว*ท่ีนั่น สิ่งท่ีเราอยากจะนําไปโชว*ท่ีนั่น สิ่งท่ีเราอยากจะนําไปโชว*ท่ีนั่น                     
ในภาพของงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข(องกับเรื่องของการดูแลเรื่องความหในภาพของงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข(องกับเรื่องของการดูแลเรื่องความหในภาพของงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข(องกับเรื่องของการดูแลเรื่องความหในภาพของงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข(องกับเรื่องของการดูแลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ สู การลากหลายทางชีวภาพ สู การลากหลายทางชีวภาพ สู การลากหลายทางชีวภาพ สู การ
อนุรักษ*อนุรักษ*อนุรักษ*อนุรักษ*????    

รองอธิการบดี : ก็ถ(าโดยหลักการท่ีควรจะทํา 2 เรื่อง เรื่องนึงก็เป/นเรื่องของไฮไลต* ซึ่งเรื่องน้ีคือ
ความหลากหลายทางธรรมชาติ แม(ว ามีมากมาย แต ประชาชนมักจะรับรู(เฉพาะช้ินท่ีมีขนาดใหญ พอ
และก็สวยพอ คือความหลากหลายของเรื่องท่ีไม สวย ประชาชนก็จะไม สนใจเท าไร และเราก็มอง
ว า เรา จํา เป/นต(องโชว* ของ ท่ี มีความสวยงาม มีความหลากหลาย แต ในขณะเ ดียว กัน               
ทางมหาวิทยาลัยมีความจําเป/นท่ีจะบอกประชาชนว า มีของดีมาก ซึ่งสําคัญ และไม โดนใจเลย 
และไม มีประโยชน*ด(วยต อชีวิตประจําวันเขาเลย แต ก็ปล อยให(สูญหายไม ได( แต ว าผมคิดว า 
อย างไรเราก็ต(องส งสัญญาณไป เรื่องความสําคัญระเบียบวิธีการวิจัย คือในหลายครั้งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม เวลาเราทําให(มันง ายไปเรื่อยๆ เลย จะจบลงด(วยว าก็ไม เห็นมีอะไรเข(า
ไปเดินสํารวจเอา เห็นก็เจอก็ใช  ไม เห็นก็ไม ใช  ก็แค น้ันเอง ผมคิดว ามีความจําเป/นท่ีเราต(องให(
การศึกษาแก ชุมชนด(วยว า กระบวนการท้ังหมดท่ีเก่ียวข(อง นอกจากการท่ีเรามองเห็นกันล วงหน(า
ว ามีอะไรสวยงาม มีกระบวนการ วิธีการท่ีสวยงามมากน(อยสักเพียงใด ชุมชนจะจําเป/นต(องทํางาน
ซับซ(อนซักแค ไหนเพ่ือรักษาของเหล าน้ีไว( 

ในส วนของนักวิจัย อาจารย*อยากจะฝากอะไรไปหานักวิจัยท่ีกําลังมาทํางานร วมกันในลกัษณะนีว้ าในส วนของนักวิจัย อาจารย*อยากจะฝากอะไรไปหานักวิจัยท่ีกําลังมาทํางานร วมกันในลกัษณะนีว้ าในส วนของนักวิจัย อาจารย*อยากจะฝากอะไรไปหานักวิจัยท่ีกําลังมาทํางานร วมกันในลกัษณะนีว้ าในส วนของนักวิจัย อาจารย*อยากจะฝากอะไรไปหานักวิจัยท่ีกําลังมาทํางานร วมกันในลกัษณะนีว้ า
การปรับตัวก็ดี ข(อควรระวังก็ดีในการทํางานร วมกันของนักวิจัย ท่ีมาจาการปรับตัวก็ดี ข(อควรระวังก็ดีในการทํางานร วมกันของนักวิจัย ท่ีมาจาการปรับตัวก็ดี ข(อควรระวังก็ดีในการทํางานร วมกันของนักวิจัย ท่ีมาจาการปรับตัวก็ดี ข(อควรระวังก็ดีในการทํางานร วมกันของนักวิจัย ท่ีมาจากสาขาต างๆกัน อาจารย*มีกสาขาต างๆกัน อาจารย*มีกสาขาต างๆกัน อาจารย*มีกสาขาต างๆกัน อาจารย*มี
ความคิดเห็นอย างไรมั้ยครับความคิดเห็นอย างไรมั้ยครับความคิดเห็นอย างไรมั้ยครับความคิดเห็นอย างไรมั้ยครับ????    

รองอธิการบดี : ก็ผมเข(าใจว า ส วนสําคัญท่ีสุดคือ การฟ�งคนอ่ืนเยอะๆ ครับ นักวิจัยเวลาทํางาน 
เข(าใจว า มันมีแนวความคิดหลายอย าง ไม ใช แนวความคิดเดียวท่ีถูกเสมอไป ควรฟ�งแนวความคิด
คนอ่ืนบ(าง ก็ต(องเข(าใจว าคนเรามีฐานความคิดหลายอย าง ท่ีจะนําไปสู ข(อสรุปท่ีแตกต างกัน  

มีอะไรฝากไปถึงเด็กนักเรียนท่ีจะมาเย่ียมชมมั้ยครับมีอะไรฝากไปถึงเด็กนักเรียนท่ีจะมาเย่ียมชมมั้ยครับมีอะไรฝากไปถึงเด็กนักเรียนท่ีจะมาเย่ียมชมมั้ยครับมีอะไรฝากไปถึงเด็กนักเรียนท่ีจะมาเย่ียมชมมั้ยครับ????    

รองอธิการบดี : สําหรับนักเรียนท่ีจะมาเย่ียมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขออนุญาต
ฝากไปว า ประเทศไทยมีความหลากหลายมาให(เราช่ืนชมมากเช นน้ี ก็เข(าใจว า ต(องช วยกันดูแล
รักษาความซับซ(อนเหล าน้ีไว( ก็ต(องพยายามทําความเข(าใจมากน(อยเพียงใดไว(ด(วยนะครับ 

 

ดรดรดรดร....ปvยรัษฎ* ปvยรัษฎ* ปvยรัษฎ* ปvยรัษฎ*     เจริญทรัพย*เจริญทรัพย*เจริญทรัพย*เจริญทรัพย*    

รองหัวหน(าสํานักงานโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชรองหัวหน(าสํานักงานโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชรองหัวหน(าสํานักงานโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชรองหัวหน(าสํานักงานโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช                            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝWายวิชาการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝWายวิชาการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝWายวิชาการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝWายวิชาการ       

ประเด็นสําคัญของงาน โครงการ อพประเด็นสําคัญของงาน โครงการ อพประเด็นสําคัญของงาน โครงการ อพประเด็นสําคัญของงาน โครงการ อพ....สธสธสธสธ. . . . ประกประกประกประกอบด(วยอบด(วยอบด(วยอบด(วย
อะไรบ(างอะไรบ(างอะไรบ(างอะไรบ(าง????    

ดร.ปvยรัษฎ* : กรอบของ อพ.สธ มี 3 กรอบ กรอบการ
เรียนรู(  กรอบการใช(ประโยชน* และกรอบการสร(าง

จิตสํานึก จริงแล(วฐานจะเป/นสามเหล่ียมมุมต้ังข้ึนไป ฐานท่ีสําคัญเราจะต(องรู(ก อนว า ทรัพยากรมี
อะไรแล(วเราจะใช(ประโยชน*อย างไร สุดท(ายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ กรอบการสร(างจิตสํานึก เพราะการ
สร(างจิตสํานึกน้ันเอง จะทําให(ทรัพยากรน้ันคงอยู ได(หรือไม  การสร(างจิตสํานึกในการรักทรัพยากร
จะทําให(ทุกคนในประเทศชาติทราบว าทรัพยากรน้ันสําคัญอย างไร กรอบการทํางานน้ีก็จะวน
กลับไปในเรื่องของการเรียนรู( การใช(ประโยชน*การสร(างจิตสํานึกอยู อย างน้ี น้ันก็คือ การรักษา
ฐานทรัพยากร ซึ่งเหมือนกับท่ีสมเด็จพระเทพฯท านทรงมีพระราชกระแสว า การรักทรัพยากรคือ 
การรักชาติรักแผ นดิน อันน้ีเป/นจุดสําคัญท่ีสุด 

การขับเคลื่อนงานของ โครงการ อพการขับเคลื่อนงานของ โครงการ อพการขับเคลื่อนงานของ โครงการ อพการขับเคลื่อนงานของ โครงการ อพ....สธสธสธสธ....ท่ีผ านมาท่ีผ านมาท่ีผ านมาท่ีผ านมา    ในภาพรวมเป/นอย างไรในภาพรวมเป/นอย างไรในภาพรวมเป/นอย างไรในภาพรวมเป/นอย างไร????    

ดร.ปvยรัษฎ* : จะเริ่มต้ังแต ผู(บริหารระดับสูงของแต ละแห ง นับต้ังแต ราชการส วนกลาง ก็จะเป/น 
อธิบดี ราชการส วนกลาง จะเป/น ผู(ว าราชการจังหวัด และราชการส วนท(องถ่ิน ก็จะเป/นนายก
องค*การบริหารส วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค*การบริหารส วนตําบล ผู(บริหารระดับสูง
ตามตําแหน งดังกล าว จําเป/นต(องมีความเข(าใจในระบบคิดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และ
ระบบการทํางานประจําของ โครงการ อพ.สธ. ก อน ตรงน้ีจะเป/นประโยชน*ต อการกําหนดนโยบาย 
และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริฯ โครงการ อพ.สธ. ได(เป/นอย างดี เม่ือผู(บริหาร
ระดับสูงเข(าใจแนวทางการสนองพระราชดําริ ซึ่งเราก็มีแผนแม บทออกมาแล(วแผนหรือแนวทางก็
สอดคล(องกับการทํางานของชุมชนหรือ อบต.อยู แล(ว เม่ือสองระดับใหญ ๆ ท่ีเป/นระดับผู(หลัก
ผู(ใหญ  เช น หน วยงานท่ีเป/นกรมปWาไม( กรมอุทยาน หรือกรมวิชาการเกษตร ก็จะได(ทราบว า        
งานมันสามารถทํางานสอดคล(องกันได( เม่ือสองระดับใหญ เข(าใจก็จะทํางานด(วยกันได(โดยท่ีมี 
อพ.สธ อยู ตรงกลางเป/นผู(ประสานท้ังบนและล างจากน้ันจะต(องต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ร วมกัน หมายความว าทุกองค*กรจะต(องมีการพิจารณาผู(เข(ามาร วมทํางาน ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ภายใต(การกํากับของผู(บริหารองค*กร และจะต(องดําเนินงานให(เป/นไปตามกรอบ
ของโครงการ อพ.สธ. โดยใช(ขอบเขต หน(าท่ี ภารกิจปกติของแต หน วยงานเป/นตัวต้ัง ซึ่งถ(าเป/นไป
ตามน้ี จะเกิดการพัฒนาท่ีสําคัญคือ การจัดทําแผนแม บทการสนองงานโครงการ อพ.สธ.เน้ือหา
ของ แผนแม บทจะนําไปสู การจัดกิจกรมในแผน ปฏิบัติการในแต ละป? แผนปฏิบัติก็คือ            
ตัวโครงการท่ีหน วยงานแต ละแห งต(องการจะให(เกิดข้ึนมาในแต ละป? พอนําโครงการเหล าน้ันเสนอ
เข(ามาทาง อพ.สธ. พิจารณาให(ความเห็น ถ(า เห็นชอบด(วย เราก็ทําหนังสือสนับสนุนไปยังแหล งทุน
ต างๆ น่ีคือป�จจัยหลักอันท่ีหน่ึง   

การได(พบกับผู(บริหารระดับสูง ได(ประโยชน*การได(พบกับผู(บริหารระดับสูง ได(ประโยชน*การได(พบกับผู(บริหารระดับสูง ได(ประโยชน*การได(พบกับผู(บริหารระดับสูง ได(ประโยชน*กับการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการ อพกับการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการ อพกับการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการ อพกับการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการ อพ....สธสธสธสธ. . . . 
อย างไรอย างไรอย างไรอย างไร????    

ดร.ปvยรัษฎ* : ประโยชน*เกิดความเข(าใจแนวทางการสนองพระราชดําริ ท้ังเชิงนโยบาย และการ
ปฏิบัติ ให(มีความสอดคล(องกันระหว างแผนแม บท ของหน วยงานน้ันๆ กับ โครงการ อพ.สธ. ซึ่งจะ
ช วยทําให(แผนแม บท แนวทางปฏิบัติกับการทํางานของผู(ท่ีเก่ียวข(องในระดับชุมชน มีความ
สอดคล(องกัน เหมือนกับว าเป/นการเช่ือมต อระบบงานจากส วนกลาง มาสู ระบบงานในระดับ
ท(องถ่ิน  ได(ทราบว างานมันสามารถทํางานสอดคล(องกันได( เม่ือสองระดับใหญ เข(าใจก็จะทํางาน
ด(วยกันได(   

รูปแบบของเครือข ายการทํางานสนองพระราชรูปแบบของเครือข ายการทํางานสนองพระราชรูปแบบของเครือข ายการทํางานสนองพระราชรูปแบบของเครือข ายการทํางานสนองพระราชดําริผ านโครงการ อพดําริผ านโครงการ อพดําริผ านโครงการ อพดําริผ านโครงการ อพ....สธ จะเป/นอย างไร สธ จะเป/นอย างไร สธ จะเป/นอย างไร สธ จะเป/นอย างไร ????    

ดร.ปvยรัษฎ* : ทุกหน วยงานท่ีมีวิสัยทัศน* และมียุทธศาสตร*ในการทํางานสนองพระราชดําริฯ 
โครงการ อพ.สธ ท่ีชัดเจนแล(ว ก็เข(ามาร วมงานกันกับ โครงการ อพ.สธ.ซึ่งเราจะมีเครือข าย
หน วยงาน เป/นจํานวนเกือบ 200 หน วยงาน รออยู แล(ว ดังน้ันการเข(ามาร วมงานในรูปแบบของ
เครือข ายก็จะแสดงออกมาใน 3 แบบ คือ 1.) การทํางานกับ โครงการ อพ.สธ.โดยตรง 2.) การ
ทํางานร วมกับเครือข ายงาน และ 3.) เป/นการทํางานร วมกันระหว าง โครงการ อพ.สธ.และ
เครือข ายงาน ท้ังน้ีจะเป/นรูปแบบใดน้ันจะข้ึนอยู กับ ความชํานาญ ประสบการณ*ของบุคลากร 
หน(าท่ี ภารกิจ ของหน วยงาน และบริบทของพ้ืนท่ีเป8าหมาย ยกตัวอย างเช น กรมปWาไม(ดูแลในเรื่อง
ทรัพยากรปWาไม( กรมอุทยานดูรวมหมดงานเหล าน้ีแทบจะซ(อนทับกับเรา แต  อพ.สธ มีอีกหมวด
หน่ึงในเรื่องของภูมิป�ญญาและวัฒนธรรม งาน อพ.สธจะกว(างกว าหน วยงานเหล าน้ี ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการดําเนินงาน ก็สามารถจะเอางานปกติมาสนองพระราชดําริได(ด(วย  

ชุมชนท่ีมีความต(องการนําเสนอพืชท่ีเขาสนใจเข(ามาสู กระบวนการทํางานของ อพชุมชนท่ีมีความต(องการนําเสนอพืชท่ีเขาสนใจเข(ามาสู กระบวนการทํางานของ อพชุมชนท่ีมีความต(องการนําเสนอพืชท่ีเขาสนใจเข(ามาสู กระบวนการทํางานของ อพชุมชนท่ีมีความต(องการนําเสนอพืชท่ีเขาสนใจเข(ามาสู กระบวนการทํางานของ อพ....สธ จะต(องเริ่มสธ จะต(องเริ่มสธ จะต(องเริ่มสธ จะต(องเริ่ม
อย างไรอย างไรอย างไรอย างไร    ????    

ดร.ปvยรัษฎ* : ตอนน้ี อพ.สธ มีนโยบายท่ีเข(าถึงชุมชนและเป/นรูปธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเราอยากให(
อบต.มาสนองพระราชดําริกับทาง อพ.สธอย างเป/นทางการ ในการสมัครก็ง ายเรามีใบสมัครให(
พร(อมแต ท่ีสําคัญในใบสมัครถือว า ต(องมีการประชุมร วมกันในชุมชน และคนในชุมชนจะต(องพร(อม
ใจกันทําไปด(วยกัน  คนในชุมชนต(องเข(าใจงานถึงจะขับเคล่ือนไปได(อย างย่ังยืนการเข(าร วมอย าง
เป/นทางคือ การสนองพระราชดําริกับ อพ.สธเป/นสัญญาใจว า เราจะทํางานตรงน้ีก(าวไปด(วยกัน   
ซึ่งทาง อพ.สธมีแนวทางการดําเนินงาน มีเครื่องมือท่ีใช(ในการทํางาน มีกิจกรรมง าย และมีพ่ีเล้ียง
คอยสนับสนุนให(ด(วย พ่ีเล้ียงคือ อาจารย* นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยท่ีร วมสนองพระราชดําริ
เพราะฉะน้ัน อบต.หรือชุมชนจะไม ทํางานอย างโดดเด่ียว  

โรงเรียนในฐานะเป/นแหล งสร(างผู(สืบทอดหรือคนท่ีจะโตข้ึนมาในชุมชนแลโรงเรียนในฐานะเป/นแหล งสร(างผู(สืบทอดหรือคนท่ีจะโตข้ึนมาในชุมชนแลโรงเรียนในฐานะเป/นแหล งสร(างผู(สืบทอดหรือคนท่ีจะโตข้ึนมาในชุมชนแลโรงเรียนในฐานะเป/นแหล งสร(างผู(สืบทอดหรือคนท่ีจะโตข้ึนมาในชุมชนและกเ็รยีนรู(ใช(ชีวติในชุมชนะกเ็รยีนรู(ใช(ชีวติในชุมชนะกเ็รยีนรู(ใช(ชีวติในชุมชนะกเ็รยีนรู(ใช(ชีวติในชุมชน
ต อไปต อไปต อไปต อไป    บทบาทของโรงเรยีนในการท่ีจะร วมกจิกรรมโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืชในอนาคตควรเป/นบทบาทของโรงเรยีนในการท่ีจะร วมกจิกรรมโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืชในอนาคตควรเป/นบทบาทของโรงเรยีนในการท่ีจะร วมกจิกรรมโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืชในอนาคตควรเป/นบทบาทของโรงเรยีนในการท่ีจะร วมกจิกรรมโครงการอนรุกัษ*พันธกุรรมพืชในอนาคตควรเป/น
อย างไรอย างไรอย างไรอย างไร    ????    

ดร.ปvยรัษฎ* : ในบทบาทของโรงเรียน อพ.สธ ก็มีช องทางการสนองพระราชดําริโรงเรียนสามารถ
สมัครเข(ามาเป/นสมาชิกเราเรียกว า งานสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียน ฟ�งช่ือสวนพฤกษศาสตร*
โรงเรียนอย าสับสนเพ่ิมคําว าในเข(าไป เพราะสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียนไม ใช(สวนพฤกษศาสตร*ใน
โรงเรียน เพราะเราไม เคยคิดว า โรงเรียนต(องสร(างสวนพฤกษศาสตร* แต สวนพฤกษศาสตร*
โรงเรียนเป/นนวัตกรรมการเรียนรู(การนําเรื่องพืช สัตว* ทรัพยากรต างๆท่ีมีอยู ในโรงเรียนมาเข(าสู 
สาระการเรียนรู(ทุกสาระทุกวิชาน้ันก็คือ การสร(างเด็กให(เกิดการรักทรัพยากรโดยอัตโนมัติ   
เพราะเข(าสู การเรียนรู(ในวิชาปกติต างๆ เช น วิทยาศาสตร* คณิตศาสตร* ภาษาไทย สังคม ศิลปะ 
เป/นต(น  ใช(ทรัพยากรต างๆเข(าไปให(เด็กเรียนรู( เด็กเหล าน้ันก็คือ คนในชุมชนเม่ือเขากลับมาท่ีบ(าน
เขาก็จะได(คุยกับคุณพ อคุณแม  พ อแม ซึ่งเป/นคนในชุมชนท านก็ทราบอยู แล(วว า ชุมชนต(องการ
อนุรักษ*พืชอะไรต(องการรักษาพืชอะไรเด็กเหล าน้ี ซึ่งได(รับการเรียนรู(ในรูปของงานสวน
พฤกษศาสตร*โรงเรียน ก็มาช วยชุมชนได(ทันทีเป/นพ่ีเล้ียงให(กับชุมชนด(วยซ้ํา ลองสํารวจให(กับชุมชน
ด(วยว า รอบๆบ(านของตนเองมีทรัพยากรอะไรและจะนําทรัพยากรน้ันไปใช(ประโยชน*อะไร         
ในบริบทของงานสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียน โรงเรียนต(องสัมพันธ*กับชุมชน เด็กๆต(องออกไปคุย
กับผู(ใหญ  เพ่ือให(ได(ภูมิความรู(กลับมาเข(าสู บทการเรียนการสอนท่ีตัวเองเรียนอยู  

    

    



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 23232323    

ภารกิจหลักของ อพภารกิจหลักของ อพภารกิจหลักของ อพภารกิจหลักของ อพ....สธ คือหน วยประสานงาน และภารกจิหลกัทางด(านวชิสธ คือหน วยประสานงาน และภารกจิหลกัทางด(านวชิสธ คือหน วยประสานงาน และภารกจิหลกัทางด(านวชิสธ คือหน วยประสานงาน และภารกจิหลกัทางด(านวชิาการ เนือ้งานในภาพรวมาการ เนือ้งานในภาพรวมาการ เนือ้งานในภาพรวมาการ เนือ้งานในภาพรวม
ของ อพของ อพของ อพของ อพ....สธสธสธสธ    เป/นอย างไรเป/นอย างไรเป/นอย างไรเป/นอย างไร????    

ดร.ปvยรัษฎ*  : การทํางานของ อพ.สธ ในเรื่องกิจกรรม เราเริ่มต(นต้ังแต การสํารวจ เรามีนักวิจัย  
เรามีพฤกษศาสตร*ในการท่ีจะร วมไปสํารวจกับทีมงาน ซึ่งเป/นนักวิจัยหลักท่ีมาจากหน วยงาน       
ข(างนอกอันได(แก มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยต างๆ ส วนในขอบการใช(ประโยชน*เรามีในเรื่องของการ
นําทรัพยากรต างๆ มาศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการทํารายพิมพ*ของทรัพยากรต างๆ จะเน(นใน
เรื่องทรัพยากรพันธุกรรมพืช เรายังสนับสนุนให(หน วยงานอ่ืนๆทํารายพิมพ*หรือว า ลายพิมพ* DNA 
กับสัตว* กับจุลินทรีย*ต างๆ ทางอพ.สธ ก็มีห(องแลบมีหน วยปฏิบัติการลองรับในส วนหน่ึงเพ่ือ
ร วมกับหน วยงานอ่ืนๆ ตอนน้ีเรามีหน วยเก็บรักษาเมล็ดพันธุ*พืช ซึ่งเรากระจายอยู ท่ัวประเทศ เช น         
ท่ีสวนจิตลดา ท่ีคลองไผ  และร วมกับกองทัพอากาศทําห(องเก็บเมล็ดพันธุ*อยู ท่ีพระมหาธาตุเจดีย* 
ภูสิริ (ดอยอินทนนท*) 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ืงานประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ืงานประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ืงานประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีเข่ือนศรีนครินทร*จะมีเรื่ออนศรีนครินทร*จะมีเรื่ออนศรีนครินทร*จะมีเรื่ออนศรีนครินทร*จะมีเรื่องงงงราวอะไรไปแสดงกันบ(างราวอะไรไปแสดงกันบ(างราวอะไรไปแสดงกันบ(างราวอะไรไปแสดงกันบ(าง????    

ดร.ปvยรัษฎ* : เรามีการเชิญให(โรงเรียนนํามาเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 พืช ตอนน้ีเท าท่ีทราบมี
จํานวนร(อยกว าบูธแล(ว โรงเรียนตอนน้ีเรามีอยู ท่ัวประเทศท่ีเป/นสมาชิกประมาณ 1,800 โรงเรียน 
และคิดว าปลายป?น้ีอาจจะถึงประมาณ 2,000 โรงเรียน โดยประมาณ ก็ยังไม ดีใจเท าไหร        
เพราะโรงเรียนท้ังประเทศมีท้ังหมด 30,000 โรงเรียน การทํางานของ อพ.สธ เราใช(ความสมัครใจ
และความเข(าใจท่ีถ องแท(งานถึงจะดําเนินต อไปได(อย างย่ังยืน โรงเรียนจะไปเสนอผลงาน 
ประชาชน หน วยงานต างๆท่ีเข(าไปดูงานเหมือนเข(าไปช็อบปv�ง เพราะว าโรงเรียนนําส่ิงดีๆ ของพืชท่ี
โรงเรียนศึกษามานําเสนอว ามีประโยชน*อะไรบ(าง บางพืชมีนักวิจัยบอกมาว า ยังไม รู(จักพืชชนิดน้ี
ด(วยซ้ําแต โรงเรียนเห็นก อน ก็จะมานําเสนอมาโชว*กันมาแชร*กันและยังมีเวทีให(ข้ึนแสดงมีการ
นําเสนอผลงานด(วยภาพโปสเตอร*และภาคบรรยาย ในทางกลับกันป?น้ีเป/นป?แรกของ อพ.สธท่ีได(
เชิญ อบต.ท่ีเข(าร วมสนองพระราชดําริแล(วตอนน้ีมีประมาณ 50 แห ง เชิญมาในป?น้ีก็ตามศักยภาพ
ประมาณ 10 แห ง ท่ีหน(ายินดีใน 10 แห งน้ีมี 3 แห งท่ีได(รับป8ายพระราชทานในฐานะท่ีได(จัดทําฐาน
ทรัพยากรท(องถ่ินในป?น้ีด(วย 

ป8ป8ป8ป8ายพระราชทานท่ีายพระราชทานท่ีายพระราชทานท่ีายพระราชทานท่ี    อบตอบตอบตอบต....ท้ัง ท้ัง ท้ัง ท้ัง 3 3 3 3 แห งได(รับแห งได(รับแห งได(รับแห งได(รับในป?ในป?ในป?ในป?นี้ แตกต างกับป8ายพระรนี้ แตกต างกับป8ายพระรนี้ แตกต างกับป8ายพระรนี้ แตกต างกับป8ายพระราชทานท่ีให(โรงเรียนในงานาชทานท่ีให(โรงเรียนในงานาชทานท่ีให(โรงเรียนในงานาชทานท่ีให(โรงเรียนในงาน
สวนพฤกษสวนพฤกษสวนพฤกษสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียนอย างไรศาสตร*โรงเรียนอย างไรศาสตร*โรงเรียนอย างไรศาสตร*โรงเรียนอย างไร????    

ดร.ปvยรัษฎ* : โรงเรียนทําในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียนได(รับป8ายพระราชทานหรือ  
เกียรติบัตรในเรื่องของงานสวนพฤกษศาสตร*โรงเรียน ส วน อบต.ท่ีได(รับป8ายพระราชทานเขาได(
ทําในเรื่องสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท(องถ่ินท้ังตําบล ทุกหมู บ(านในตําบล และได(รับความ
ร วมมือร วมใจจากคนในชุมชนและไม ใช แค เรื่องพืชอย างเดียว อาจจะมีเรื่อง สัตว* ภูมิป�ญญา
ท(องถ่ิน วัฒนธรรม ทรัพยากรต างๆในชุมชน ก็จะมาลงในเครื่องมือชนิดหน่ึงท่ีเราเรียกว า 9         
ใบงาน ซึ่งเป/นการกรองแบบข(อมูลตามหลักการต างๆ แต จริงๆส่ิงท่ีได(มาก็คือ เม่ือประชาชนใน
ท(องถ่ินคนในชุมชนร วมถึงมีนักเรียนมาร วมกันทํางานน้ันก็คือ การนําไปสู การสร(างจิตสํานึกท่ี
สําคัญให(กับชุมชน อพ.สธ เล็งเห็นผลประโยชน*ต อยอดตรงน้ีท่ีสําคัญมากกว า สุดท(ายเม่ือเข(ารู(
ประโยชน*เขาจะใช(ประโยชน*เขาจะปลูกเพ่ิมจะขยายพันธุ*เพ่ิม เขาจะจัดพ้ืนท่ีตรงไหนในการรักษา
ทรัพยากรต อไปอย างไร ตรงน้ีคือ ส่ิงท่ีเราอยากให(เกิดข้ึน 

มุมมองของนักวิชาการต อการนําเสนอผลงานในช วงเดือนธันวาคมมุมมองของนักวิชาการต อการนําเสนอผลงานในช วงเดือนธันวาคมมุมมองของนักวิชาการต อการนําเสนอผลงานในช วงเดือนธันวาคมมุมมองของนักวิชาการต อการนําเสนอผลงานในช วงเดือนธันวาคม    มีความคิดเห็นเป/นอย างมีความคิดเห็นเป/นอย างมีความคิดเห็นเป/นอย างมีความคิดเห็นเป/นอย างไรไรไรไร    ????    

ดร.ปvยรัษฎ* : เยอะมาก อยากจะให(ไปช วยกันดู อยากจะให(ไปช วยกันมองเห็นตรงน้ันการนํา
ทรัพยากรมาโชว*กัน เพ่ือให(เข(ากับเตรียมงานว า เราเลือกส่ิงน้ีมาเพ่ือเตรียมพร(อม ถามว า อพ.สธ. 
การเตรียมพร(อมของทรัพยากรเราน้ันก็คือ การเตรียมพร(อมเข(าสู ประชาคมอาเซียน อพ.สธ ได(ทํา
เตรียมพร(อมในเรื่องของการจัดทําฐานทรัพยากรข(อมูลต างๆ ส่ิงไหนท่ีเหมาะสําหรับท่ีจะนํามาสู  
ตาโลก หรือส่ิงไหนท่ีเราจะต(องดูแลเก็บรักษาศึกษาวิจัยให(ถ องแท(ก อนน้ันก็เป/นทางเลือก         
เราอยากให(นักวิจัย อยากให(คนในชุมชนอยากให(นักเรียนช วยกันออกความเห็นตรงน้ีช วยกัน
วิเคราะห* ช วยกันวิจัย ช วยกันหาส่ิงท่ีดีงามเหล าน้ีจะไปอยู ในการจัดงานครั้งน้ี 

สุดท(าย มีอะไรจะฝากไปสู เครือข ายนักวิจัยภายใต(โครงการ อพสุดท(าย มีอะไรจะฝากไปสู เครือข ายนักวิจัยภายใต(โครงการ อพสุดท(าย มีอะไรจะฝากไปสู เครือข ายนักวิจัยภายใต(โครงการ อพสุดท(าย มีอะไรจะฝากไปสู เครือข ายนักวิจัยภายใต(โครงการ อพ....สธ บ(างสธ บ(างสธ บ(างสธ บ(าง    ????    

ดร.ปvยรัษฎ* : อพ.สธ. ถือว า การทํางานร วมกับ อพ.สธ จะต(องทํางานอย างมีความสุข การท่ีทํางาน
อย างมีความสุขได(ก็คือ ทําในส่ิงท่ีเราถนัดทําในส่ิงท่ีเราเช่ียวชาญ เม่ือเราทําในส่ิงท่ีเราถนันและ
เช่ียวชาญและยังได(สนองพระราชดําริด(วย ตรงน้ีคิดว า เป/นความสุขสุดยอดสําหรับตัวดิฉันเอง   
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือทํางานในส่ิงท่ีถนัดและได(ตอบโจทย*ความต(องการของชุมชนเม่ือรวมๆ กันน้ันก็คือ
โจทย*ของประเทศไทยนักวิจัยเหล าน้ัน ได(มีส วนช วยในการรักษาทรัพยากรการนําทรัพยากรมาใช(
ให(เกิดประโยชน*และอนุรักษ*ให(อยู กับลูกหลานของเราต อไป เป/นส่ิงท่ี อพ.สธ อยากให(เกิดข้ึนและ
ฝากเป/นกําลังใจให(กับนักวิจัยว า ทําในส่ิงท่ีเรารักในส่ิงท่ีเราถนัดก็จะช วยเหลือคนอ่ืนได(ต อไป 

 

 

 

 

นายวิชัย  บรรดาศักดิ์  นายวิชัย  บรรดาศักดิ์  นายวิชัย  บรรดาศักดิ์  นายวิชัย  บรรดาศักดิ์      
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด    
    

เทศบาลนครปากเกร็ด สนองพระราชดําริ ในการอนุรักษ*เทศบาลนครปากเกร็ด สนองพระราชดําริ ในการอนุรักษ*เทศบาลนครปากเกร็ด สนองพระราชดําริ ในการอนุรักษ*เทศบาลนครปากเกร็ด สนองพระราชดําริ ในการอนุรักษ*
สวนนนท*แบบองค*รวมสวนนนท*แบบองค*รวมสวนนนท*แบบองค*รวมสวนนนท*แบบองค*รวม    
    
การเปลี่ยนแปลงในสวนทุเรียนปากเกร็ดการเปลี่ยนแปลงในสวนทุเรียนปากเกร็ดการเปลี่ยนแปลงในสวนทุเรียนปากเกร็ดการเปลี่ยนแปลงในสวนทุเรียนปากเกร็ด    ท่ีผ านมาเป/นท่ีผ านมาเป/นท่ีผ านมาเป/นท่ีผ านมาเป/น
อย างไรอย างไรอย างไรอย างไร????    
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด : ในอดีตอําเภอปากเกร็ด 
เป/นแหล งปลูกทุเรียนขนาดใหญ  วันน้ีได(รับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงด(านสังคมเศรษฐกิจเฉพาะในแถบทิศตะวันออกของแม นํ้าเจ(าพระยา ซึ่งเป/นพ้ืนท่ี
ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด(วย 5 ตําบล คือ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบล     
บ(านใหม  ตําบลคลองเกลือ และตําบลบางตลาด พ้ืนท่ีรวม 36.04 ตารางกิโลเมตร เปล่ียนจากสวนมา
เป/นพ้ืนท่ีพักอาศัย และพาณิชยกรรมเป/นส วนใหญ  เหลือพ้ืนท่ีการเกษตรบางส วนบริเวณตําบล  
บางพูด และตําบลบ(านใหม  เกษตรกรชาวปากเกร็ดฝ�@งน้ี ป�จจุบันเป/นอดีตไปเกือบหมดแล(วครับ 
เป/นรุ นพ อแม ของพวกเรา แต เราก็ยังมีสวนทุเรียนนนท*นะครับแถว ๆ ตําบลบางพูด ในเรื่องของ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล าว การเปล่ียนแปลงการใช(ท่ีดิน ส งผลต อการลดลงของสวน
ผลไม( ด(วยราคาท่ีดินท่ีแพงข้ึน และคนรุ นใหม ไม นิยมทําสวน ถึงแม(ผลไม(เมืองนนท*จะมีราคาแพง 
ดินจะมีคุณภาพเหมาะกับการปลูกก็ตาม ตอนท่ีผมมาบริหารงานท่ีน้ี สวนผลไม(ก็แทบจะไม มีอยู 
แล(ว และเทศบาลเองก็ไม ได(มีหน(าท่ีโดยตรงในการดูแลเรื่องการเกษตร ยอมรับครับว า ต(านทาน
การเปล่ียนแปลงไม ไหวจริงๆ    
                                                                                 

การเปลี่ยนแปลงดังกล าวนํามาสู กาการเปลี่ยนแปลงดังกล าวนํามาสู กาการเปลี่ยนแปลงดังกล าวนํามาสู กาการเปลี่ยนแปลงดังกล าวนํามาสู การคิดริเริ่มโครงการรคิดริเริ่มโครงการรคิดริเริ่มโครงการรคิดริเริ่มโครงการ    
หลังจากการเกิดอุทกภัยในป? 2554 เป/นช วงท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงเป/นอย างมากใน

พ้ืนท่ีปากเกร็ดฝ�@งน้ี เน่ืองจากนํ้าไม ท วม เราสามารถป8องกันนํ้าได(ในขณะท่ีฝ�@งตะวันตกท่ีมีสวน
ผลไม( การทําการเกษตรและท่ีสําคัญมีสวนทุเรียนนนท* ประสบภัยนํ้าท วมจนสวนผลไม(ของจังหวัด
นนท* โดยเฉพาะสวนทุเรียนจาก 3,000 กว าไร เหลือเพียง 84 ไร เศษ เม่ือเป/นเช นน้ีพ้ืนท่ีฝ�@งเทศบาล
นครปากเกร็ด จึงมีศักยภาพข้ึนมาทันทีเพราะเรานํ้าไม ท วม แต เราไม มีพ้ืนท่ีในการปลูกผลไม(ด(วย
สภาพความเจริญของเมือง เทศบาลนครปากเกร็ดมีโครงการพิพิธภัณฑ*พ้ืนบ(านสวนไม(เมืองนนท*   
ท่ีจะดําเนินในสวนอยู พอดี เม่ือมีการรายงานสถานการณ*นํ้าท วม สวนสมเด็จฯ นนทบุรี ให(สมเด็จ
พระเทพฯ ทรงทราบ ท านถามถึงสวนทุเรียนนนท*และทรงเป/นห วงอยากให(อนุรักษ*ไว( และทรง
ได(รับทราบจากรายงานว า สวนสมเด็จฯ จังหวัดนนทบุรีประสบภัยน(อยมากจากอุทกภัยครั้งน้ี 
พระองค*ท านจึงได(ทรงมีพระดําริว า อยากให(นําทุเรียนนนท*มาอนุรักษ*ไว(ท่ีสวนสมเด็จฯ เราจึง
ได(มาปรับโครงการพิพิธภัณฑ*พ้ืนบ(านสวนไม(เมืองนนท* เป/นโครงการอนุรักษ*สวนทุเรียนนนท*      
จึงมิได(ทําแต เทศบาลนครปากเกร็ด หากแต ทุกภาคส วนในจังหวัดนนทบุรีได(ให(ความสําคัญ และ
ร วมมือกัน ไม ว าจะเป/นผู(ว าราชการจังหวัด รองผู(ว าฯ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ*จังหวัด 
โยธา ผังเมือง องค*การบริหารส วนจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ*จังหวัด ทุกภาคส วนเลยครับ และ
โดยเฉพาะอย างย่ิงเกษตรชาวสวนทุเรียนนนท* จากทุกอําเภอได(มาร วมกันส งเสริมและอนุรักษ*  
สายพันธุ*ทุเรียนนนท* ในพ้ืนท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร* นนทบุรี 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร*นนทบุรี มาสู การอนุรักษ*พันธุ*ทุเรียนนนท*เริ่มอย างไรการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร*นนทบุรี มาสู การอนุรักษ*พันธุ*ทุเรียนนนท*เริ่มอย างไรการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร*นนทบุรี มาสู การอนุรักษ*พันธุ*ทุเรียนนนท*เริ่มอย างไรการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร*นนทบุรี มาสู การอนุรักษ*พันธุ*ทุเรียนนนท*เริ่มอย างไร????    

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด : มาจากเทศบาลนครปากเกร็ด เรามีพื้นท่ีประมาณ 7 ไร  อยู ในสวน
สมเด็จฯ มีสภาพเป/นหนองนํ้า เทศบาลมีโครงการจะปรับสภาพพ้ืนท่ีและทําเป/น พิพิธภัณฑ*พ้ืนบ(าน
สวนไม(เมืองนนท* เพราะเราเห็นว าท่ีสวนสมเด็จฯ น าจะมีการทําอะไร เพ่ือเป/นศูนย*เรียนรู(ในสวน 
เทศบาลได(ส งโครงการของบสนับสนุนการดําเนินการจาก อบจ.นนทบุรี เพราะสวนสมเด็จฯ ถึงจะ
อยู ในพ้ืนท่ีของปากเกร็ด แต ก็เป/นสวนของชาวจังหวัดนนทบุรี อบจ.นนทบุรี ได(พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให( 20 ล(านบาท ก็พอดีกับเทศบาลนครปากเกร็ดได(ไปรายงานผลการดําเนินงานของ
สวนฯ และสภาพความเสียหายจากอุทกภัยให(คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จฯ ซึ่งมีสมเด็จ
พระเทพฯ เป/นองค*นายิกากิตติมศักด์ิ ท านทรงถามถึงทุเรียนเมืองนนท*ว า ประสบป�ญหานํ้าท วม
เกรงจะสูญพันธ* น าจะมีการนํามาอนุรักษ*ไว(ท่ีสวนสมเด็จฯ นนทบุรี จะได(ไหม เพราะฝ�@งน้ีนํ้าไม ท วม
จังหวัดนนทบุรี จึงได(นําแนวพระราชดําริมาพิจารณากันและเห็นว า เทศบาลมีโครงการสวนไม(
เมืองนนท*อยู พอดี เราเลยปรับโครงการเป/นอนุรักษ*ทุเรียนนนท*แทน ก็เข(ากันพอดี และดีด(วยจะได(
สําเร็จเป/นรูปธรรมได(อย างรวดเร็ว เพราะมีหลายภาคส วนมาร วมกันเป/นเจ(าของโครงการ 

เตรียมงานกันอย างไรครับเตรียมงานกันอย างไรครับเตรียมงานกันอย างไรครับเตรียมงานกันอย างไรครับ????    

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด : หลังจากการประชุมครั้งน้ัน เม่ือป? 2555 ประมาณเดือนมิถุนายน 
ท านวิเชียร พุฒิวิญ�ู ผู(ว าราชการจังหวัดนนทบุรี ในขณะน้ันก็ได(น(อมนําพระราชดําริลงสํารวจพ้ืนท่ี
สวนสมเด็จฯ ท่ีจะทําโครงการด(วยต(นเอง นําคณะเจ(าหน(าท่ีจากเกษตรจังหวัด เกษตรท่ีปลูก
ทุเรียน พัฒนาท่ีดิน องค*การบริหารส วนจังหวัด มาช วยกันดู พ้ืนท่ีว าสามารถจะปลูกทุเรียนนนท*  
ได(ไหม ก็ตกลงกันว าได( โดยต(องถมท่ีและปรับสภาพดิน รวมท้ังปรับผังบริเวณโดยพ้ืนท่ีจะ
แบ งเป/น 3 ส วน คือ ส วนด(านหน(าพ้ืนท่ีเป/นส วนปลูกทุเรียนทรงปลูก ส วนด(านกลางของพ้ืนท่ี เป/น
จุดต้ังพิพิธภัณฑ*พ้ืนบ(านเพ่ือทําเป/นศูนย*เรียนรู( เป/นลักษณะเรือนไทยและเน(นในเรื่องการนําเสนอ
วิถีชีวิตของสวนนนท*ท้ังหมด และส วนด(านหลังพ้ืนท่ี ประมาณ 4 ไร  กําหนดให(เป/นพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน
นนท* ยกร องและนําพันธุ*ทุเรียนนนท*มาปลูก โดยจัดสภาพแวดล(อมให(เหมือนสวนทุเรียนนนท*
ด้ังเดิม ภายใต(การร วมงานของนักวิชาการ เกษตรกรชาวสวนนนท* และส วนราชการท่ีเก่ียวข(อง 
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โครงการน้ีได(รับ งบสนับสนุนจากองค*การบริหารส วนจังหวัดนนทบุรี 20 ล(านบาท และงบจาก
เทศบาลนครปากเกร็ด เป/นค าถมและปรับสภาพดินอีก 7.5 ล(านบาท และดําเนินการต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือทํางานเป/น 3 ด(าน ด(านการบริหารและพัฒนาพื้นท่ีโครงการ ด(านการจัดหา
และอนุรักษ*พันธุ*ทุเรียนนนท* ด(านศึกษาประวัติและวิถีชาวสวนนนท* โดยมีส วนราชการระดับ
จังหวัด ส วนท(องถ่ิน และภาคประชาชน มาร วมกัน โดยมีผู(ว าราชการจังหวัดนนทบุรี เป/นประธาน
คณะทํางาน ดังน้ี 

- ผู(ว าราชการจังหวัด รองผู(ว าราชการจังหวัด 
- โยธาธิการและผังเมือง 
- เกษตรจังหวัด 
- เกษตรและสหกรณ*จังหวัด 
- สํานักงานจังหวัด 
- พัฒนาท่ีดินจังหวัด 
- ประชาสัมพันธ*จังหวัด 
- อําเภอปากเกร็ด 

ส วนท(องถิ่นส วนท(องถิ่นส วนท(องถิ่นส วนท(องถิ่น    
- องค*การบริหารส วนจังหวัดนนทบุรี และเจ(าหน(าท่ีท่ีดูแลโครงการและพิพิธภัณฑ* 
- เทศบาลนครปากเกร็ด 

ภาคประชาชนภาคประชาชนภาคประชาชนภาคประชาชน    
- เกษตรกรผู(ปลูกทุเรียน, ปราชญ*ทุเรียนทุกอําเภอ 
- ศูนย*วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
- ชมรมอนุรักษ*ทุเรียนนนท* อําเภอบางกรวย 

นักวิชาการนักวิชาการนักวิชาการนักวิชาการ    
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* 

 
เริ่มต(นและสิ้นสุดเมื่อไรเริ่มต(นและสิ้นสุดเมื่อไรเริ่มต(นและสิ้นสุดเมื่อไรเริ่มต(นและสิ้นสุดเมื่อไร???? 
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด : เริ่มดําเนินงานต้ังแต ป? 2556 – 2558 กิจกรรมหลักประกอบไปด(วย   
ปรับสภาพดิน ภูมิทัศน* เตรียมพ้ืนท่ี และกล(าพันธุ*ทุเรียน 3 ต(น (เป/นทุเรียนเตรียมไว(ให(สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก) จะเสร็จในเดือน มีนาคม 2557               
ในขณะเดียวกันจะมีการสร(างพิพิธภัณฑ* เรือนไทยและปรับภูมิทัศน*พ้ืนท่ีโครงการจะเสร็จในเดือน
กันยายน 2557 จะมีนักวิชาการมาศึกษาข(อมูลวิถีชาวสวนนนท* และตกแต งภายในพิพิธภัณฑ*จัดทํา
ศูนย*ข(อมูลวิถีชาวสวนนนท* จะเสร็จในเดือน กุมภาพันธ* 2557 มาถึงส วนสําคัญคือการจัดทําพ้ืนท่ี
ร องสวนทุเรียน ประกอบด(วยการสร(างร องส วนและกําหนดพันธุ*ทุเรียนนนท*และไม(พ้ืนเมือง      
โดยการปรับสภาพดินคุณภาพดิน ยกร อง ปลูกกล(าพันธุ* อนุบาลกล(าพันธุ* คาดว าจะเสร็จในเดือน 
ธันวาคม 2557 เราได(รับความร วมมือจากชาวสวนทุเรียนนนท*จัดหากล(าพันธุ*ทุเรียนมาเตรียม
อนุบาล และจัดเตรียมข(อมูลเฉพาะพันธุ*จํานวน 60 สายพันธุ* จะให(เรียบร(อยในเดือน มีนาคม 2557 
คาดว าโครงการน้ีจะสามารถเปvดโครงการอย างเป/นทางการได(ในป? 2558 จะเป/นการถวายงาน
ให(กับท้ัง มูลนิธิสวนสมเด็จย า และมูลนิธิอนุรักษ*พันธุกรรมพืชครับ หลังจากทํางานน้ีเสร็จ
เรียบร(อยแล(วเท าท่ีทราบจะเกิดประโยชน*หลายประการ มีอะไรบ(างครับ จะมีทุเรียนนนท*ท่ีได(รับ
การอนุรักษ*ไว(ในสวนสมเด็จฯ จํานวนกว า 60 สายพันธุ* มีพ้ืนท่ีจัดแสดงวิถีชาวสวนนนท* ประวัติ 
ข(อมูลทุเรียนสายพันธุ*ต างๆ ให(สืบค(นได(จากการรวบรวมข(อมูลไว(ในศูนย*เรียนรู(และมีการปรับ
ข(อมูลให(เป/นป�จจุบันอย างต อเน่ือง สามารถนําไปเป/นตัวอย างในการปลูกและเป/นองค*ความรู(ได( ,
องค*ความรู(ด(านทุเรียนนนท*จะสามารถมารวมกับพ้ืนท่ีเป/นข(อมูลสําคัญของจังหวัดต อไป  
นอกจากน้ี ยังมีแผนท่ีจะอนุรักษ*ไม(พ้ืนเมืองในสวนทุเรียนนนท* (ไม(เปลือกสวน) ด(วย ส วนการ
อนุรักษ*พันธุ*กรรมน้ัน ควรจะต(องประสานกับทางองค*การบริหารส วนจังหวัดนนทบุรีต อยอด
โครงการน้ีอีกครั้ง  เพ่ือจะได(มีข(อมูลพันธุ*กรรมพืชท่ีครบถ(วนถูกต(องมีสถานท่ีให(ผู(สนใจสืบค(นได( 
ซึ่งถ(าเราทําได(เช นน้ี ก็จะก อให(เกิดประโยชน*กับเด็กเยาวชน และผู(สนใจในการอนุรักษ*ทุเรียนได(
อย างดีย่ิง    การดําเนินงานเทศบาลนครปากเกร็ดด(วยการสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษ*สวน
นนท*แบบองค*รวมถือได(ว า เป/นการใช(หลักการเสริมพลังของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร* 
และมูลนิธิอนุรักษ*พันธุกรรมพืชเข(าด(วยกัน และเป/นตัวอย างของการวางแผนใช(ประโยชน*จากพ้ืนท่ี
ได(อย างคุ(มค า ก อให(เกิดประโยชน*ได(หลายมิติ ส งเสริมการมีส วนร วมในการทํางานจาก           
ทุกภาคส วน และเป/นการทํางานรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน แบบองค*รวม ในอนาคตพ้ืนท่ี
แห งน้ีจะเป/นสถานท่ีสําคัญอีกแห งหน่ึงของจังหวัดนนทบุรี ท่ีจะนําความรู(มาให(กับผู(มาเยือนได(
อย างหลากหลาย เพราะเป/นท้ังท่ีท องเท่ียว ท่ีศึกษาธรรมชาติ ท่ีพักผ อนหย อนใจ และท่ีบันทึก
ประวัติศาสตร*ของวิถีชาวสวนนนท* ท่ีสมบูรณ*แห งแรกของประเทศไทย    
 

 

 

 

 

 

นายนายนายนายธงชัย สุคนธาภิรมย* ณ พัทลุง ธงชัย สุคนธาภิรมย* ณ พัทลุง ธงชัย สุคนธาภิรมย* ณ พัทลุง ธงชัย สุคนธาภิรมย* ณ พัทลุง  

ท่ีปรึกษาผู(ท่ีปรึกษาผู(ท่ีปรึกษาผู(ท่ีปรึกษาผู(ประสานงานด(านการประชาสมัพันธ*ประสานงานด(านการประชาสมัพันธ*ประสานงานด(านการประชาสมัพันธ*ประสานงานด(านการประชาสมัพันธ*
โครงการ อพโครงการ อพโครงการ อพโครงการ อพ....สธสธสธสธ.... 

การเผยแพร ข าวสารงาน อพการเผยแพร ข าวสารงาน อพการเผยแพร ข าวสารงาน อพการเผยแพร ข าวสารงาน อพ....สธสธสธสธ. . . . ด(วยการด(วยการด(วยการด(วยการ
ประชาสัมพันธ*ประชาสัมพันธ*ประชาสัมพันธ*ประชาสัมพันธ*    

คุณธงชัย : ผมมีประสบการณ*เก่ียวกับงาน
โครงการพระราชดําริ เริ่มทํางานต้ังแต เป/นผู(ผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติรายการใต(ร มพระบารมี 
ทางช อง 9 และผลิตสารคดีฟ~�นฟูส่ิงแวดล(อมด(านปWาไม( ซึ่งเป/นการทํางานร วมกับสํานักงาน
ประสานงานพิเศษ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) มีหน(าท่ีประสานงานด(าน
ประชาสัมพันธ*กับโครงการพระราชดําริ สําหรับโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้ันผมได(เข(ามาเริ่มทําต้ังแต  2552 
เป/นต(นมา ก อนหน(าน้ีได(ทํางานกับองค*การสวนสัตว*  และได(เสนอให(นํากิจกรรมและโครงการท่ีอยู 
ในภารกิจขององค*กรสวนสัตว* มาร วมโครงการอนุรักษ*พันธุ*กรรมพืชจากประสบการณ*การทํางาน
เห็นว างานขององค*การสวนสัตว*และโครงการ อพ.สธ.หรือ โครงการพระราชดําริฯ บางโครงการมี
ความสอดคล(องกัน ดังน้ันการนําต(นทุนด(านทรัพยากรมนุษย* ต(นทุนด(านเครือมืออุปกรณ* และ
ต(นทุนด(านเครือข ายการทํางานของบรรดาส่ือมวลชน ซึ่งสะท(อนออกมาให(เห็นจากปณิธานความ
ร วมมือของบุคคลากร โดยเฉพาะเจ(าหน(าท่ีในองค*กร กลุ มสมาชิกผู(ส่ือข าวสถานีวิทยุโทรทัศน*และ
ส่ือหนังสือพิมพ* ท่ีมีความต้ังใจจะมาร วมกันถวายงานด(วยความจงรักภักดี ก็จะทําให(เกิดมี
เครือข าย การทํางานด(านการประชาสัมพันธ*ข้ึน เพราะว างานแบบน้ีจําเป/นท่ีจะต(องกระจายความรู( 
ข(อมูลข าวสาร ไปสู คนท่ัวประเทศและต างประเทศด(วยทราบมาว าแต ก อนน้ัน โครงการ อพ.สธ.  
ยังไม เน(นงานด(านการประชาสัมพันธ*องค*กรมากนัก ซึ่งเป/นไปตามคําบอกเล าท่ีว า สมัยก อน
โครงการอนุรักษ*พันธุ*กรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ ก็จะทํางานไป
ตามปกติเน(นการส่ือสารเรื่องราวภายในองค*กร และเครือข ายงานเท าน้ัน ยังไม ต(องประชาสัมพันธ*
ถึงเวลาสมควรแล(วค อยประชาสัมพันธ* ระยะหลัง นับแต งานท่ีสวนสัตว*เปvดเขาเขียว เม่ือป? 2552
ภาพรวมของงานประชาสัมพันธ*ท่ีออกอากาศมาน้ัน เห็นได(ชัดว าคือ ต(องทําอย างไร ให(สมพระ
เกียรติ เรียบร(อย มีสาระตามเป8าหมายของงาน และประชาชนได(รับประโยชน* ท่ัวถึง และได(ถือ
เป/นแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ.ทุกครั้ง มา
จนทุกวันน้ี 

ถือว ถือว ถือว ถือว าเป/นงานท่ีต(องนําเสนอท้ังงานวิชาการ งานตามาเป/นงานท่ีต(องนําเสนอท้ังงานวิชาการ งานตามาเป/นงานท่ีต(องนําเสนอท้ังงานวิชาการ งานตามาเป/นงานท่ีต(องนําเสนอท้ังงานวิชาการ งานตามนโยบายนโยบายนโยบายนโยบายแบบแผนการปฏิบัติตามกรอบ แบบแผนการปฏิบัติตามกรอบ แบบแผนการปฏิบัติตามกรอบ แบบแผนการปฏิบัติตามกรอบ     
อพอพอพอพ....สธสธสธสธ....และกับงานท่ีต(องไปสู ภาคปฏิบัติในภาคสนาม มาสู สังคมและกับงานท่ีต(องไปสู ภาคปฏิบัติในภาคสนาม มาสู สังคมและกับงานท่ีต(องไปสู ภาคปฏิบัติในภาคสนาม มาสู สังคมและกับงานท่ีต(องไปสู ภาคปฏิบัติในภาคสนาม มาสู สังคม    

คุณธงชัย : ในส วนงานวิชาการปกติแล(วเป/นส่ิงท่ีหน(าเบ่ือ ทําอย างไร ให(เป/นจุดท่ีสนใจ ตรงน้ี      
จะยาก วิชาการมีเน้ือหาท่ีจํากัดอยู ในกรอบเฉพาะ แต การประชาสัมพันธ*ไม มีกรอบทําอย างไร    
ให(เกิดการสนใจ ชักชวนคนมาดูงานให(ได( และส่ิงท่ีเป/นสาระทางวิชาการ และระเบียบปฏิบัติ     
เรามักจะเว(นวรรคไว( แต ว าจะแทรกจุดเด นในงานเข(าไปแทน ส่ิงท่ีสําคัญของการนําเสนอเรื่องราว
ในงานก็คือ ทุกคนทําดี แต ขาดความเด นน่ีเป/นเรื่องสําคัญ จุดเน(น คือความชัดเจนต(องเด นและ
ต(องหน(าสนใจ ในทุกก(าวท่ีพระองค*เดินเข(าไปทอดพระเนตร พระองค*รับส่ังว าอย ามาถ ายพระองค* 
ให(ถ ายงานท่ีฉันไปดูให(ประชาชนรับทราบ อันน้ีคือ พระราชดํารัสของสมเด็จย า ท่ีมีพระราชทาน
รับส่ังกับพวกเราตอนท่ีตามเสด็จไปต างประเทศ ให(รู(ว าไปไหนไปดูอะไรและได(อะไรจากการท่ีไปดู
ให(ประชาชนรับทราบด(วยในการประชาสัมพันธ*โครงการพระราชดําริน้ัน ผมได(ยึดแนวทางของ
สมเด็จย า ในการท่ีพระพ่ีนาง สมเด็จพระเทพฯท านไปดูแล(ว ท านเห็นอะไรหน(าสนใจแล(วงานให(
ความรู(อะไรบ(างกับประชาชนอย างน้ี เป/นต(น ถ(าเกิดท านเสด็จไปดูงานไม มีอะไรหน(าสนใจหรือพูด
ภาษาบ(านๆว า น าเบ่ือเราต(องตัด และหาจุดแทรกเข(ามาให(มันไม น าเบ่ือ เพราะฉะน้ัน ผมจึงคอย
ไปร วมทํางานในการทํางานประชาสัมพันธ*อยู เสมอ เพ่ือให(งานออกมาแล(วให(เกิดความน าสนใจ
มากท่ีสุด 

นําเครือข ายปรนําเครือข ายปรนําเครือข ายปรนําเครือข ายประชาสัมพันธ* มาช วยในการเผยแพร เรื่องราวของะชาสัมพันธ* มาช วยในการเผยแพร เรื่องราวของะชาสัมพันธ* มาช วยในการเผยแพร เรื่องราวของะชาสัมพันธ* มาช วยในการเผยแพร เรื่องราวของ    อพอพอพอพ....สธ ไปสู สาธารณะ มีแนวทางสธ ไปสู สาธารณะ มีแนวทางสธ ไปสู สาธารณะ มีแนวทางสธ ไปสู สาธารณะ มีแนวทาง
อย างไร อย างไร อย างไร อย างไร ????    

คุณธงชัย : เราทํางานโดยใช(วิธีอ อนน(อมถ อมตนเป/นหลัก ในอดีตต้ังแต ช อง 5 ช อง 3 ในส่ือมวลชน
ด(วยกันเราใช(คําว า เพ่ือนหรือสหาย พระองค*ท านรับส่ังว าในการทํางาน เราต(องมีเครือข าย ซึ่งผม
ก็มีเครือข ายอยู ในกลุ มเหล าน้ีเป/นทุนเดิมอยู แล(ว นอกจากเครือข ายส่ือมวลชนแล(วเครือข ายเพ่ือน
ร วมรุ นก็สําคัญ เพราะแต ละคนท่ีมีศักยภาพมีบารมีในการท่ีจะช วยเหลือเราได( หน วยงานสนอง
พระราชดําริทุกองค*กรมีนักประชาสัมพันธ*อยู ทุกองค*กร ฉะน้ันบุคลเหล าน้ีจะช วยกันทํางาน เราแค 
ส่ือภาพ ส่ือความรู(วิชาการหรือกิจกรรมต างๆ เราก็เชิญเข(ามาร วมงาน และได(รับความร วมมือกับ
เพ่ือสมาชิกเครือข ายส่ือมวลชน รวมท้ังเพ่ือนร วมรุ นทําให(งานของโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช
ได(รับความเมตตา ซึ่งการจัดกิจกรรมแต ละครั้ง ผมจะไปขอความช วยเหลือจากพรรคพวกรวมถึง
เพ่ือนร วมรุ นในการประชาสัมพันธ* ผ านรายการโทรทัศน*ผ านทางโซเช่ียลเน็ตเวิร*คและช องทาง
อ่ืนๆท่ีผมมีเครือข ายอยู  จึงมีประชาชนจํานวนมากได(รับรู(ข(อมูลข าวสารและได(เข(ามาร วมงาน
ดังกล าว 
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มีอะไรบ(างท่ีพ่ีประทับใจในการท่ีได(เข(ามาถวายงานสมเมีอะไรบ(างท่ีพ่ีประทับใจในการท่ีได(เข(ามาถวายงานสมเมีอะไรบ(างท่ีพ่ีประทับใจในการท่ีได(เข(ามาถวายงานสมเมีอะไรบ(างท่ีพ่ีประทับใจในการท่ีได(เข(ามาถวายงานสมเด็จพระเทพฯภายใต(ด็จพระเทพฯภายใต(ด็จพระเทพฯภายใต(ด็จพระเทพฯภายใต(    อพอพอพอพ....สธสธสธสธ????    

คุณธงชัย : ส่ิงท่ีผมประทับใจคือ การทํางานท่ีให(ความเป/นอิสระ เพราะว าความคิดของ            
นักประชาสัมพันธ*ท่ัวไป เราต(องใช(ความคิดและผสมผสานกับความรู(หรือว า แนวทางหลักการ
โฆษณาต างๆ เพ่ือให(เกิดประโยชน*สูงสุดในช วงเวลาส้ันๆ การทํางานของเราต(องกระชับและ
รวดเร็ว รัดกุม ละเอียดพอสมควร การจะส่ือภาพแต ละภาพก็จะต(องมีความรู(สึกและก็ให(ประชาชน
คล(อยตามเห็นจริงเห็นจังกับโฆษณา การทํางานโครงการพระราชดําริน้ันปกติแล(วจะยากลําบากจะ
ติดขัดด(วยในเรื่องของศัพท*การใช(คําราชาศัพท*ท่ีเราติดขัด แต ถ(าเราทําให(ชาวบ(านเข(าใจง ายๆ แล(ว
ทราบซึ่งผมว าอยากอยู พอสมควรในการจะใช(ศัพท*เบ้ืองต(น แต พอจริงๆมาถวายงานพระองค*ท าน
แล(วเราก็มีความภูมิใจว าได(ทําในส่ิงท่ีพระองค*อยากจะทําให(ประชาชนได(รับทราบโดยภาษาง ายๆ
มากกว าท่ีจะใช(คําราชาศัพท* การเสด็จพระราชดําเนินแต ละครั้งของพระองค*ท าน ท านให(ความเป/น
กันเอง และเราก็ช วยดูแลพระองค*ท านการท่ีเราทําให(ท านเสด็จในท่ีท่ีประชาชนได(ทราบได(เห็นได(
เข(าเฝ8าอย างใกล(ชิดอย างสะดวกง ายและปลอดภัยท้ังผู(เข(าเฝ8าและพระองค*ท านเองมีความ
ประทับใจมาก เพราะเรื่องน้ีเป/นเรื่องท่ียากมาก ด(วยความคิดผมจะทําอย างไรให(ท้ังสองฝWาย
รวมถึงพระองค*ท านและเจ(าหน(าท่ีทํางานได(สะดวกและสบายใจเป/นเรื่องท่ียาก และการท่ีจะได(
ภาพเราจะต(องได(ภาพท่ีท านให(ความเมตตาเป/นหลักคนท่ีมาเข(าเฝ8าก็มีความภูมิใจและก็มีความ
เคารพพระองค*ท านด(วยความจริงใจมากกว าถูกบังคับให(มาสนองงาน การสนองงานพระราชดําริ
ในโครงการอนุรักษ*พันธุ*กรรมพืช ส วนใหญ เราไม ค อยเชิญชวน แต เราจะแนะนําเข(ามากกว าให(เขา
ร วมสนอง การท่ีเราให(เขามาร วมสนองด(วยความจริงใจเป/นเรื่องท่ีสําคัญ 

จุดเด นของโครงการจุดเด นของโครงการจุดเด นของโครงการจุดเด นของโครงการ    อพอพอพอพ....สธ คืออะไรสธ คืออะไรสธ คืออะไรสธ คืออะไร    ????    

คุณธงชัย : จุดเด นของโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช คือ การรักษาทรัพยากรของประเทศให(อยู 
รอด เป/นพระพระราชปณิธานภาพของพระองค*ท านอยู แล(วว า สมเด็จพระเจ(าอยู หัวทรง
พระราชทานให(แก พระเทพฯว าต(องช วยรักษาอนุรักษ*พันธุกรรมพืชให(คงอยู คู ประเทศไทย  เราเคย
ได(ยินบ(างแล(วว า ต างประเทศนําพันธุ*พืชของประเทศไทยไปจดทะเบียน โครงการน้ีถือเป/น
โครงการสําคัญท่ีจะรักษาส่ิงของท่ีเป/นของคนไทยไว(ได( พระองค*ทรงมองการไกลว าสมบัติของ
ประเทศไทยต(องอยู คู คนไทย หน วยงานน้ีจะมีความคล องตัวสูงในการทํางาน เพราะไม ต(องอยู 
ภายใต(ของกฎกระทรวงใดๆและท่ีสําคัญเราช วยให(ประชาชนคนไทยอยู รอด เพราะเราไม อาจรู(ว า
ในอนาคตจะเกิดอุทกภัยหรือ ภัยพิบัติเราจะได(มีเมล็ดพันธุ*พืชสืบและใช(ประโยชน*จากพันธุ*พืช
เหล าน้ีในการดํารงชีวิตอยู สืบไปเป/นส่ิงท่ีสําคัญ 

ในมุมมองของนักประสัมพันธ* งานท่ีจะเกิดข้ึนในปรายป? ในมุมมองของนักประสัมพันธ* งานท่ีจะเกิดข้ึนในปรายป? ในมุมมองของนักประสัมพันธ* งานท่ีจะเกิดข้ึนในปรายป? ในมุมมองของนักประสัมพันธ* งานท่ีจะเกิดข้ึนในปรายป? 2556 2556 2556 2556 ((((นาํสิง่ดงีามสู ตาโลกนาํสิง่ดงีามสู ตาโลกนาํสิง่ดงีามสู ตาโลกนาํสิง่ดงีามสู ตาโลก) ) ) )     และในอนาคตและในอนาคตและในอนาคตและในอนาคต
จะเปvด จะเปvด จะเปvด จะเปvด AECAECAECAEC    พ่ีคิดว าสิ่งดีพ่ีคิดว าสิ่งดีพ่ีคิดว าสิ่งดีพ่ีคิดว าสิ่งดีงามสู ตาโลกคืออะไร และโลกท่ีจะรับรู(เรื่องเหล านี้งามสู ตาโลกคืออะไร และโลกท่ีจะรับรู(เรื่องเหล านี้งามสู ตาโลกคืออะไร และโลกท่ีจะรับรู(เรื่องเหล านี้งามสู ตาโลกคืออะไร และโลกท่ีจะรับรู(เรื่องเหล านี้    คืออะไร คืออะไร คืออะไร คืออะไร ????    

คุณธงชัย : การประชาสัมพันธ*ต(องให(ท่ัวถึง ประชาชน นักศึกษา หน วยงานราชการ เอกชน ต างๆ  
ท่ีเราสามารถประชาสัมพันธ*ได(ส่ิงท่ีเราจะประชาสัมพันธ*ต(องเป/นส่ิงท่ีช้ีให(เห็นว า ท่ีน่ีประเทศมีอะไร
ในประเทศไทยและประเทศไทยได(ทําอะไรกับส่ิงเหล าน้ัน ส่ิงท่ีโครงการอนุรักษ*พันธุ*กรรมพืช
นําเสนอให(โลกได(เขามาดูมาสํารวจน้ัน เพ่ือเป/นประโยชน*ในข(อมูลต างๆ และให(พวกนักท องเท่ียว
หรือผู(ท่ีสนใจได(กลับไปเล าสู กันฟ�งว า ท่ีประเทศไทยมีอะไรใช(ประโยชน*อะไร และแตกต างจาก
ประเทศเขาอย างไร ในเรื่องประชาสัมพันธ*เราก็จะนําเรื่องราวท่ีเป/นส่ิงดีๆท่ีนักท องเท่ียวเห็นแล(ว
รู(สึกประทับใจเช นคนไทยมีนิสัยท่ีเป/นมิตร 

ในอนาคตรูปแบบ เนื้อหา วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ*ในลักษณะของเครือข ายมีวิธีการในอนาคตรูปแบบ เนื้อหา วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ*ในลักษณะของเครือข ายมีวิธีการในอนาคตรูปแบบ เนื้อหา วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ*ในลักษณะของเครือข ายมีวิธีการในอนาคตรูปแบบ เนื้อหา วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ*ในลักษณะของเครือข ายมีวิธีการ                
อย างไร อย างไร อย างไร อย างไร ????    

คุณธงชัย : ป�จจุบันต(องยอมรับว าโลกเปvดกว(างมากและมีเทคโนโลยีท่ีก(าวหน(ามาก ซึ่งเครือข ายใน
ป�จจุบันเริ่มมีในรูปแบบของอินเตอร*เน็ต ระบบออนไลน*ต างๆ เพื่อให(เน้ือหาเข(าสู กลุ มบุคคลต างๆ
ได(อย างท่ัวถึง เทคโนโลยีก(าวลํ้ามาก รูปแบบเราก็ต(องทําให(พร(อมใช(กับโลกออนไลน*ในกลุ มท่ีเป/น
เด็กและวัยรุ นวัยทํางานส วนใหญ  และท่ีสําคัญพระองค*ทรงพระกรุณามาดูงานในโครงการ
พระราชดําริ ซึ่งเป/นขวัญและกําลังใจให(กับผู( ท่ีร วมทํางานสนองพระราชดําริและเป/นการ
ประชาสัมพันธ*ท่ีมีผลมาก เช นพระองค*เสด็จไปปWาเขาใหญ ท านได(ทรงนําเมล็ดกระถินปWาโปรยลงไป
ในบนดินป�จจุบันกลายเป/นปWา น่ีก็ถือว า เป/นภาพท่ีประชาสัมพันธ*ได(ดีย่ิง  

โครงการหรือกิจกรรมด(านการประชาสัมพันธ*ท่ีคิดจะทําในอนาคต ท่ีจะช วยให(งานของโครงการหรือกิจกรรมด(านการประชาสัมพันธ*ท่ีคิดจะทําในอนาคต ท่ีจะช วยให(งานของโครงการหรือกิจกรรมด(านการประชาสัมพันธ*ท่ีคิดจะทําในอนาคต ท่ีจะช วยให(งานของโครงการหรือกิจกรรมด(านการประชาสัมพันธ*ท่ีคิดจะทําในอนาคต ท่ีจะช วยให(งานของ    อพอพอพอพ....สธสธสธสธ
เคลื่อนงานไปได(ดี เคลื่อนงานไปได(ดี เคลื่อนงานไปได(ดี เคลื่อนงานไปได(ดี ????    

คุณธงชัย : การประชาสัมพันธ* ทางโทรทัศน* โฆษณา หนังสือพิมพ* และการประชาสัมพันธ*เชิญ
นักท องเท่ียวให(รับรู(เรื่องราวท่ีเป/นประโยชน*และเป/นส่ิงดี การประชาสัมพันธ*ในรูปแบบโปสเตอร*
ให(เด็กนักเรียนได(รับรู(และสนใจท้ังหมดเหล าน้ี ก็จะเป/นการประชาสัมพันธ*งานของโครงการ
อนุรักษ*พันธุ*กรรมพืชเป/นท่ีรู(จักมากข้ึน 

แง คิดเชิญชวนเครือข ายสื่อมวลชนอื่นๆ มาเข(าร วมโครงการอนุรักษ*พันธุ*แง คิดเชิญชวนเครือข ายสื่อมวลชนอื่นๆ มาเข(าร วมโครงการอนุรักษ*พันธุ*แง คิดเชิญชวนเครือข ายสื่อมวลชนอื่นๆ มาเข(าร วมโครงการอนุรักษ*พันธุ*แง คิดเชิญชวนเครือข ายสื่อมวลชนอื่นๆ มาเข(าร วมโครงการอนุรักษ*พันธุ*กรรมพืช  กรรมพืช  กรรมพืช  กรรมพืช  ????    

คุณธงชัย : การทํางานเพ่ือสนองพระราชดําริเป/นการช วยกันทํางานถวายงานให(กับพระองค*ท าน
เราต(องร วมมือร วมแรงร วมใจกัน ซึ่งเป8าหมายของพระองค*ท านก็คือ การอนุรักษ*ทรัพยากรของ
ประเทศไทยให(อยู บนพ้ืนแผ นดินไทย พวกเราต(องช วยกัน ไม ได(ทําเพ่ือใครคนใดคนหน่ึง เราทํา
ถวายพระองค* ทําเพ่ือประเทศชาติ 

เรื่องเล าจากนักวิเรื่องเล าจากนักวิเรื่องเล าจากนักวิเรื่องเล าจากนักวิ    
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ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 26262626    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ ายความหลากหลายทางชีวภาพภาพถ ายความหลากหลายทางชีวภาพภาพถ ายความหลากหลายทางชีวภาพภาพถ ายความหลากหลายทางชีวภาพ    ในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษา    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เก็บความจากสมุดบันทึกเก็บความจากสมุดบันทึกเก็บความจากสมุดบันทึกเก็บความจากสมุดบันทึก    

1. พ้ืนท่ีของเทือกเขาสันกาลาคีรี และอุทยานนํ้าตกทรายขาว ครอบคลุมพ้ืนท่ี
หรือประมาณ 110 ตารางกิโลเมตร ในจั
เป/นเทือกเขาสลับซับซ(อนติดต อกัน ทอดตัวเป/นแนวยาวแพร ขยายออกไปทางทิศใต( ทิศตะวันตก 
และทิศตะวันออก มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดสันกาลาคีรี 
1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีพ้ืนท่ีบางส 
เขาเป/นแนวยาว เป/นเส(นแบ งเขตจังหวัดท้ัง 
สมบูรณ* ท้ังในท่ีราบเชิงเขา และภูเขา สภาพปWาเป/นปWาดิบช่ืน จึงอุดมไปด(วยพันธุ*ไม(นานาชนิดท่ีมี
ความสัมพันธ*ทางเศรษฐกิจ เป/นปW
และยังเอ้ือประโยชน*ให(กับชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปWาสันกาลาคีรี แบบพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เทือกเขาสันกาลาคีรี มีขนาดใหญ มาก กินอาณาบริเวณไปหลายจังหวัด 
เฉพาะตัวข้ึนมาหลายแบบ เน่ื
และลักษณะของความลาดเอียง ในยุคท่ีมีการเดินเรือสมุทรเข(าในทะเลอ าวป�ตตานี
ใช(เป/นจุดอ(างอิงของนักเดินเรือ 
ว า ภูเขาแห งทุเรียน เทือกเขาสันกาลาคีรีด(า
ป�ตตานี เป/นแหล งปลูกทุเรียนบ(าน และทุเรียนพันธุ* ในรูปแบบของสวนผสม นอกจากน้ีบน
เขาสันกาลาคีรี ยังเป/นแหล งกําเนิดพันธุ*ทุเรียนปWาอีกเป/นจํานวนหลายพันธุ*

3. สวนผสมในตําบลทรายขาว จ
จะเป/นสวนเก าด้ังเดิม จะพบต(นไม(ขนาดใหญ  เช น
สวนผสมท่ีอยู บนท่ีราบลุ ม 

 

 

 

 

 

 
 

4. การเดินทางไปสํารวจสวนผสมบนภูเข
มีประสิทธิภาพเป/นพิเศษ ซึ่งพบว า
โคกโพธิ์ และท่ีตําบลทรายขาว มีรถประเภทน้ีอยู หลายคัน

 

 

 

 

 

 

 

พบทเุรยีนนนท*แท(พบทเุรยีนนนท*แท(พบทเุรยีนนนท*แท(พบทเุรยีนนนท*แท(    

ที่ทีท่ี่ที่อาํเภออาํเภออาํเภออาํเภอโคกโคกโคกโคกโโโโพธิ์พธิ์พธิ์พธิ์    ป�ตตานีป�ตตานีป�ตตานีป�ตตานี    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

พ้ืนท่ีของเทือกเขาสันกาลาคีรี และอุทยานนํ้าตกทรายขาว ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดสงขลา ยะลา และป�ตตานี มี

เป/นเทือกเขาสลับซับซ(อนติดต อกัน ทอดตัวเป/นแนวยาวแพร ขยายออกไปทางทิศใต( ทิศตะวันตก 
และทิศตะวันออก มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดสันกาลาคีรี (ยอดเขานางจันทร*

เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีพ้ืนท่ีบางส วนเป/นท่ีราบเชิงเขา และท่ีราบเนินเขา มีสัน
เขาเป/นแนวยาว เป/นเส(นแบ งเขตจังหวัดท้ัง 3 ลักษณะภูมิอากาศเป/นแบบร(อนช้ืน
สมบูรณ* ท้ังในท่ีราบเชิงเขา และภูเขา สภาพปWาเป/นปWาดิบช่ืน จึงอุดมไปด(วยพันธุ*ไม(นานาชนิดท่ีมี
ความสัมพันธ*ทางเศรษฐกิจ เป/นปWาต(นนํ้าลําธารของแม นํ้าหลายสาย เป/นท่ีอยู อาศัยของสัตว*ปWา 
และยังเอ้ือประโยชน*ให(กับชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปWาสันกาลาคีรี แบบพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ

อกเขาสันกาลาคีรี มีขนาดใหญ มาก กินอาณาบริเวณไปหลายจังหวัด 
แบบ เน่ืองจาก ระดับความสูง ด(านรับแสงแดด ด(านท่ีได(รับอิทธิพลจากทะเล 

และลักษณะของความลาดเอียง ในยุคท่ีมีการเดินเรือสมุทรเข(าในทะเลอ าวป�ตตานี
ช(เป/นจุดอ(างอิงของนักเดินเรือ แต ท่ีน าสนใจมากกว าน้ัน นักเดินเรือในสมัยก อนเรียกเทือกเขาน้ี

เทือกเขาสันกาลาคีรีด(านท่ีอยู ติดกับตําบลทรายขาว อําเภอ
ป�ตตานี เป/นแหล งปลูกทุเรียนบ(าน และทุเรียนพันธุ* ในรูปแบบของสวนผสม นอกจากน้ีบน
เขาสันกาลาคีรี ยังเป/นแหล งกําเนิดพันธุ*ทุเรียนปWาอีกเป/นจํานวนหลายพันธุ*

สวนผสมในตําบลทรายขาว จะพบอยู ในพ้ืนท่ี 3 ลักษณะ ได(แก  สวนท่ีอยู บนเขา โดยมาก
จะเป/นสวนเก าด้ังเดิม จะพบต(นไม(ขนาดใหญ  เช น ต(นทุเรียน ต(นยาง สวนผสมท่ีอยู เชิงเ

ม พันธุ*พืชส วนมากจะเป/นไม(ผลหลากหลายชนิด และต(นยาง

การเดินทางไปสํารวจสวนผสมบนภูเขา และสวนผสมท่ีเชิงเขา จําเป/นต(องใช(ยานพาหนะท่ี
มีประสิทธิภาพเป/นพิเศษ ซึ่งพบว า รถจ๊ีป แบบสิงห*ทะเลทราย เป/นตัวเลือกเดียวท่ีมีอยู ในอําเภอ
โคกโพธิ์ และท่ีตําบลทรายขาว มีรถประเภทน้ีอยู หลายคัน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            โดย  โดย  โดย  โดย  เกษม  กลุประดษิฐ*เกษม  กลุประดษิฐ*เกษม  กลุประดษิฐ*เกษม  กลุประดษิฐ*    

พ้ืนท่ีของเทือกเขาสันกาลาคีรี และอุทยานนํ้าตกทรายขาว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 68,750 ไร  
วัดสงขลา ยะลา และป�ตตานี มีภูมิประเทศส วนใหญ 

เป/นเทือกเขาสลับซับซ(อนติดต อกัน ทอดตัวเป/นแนวยาวแพร ขยายออกไปทางทิศใต( ทิศตะวันตก 
ยอดเขานางจันทร*) มีความสูงประมาณ

วนเป/นท่ีราบเชิงเขา และท่ีราบเนินเขา มีสัน
ลักษณะภูมิอากาศเป/นแบบร(อนช้ืน สภาพพ้ืนท่ีอุดม

สมบูรณ* ท้ังในท่ีราบเชิงเขา และภูเขา สภาพปWาเป/นปWาดิบช่ืน จึงอุดมไปด(วยพันธุ*ไม(นานาชนิดท่ีมี
าต(นนํ้าลําธารของแม นํ้าหลายสาย เป/นท่ีอยู อาศัยของสัตว*ปWา 

และยังเอ้ือประโยชน*ให(กับชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปWาสันกาลาคีรี แบบพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ 

อกเขาสันกาลาคีรี มีขนาดใหญ มาก กินอาณาบริเวณไปหลายจังหวัด สร(างระบบนิเวศ
องจาก ระดับความสูง ด(านรับแสงแดด ด(านท่ีได(รับอิทธิพลจากทะเล 

และลักษณะของความลาดเอียง ในยุคท่ีมีการเดินเรือสมุทรเข(าในทะเลอ าวป�ตตานี เทือกเขาน้ีถูก
แต ท่ีน าสนใจมากกว าน้ัน นักเดินเรือในสมัยก อนเรียกเทือกเขาน้ี

นท่ีอยู ติดกับตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ป�ตตานี เป/นแหล งปลูกทุเรียนบ(าน และทุเรียนพันธุ* ในรูปแบบของสวนผสม นอกจากน้ีบน      
เขาสันกาลาคีรี ยังเป/นแหล งกําเนิดพันธุ*ทุเรียนปWาอีกเป/นจํานวนหลายพันธุ* 

ลักษณะ ได(แก  สวนท่ีอยู บนเขา โดยมาก
ต(นทุเรียน ต(นยาง สวนผสมท่ีอยู เชิงเขา และ

พันธุ*พืชส วนมากจะเป/นไม(ผลหลากหลายชนิด และต(นยาง 

า และสวนผสมท่ีเชิงเขา จําเป/นต(องใช(ยานพาหนะท่ี
รถจ๊ีป แบบสิงห*ทะเลทราย เป/นตัวเลือกเดียวท่ีมีอยู ในอําเภอ

5. ต้ังแต เชิงเขาข้ึนไปน้ัน จะพบว า
ฯลฯ ขนาดใหญ  เกิน 
ท่ีนา สวนมะพร(าว ลองกอง เงาะ สะตอ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว ในรูปแบบของไร นาสวนผสม 
อยู ท่ัวไป

6. เส(นทางข้ึนไปบนเขาสันกาลาคีรี
ผลไม( และพืชพรรณต างๆ ท่ีอยู บนเขาลงมาในหมู บ(าน  นอกจากน้ี
ซ(อมและแข งจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเส(นทางดังว าน้ี มีเพียงรถจักรยาน รถมอเตอร*ไซค* และสิงห*
ทะเลทรายเท าน้ัน ท่ีจะผ านไปได( แต โชเฟอร*ต(องมีความชํานาญในพ้ืน

7. ตอนเช(าของทุกวัน จะมีตลาดนัดขายของ อยู ข(างถนน โดยจะเวียนกันไปตามจุดท่ีตกลงกัน
ไว(ของท่ีแม ค(านํามาวางขาย จะเป/นของท่ีเก็บมาจากใ
ครัว ท่ีเหลือกิน เหลือใช(จากบ(าน ก็จะนํามาขายด(วย จัดเป/นกองเล็กๆ ราคาไม แพง

 

 

 

 

 

 

8. ตําบลท
และความม่ังค่ังให(กับชาวทรายขาวมาแล(ว ทุเรียนท่ีนํามาจําหน ายจะแบ งเป/น 
พันธุ* และทุเรียนบ(าน ทุเรียนพันธุ*จะมี หมอนทอง ก(านยาว ชะนี ซึ่งเป/นทุเรียนปลูกใหม  นําพันธุ*
จากท่ีอ่ืน ส วนทุเรียนบ(านจะเป/นพันธุ*ทุเรียนในท(องถ่ิน ท่ีมีคุณภาพดีพบว า
จํานวนมาก โดยเจ(าของสวนจะแยกชนิดพันธุ*ด(วยการต้ังช่ือเรียกตามลักษณะเฉพาะของผลทุเรียน 
เช น นางน่ังไอ(เถ(า ไอ(แดง

 

 

 

 

 

 

 
 

9. สมัยก อนน้ัน การดูแลสวนทุเรียน จะเป/นระบบ
แบ งเวลามาดูแลสวนกันอย างสมํ่าเสมอเรียกว า
แบ งเวลากันข้ึนไปเก็บผลลงมา แบ งกัน และนําไปขายบ(างตามความเหมาะสม วิธีเช นน้ี จะช วยให(
สวนผลไม( น้ันคงอยู กับลูกหลานไปอีกนาน ถ(าระบบกา

10. เครื่องมือ และอุปกรณ*การไปทํางานในสวน แต ละวันจะมีไม มากเท าไรนัก ส่ิงสําคัญคือ
เจ(าจ�อ เป/นท้ังเพ่ือน เป/นท้ังคนงาน บางตัวนอกจากจะเก็บมะพร(าวแล(ว ยังเก็บสะตอได(อีกด(วย  

 

 

 

 

 

 

 

11. ในระยะหลัง ชาวสวนทุเรียนต(องนําผลผลิตไปขายท่ีตลาดผลไม(บริเ
ทําให(เกิดพ อค(าคนกลางมารวบรวมผลผลิต ท้ังของตนเอง และสวนทีมี
หมู บ(าน 
ผลผลิตออกไปให(ทัน  เพราะในช วงเวลาส้ันๆ ประมาณ 

 

 

 

 

 

ต้ังแต เชิงเขาข้ึนไปน้ัน จะพบว า มีต(นไม(ขนาดใหญ  ท้ัง ต(นยาง
ฯลฯ ขนาดใหญ  เกิน 3 คนโอบ เป/นจํานวนมาก ในขณะท่ีบริเวณท่ีราบด(านล างใกล(หมู บ(าน จะพบ
ท่ีนา สวนมะพร(าว ลองกอง เงาะ สะตอ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว ในรูปแบบของไร นาสวนผสม 
อยู ท่ัวไป 

เส(นทางข้ึนไปบนเขาสันกาลาคีรี เดิมเป/นทางสําหรับข้ึนไปหาของ
ผลไม( และพืชพรรณต างๆ ท่ีอยู บนเขาลงมาในหมู บ(าน  นอกจากน้ี
ซ(อมและแข งจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเส(นทางดังว าน้ี มีเพียงรถจักรยาน รถมอเตอร*ไซค* และสิงห*
ทะเลทรายเท าน้ัน ท่ีจะผ านไปได( แต โชเฟอร*ต(องมีความชํานาญในพ้ืน

ตอนเช(าของทุกวัน จะมีตลาดนัดขายของ อยู ข(างถนน โดยจะเวียนกันไปตามจุดท่ีตกลงกัน
ไว(ของท่ีแม ค(านํามาวางขาย จะเป/นของท่ีเก็บมาจากใ
ครัว ท่ีเหลือกิน เหลือใช(จากบ(าน ก็จะนํามาขายด(วย จัดเป/นกองเล็กๆ ราคาไม แพง

ตําบลทรายขาว ได(ช่ือว า เป/นแหล งผลิตทุเรียนคุณภาพดี  ในอดีตทุเรียน ได(สร(างอาชีพ 
และความม่ังค่ังให(กับชาวทรายขาวมาแล(ว ทุเรียนท่ีนํามาจําหน ายจะแบ งเป/น 
พันธุ* และทุเรียนบ(าน ทุเรียนพันธุ*จะมี หมอนทอง ก(านยาว ชะนี ซึ่งเป/นทุเรียนปลูกใหม  นําพันธุ*
จากท่ีอ่ืน ส วนทุเรียนบ(านจะเป/นพันธุ*ทุเรียนในท(องถ่ิน ท่ีมีคุณภาพดีพบว า
จํานวนมาก โดยเจ(าของสวนจะแยกชนิดพันธุ*ด(วยการต้ังช่ือเรียกตามลักษณะเฉพาะของผลทุเรียน 
เช น นางน่ังไอ(เถ(า ไอ(แดง 

สมัยก อนน้ัน การดูแลสวนทุเรียน จะเป/นระบบ
แบ งเวลามาดูแลสวนกันอย างสมํ่าเสมอเรียกว า 
แบ งเวลากันข้ึนไปเก็บผลลงมา แบ งกัน และนําไปขายบ(างตามความเหมาะสม วิธีเช นน้ี จะช วยให(
สวนผลไม( น้ันคงอยู กับลูกหลานไปอีกนาน ถ(าระบบกา

เครื่องมือ และอุปกรณ*การไปทํางานในสวน แต ละวันจะมีไม มากเท าไรนัก ส่ิงสําคัญคือ
เจ(าจ�อ เป/นท้ังเพ่ือน เป/นท้ังคนงาน บางตัวนอกจากจะเก็บมะพร(าวแล(ว ยังเก็บสะตอได(อีกด(วย  

ในระยะหลัง ชาวสวนทุเรียนต(องนําผลผลิตไปขายท่ีตลาดผลไม(บริเ
ทําให(เกิดพ อค(าคนกลางมารวบรวมผลผลิต ท้ังของตนเอง และสวนทีมี
หมู บ(าน ราคาขายท่ีสถานีรถไฟ ไม ต างกันมากนัก ดูว ากลไกการขายแบบน้ี เป/นการ ระบาย
ผลผลิตออกไปให(ทัน  เพราะในช วงเวลาส้ันๆ ประมาณ 
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มีต(นไม(ขนาดใหญ  ท้ัง ต(นยางนา ต(นทุเรียน ต(นมะม วง 
คนโอบ เป/นจํานวนมาก ในขณะท่ีบริเวณท่ีราบด(านล างใกล(หมู บ(าน จะพบ

ท่ีนา สวนมะพร(าว ลองกอง เงาะ สะตอ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว ในรูปแบบของไร นาสวนผสม 

เดิมเป/นทางสําหรับข้ึนไปหาของปWา และเส(นทางไปขน
ผลไม( และพืชพรรณต างๆ ท่ีอยู บนเขาลงมาในหมู บ(าน  นอกจากน้ี ยังมีเส(นทางพิเศษ สําหรับใช(
ซ(อมและแข งจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเส(นทางดังว าน้ี มีเพียงรถจักรยาน รถมอเตอร*ไซค* และสิงห*
ทะเลทรายเท าน้ัน ท่ีจะผ านไปได( แต โชเฟอร*ต(องมีความชํานาญในพ้ืนท่ี 

ตอนเช(าของทุกวัน จะมีตลาดนัดขายของ อยู ข(างถนน โดยจะเวียนกันไปตามจุดท่ีตกลงกัน
ไว(ของท่ีแม ค(านํามาวางขาย จะเป/นของท่ีเก็บมาจากในสวนผสม และมีบางส วน โดยเฉพาะพื
ครัว ท่ีเหลือกิน เหลือใช(จากบ(าน ก็จะนํามาขายด(วย จัดเป/นกองเล็กๆ ราคาไม แพง 

รายขาว ได(ช่ือว า เป/นแหล งผลิตทุเรียนคุณภาพดี  ในอดีตทุเรียน ได(สร(างอาชีพ 
และความม่ังค่ังให(กับชาวทรายขาวมาแล(ว ทุเรียนท่ีนํามาจําหน ายจะแบ งเป/น 2 กลุ ม คือ ทุเรียน
พันธุ* และทุเรียนบ(าน ทุเรียนพันธุ*จะมี หมอนทอง ก(านยาว ชะนี ซึ่งเป/นทุเรียนปลูกใหม  นําพันธุ*
จากท่ีอ่ืน ส วนทุเรียนบ(านจะเป/นพันธุ*ทุเรียนในท(องถ่ิน ท่ีมีคุณภาพดีพบว า มีจํานวนพันธุ*เป/น
จํานวนมาก โดยเจ(าของสวนจะแยกชนิดพันธุ*ด(วยการต้ังช่ือเรียกตามลักษณะเฉพาะของผลทุเรียน 

สมัยก อนน้ัน การดูแลสวนทุเรียน จะเป/นระบบหมุนเวียน กันมาดูแล โดยลูกหลาน จะต(อง
 จัดเวร เม่ือมีผลผลิตทุเรียนออกมา ผู(ดูแลก็จะ

แบ งเวลากันข้ึนไปเก็บผลลงมา แบ งกัน และนําไปขายบ(างตามความเหมาะสม วิธีเช นน้ี จะช วยให(
สวนผลไม( น้ันคงอยู กับลูกหลานไปอีกนาน ถ(าระบบการแบ งเวร ยังมีอยู    

เครื่องมือ และอุปกรณ*การไปทํางานในสวน แต ละวันจะมีไม มากเท าไรนัก ส่ิงสําคัญคือ
เจ(าจ�อ เป/นท้ังเพ่ือน เป/นท้ังคนงาน บางตัวนอกจากจะเก็บมะพร(าวแล(ว ยังเก็บสะตอได(อีกด(วย  

ในระยะหลัง ชาวสวนทุเรียนต(องนําผลผลิตไปขายท่ีตลาดผลไม(บริเวณสถานีรถไฟโคกโพธิ์ 
ทําให(เกิดพ อค(าคนกลางมารวบรวมผลผลิต ท้ังของตนเอง และสวนทีมีการตกลงกันไว(ราคาขายใน

ราคาขายท่ีสถานีรถไฟ ไม ต างกันมากนัก ดูว ากลไกการขายแบบน้ี เป/นการ ระบาย
ผลผลิตออกไปให(ทัน  เพราะในช วงเวลาส้ันๆ ประมาณ 3 เดือนน้ัน จะมีทุเรียนบ(านออกมามาก
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นา ต(นทุเรียน ต(นมะม วง 
คนโอบ เป/นจํานวนมาก ในขณะท่ีบริเวณท่ีราบด(านล างใกล(หมู บ(าน จะพบ

ท่ีนา สวนมะพร(าว ลองกอง เงาะ สะตอ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว ในรูปแบบของไร นาสวนผสม 

า และเส(นทางไปขน
ยังมีเส(นทางพิเศษ สําหรับใช(

ซ(อมและแข งจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเส(นทางดังว าน้ี มีเพียงรถจักรยาน รถมอเตอร*ไซค* และสิงห*

ตอนเช(าของทุกวัน จะมีตลาดนัดขายของ อยู ข(างถนน โดยจะเวียนกันไปตามจุดท่ีตกลงกัน
นสวนผสม และมีบางส วน โดยเฉพาะพืชสวน

รายขาว ได(ช่ือว า เป/นแหล งผลิตทุเรียนคุณภาพดี  ในอดีตทุเรียน ได(สร(างอาชีพ 
ทุเรียน

พันธุ* และทุเรียนบ(าน ทุเรียนพันธุ*จะมี หมอนทอง ก(านยาว ชะนี ซึ่งเป/นทุเรียนปลูกใหม  นําพันธุ*มา
มีจํานวนพันธุ*เป/น

จํานวนมาก โดยเจ(าของสวนจะแยกชนิดพันธุ*ด(วยการต้ังช่ือเรียกตามลักษณะเฉพาะของผลทุเรียน 

หมุนเวียน กันมาดูแล โดยลูกหลาน จะต(อง
จัดเวร เม่ือมีผลผลิตทุเรียนออกมา ผู(ดูแลก็จะ

แบ งเวลากันข้ึนไปเก็บผลลงมา แบ งกัน และนําไปขายบ(างตามความเหมาะสม วิธีเช นน้ี จะช วยให(

เครื่องมือ และอุปกรณ*การไปทํางานในสวน แต ละวันจะมีไม มากเท าไรนัก ส่ิงสําคัญคือ 
เจ(าจ�อ เป/นท้ังเพ่ือน เป/นท้ังคนงาน บางตัวนอกจากจะเก็บมะพร(าวแล(ว ยังเก็บสะตอได(อีกด(วย   

วณสถานีรถไฟโคกโพธิ์ 
การตกลงกันไว(ราคาขายใน

ราคาขายท่ีสถานีรถไฟ ไม ต างกันมากนัก ดูว ากลไกการขายแบบน้ี เป/นการ ระบาย
ออกมามาก 
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12. มัสยิด 300 ป? ต้ังอยู ในหมู ท่ี 
สําหรับพ่ีน(องชาวมุสลิม ท่ีน่ี ใช(เป/นสถานท่ีนัดพบปะกัน ท้ังชาวไทยพุทธ และมุสลิม ได(เป/นอย างดี 
และชุมชนรอบๆ มัสยิด แห งน้ี มีแม บ(าน ทําอาหารพ้ืนเมือง อร อยอีก

 

 

 

 

 

 

 

13. อาหารเช(า ในหมู บ(าน จะมีบริการอยู ท่ีร(
ข(าวเหนียวไก ทอด ข(าวยํา ข(าว
พร(อมเสียงนกกรงหัวจุก นกเขา และเสียงพูดคุยเฮฮา ในหมู มิตรสหายท้ังไทยพุธ

14. ถ(าไปกินข(าวในบ(านของคนท่ีรู(จัก จะเห็นสํารับอาหารท่ีจัดวางบนพ้ืน ปูด(วยเส่ือ หรือเส่ือ
นํ้ามัน จนชินตา แต จะต(องกินของหวานก อนของคาว 
เก็บของจากรอบๆ บ(านมาทําเป/นส วนใหญ  จะมีอาหารทะเลเท าน้ันท่ีซื้อมา นํ้าพริ
ผักสด จะเป/นรายการหลัก กินได(ไม เบ่ือ เพราะจะมีผักพ้ืนบ(านสดแปลกๆ มานําเสนออยู เรื่อย

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวอย างทุเรียนบ(าน ช่ือไอ(เถ(า และช่ือไอ(แดง โดยเจ(าของทุเรียนบอกว า
เปลือกทุเรียน ตอนท่ีพูดถึง ช่ือไอ(เถ(า ซึ่งหมายถึง
หมายถึงคนแก  ก็ต(องถกแถลงกันนานพอดู ก
พันธุ*ทุเรียนในบ(านทรายขาว

16. ทุเรียนอร อย สําหรับคนท่ีทรายขาว จะต(องเป/นทุเรียนท่ีสุกแล(ว ไม ใช ทุเรียนห ามแบบคน
ภาคกลาง ซึ่งทุเรียนสุกงอม เช นน้ี 
ปรุงรสชาติ แล(วนําไปทานกับข(าว ส วนมากจะเป/นคนแก  ท่ีรู(จักเมนูน้ี

17. การเก็บทุเรียนบ(านต(องรอให(ลูกทุเรียนหล นมาจากต(น ไม มีการตัดแบบทุเรียนพันธุ* 
มีหลายเหตุผล เริ่มจากต(นทุเรียนบ(านมันสูง ป?นข้ึนไปเ
ลูกลงมา ป?ต อไปทุเรียนอาจจะไม ติดผล ทุเรียนบ(านจะหล นมาอยู โคนต(น บนพ้ืนท่ีรก ต(องไปเดิน
แหวกๆ หาเอาเอง เวลาจะหาบลงมาก็ต(องใช(เชือกจากต(นปอมัดไว(เป/นคู ๆ ก อนใส ไม(หาบลงมา  

18. ทุเรียนบ(านท่ีหล นมาแล(ว ก(นจะแตก หรือตูดจ
ลูกน้ันได(แล(ว ความอร อยของทุเรียนบ(าน จะคงอยู ประมาณ 
หรือไปปนกับนํ้าบูดู เป/นกับข(าวโบราณ ทุเรียนบ(าน เน้ือไม หนามากนัก ส วนมากจะมีเมล็ดเยอะ 

 

 

 

 

 

 

 

19. ทุเรียนบ(าน มีเมล็ดมาก เพ่ือการดํา
ธรรมชาติ เมล็ดของทุเรียนบ(านจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตเป/นต(นทุเรียนได(ดี เพราะว า 
ทุเรียนบ(าน 1 ผลทีท่ีหล นมาแล(ว จะกลายเป/นอาหารของสัตว*กัดแทะ นก หมูปWา ฯลฯ ซึ่งจะเหลือ
เป/นเมล็ดสมบูรณ*ไว(ขยาย
เพ่ือความอยู รอด 

 

 

 

 

 

 

ป? ต้ังอยู ในหมู ท่ี 2 ตําบลทรายขาว มีประวัติยาวนาน พร(อมกับเรื่องราวดีๆ 
สําหรับพ่ีน(องชาวมุสลิม ท่ีน่ี ใช(เป/นสถานท่ีนัดพบปะกัน ท้ังชาวไทยพุทธ และมุสลิม ได(เป/นอย างดี 
และชุมชนรอบๆ มัสยิด แห งน้ี มีแม บ(าน ทําอาหารพ้ืนเมือง อร อยอีก

อาหารเช(า ในหมู บ(าน จะมีบริการอยู ท่ีร(านค(า หน(าป�|มนํ้ามัน กาแฟ แตออ 
ข(าวเหนียวไก ทอด ข(าวยํา ข(าวเหนียวปv�งขนมหวานอีกสารพัดชนิด
พร(อมเสียงนกกรงหัวจุก นกเขา และเสียงพูดคุยเฮฮา ในหมู มิตรสหายท้ังไทยพุธ

ถ(าไปกินข(าวในบ(านของคนท่ีรู(จัก จะเห็นสํารับอาหารท่ีจัดวางบนพ้ืน ปูด(วยเส่ือ หรือเส่ือ
นํ้ามัน จนชินตา แต จะต(องกินของหวานก อนของคาว รายการอาหารโดยมากจะทํากันเอง 
เก็บของจากรอบๆ บ(านมาทําเป/นส วนใหญ  จะมีอาหารทะเลเท าน้ันท่ีซื้อมา นํ้าพริ
ผักสด จะเป/นรายการหลัก กินได(ไม เบ่ือ เพราะจะมีผักพ้ืนบ(านสดแปลกๆ มานําเสนออยู เรื่อย

ตัวอย างทุเรียนบ(าน ช่ือไอ(เถ(า และช่ือไอ(แดง โดยเจ(าของทุเรียนบอกว า
กทุเรียน ตอนท่ีพูดถึง ช่ือไอ(เถ(า ซึ่งหมายถึง สีข้ีเถ(า แต บาง

ก็ต(องถกแถลงกันนานพอดู กลายเป/นหัวข(อชวนคุยกันต อไปว า เราต(องรู(จริง 
พันธุ*ทุเรียนในบ(านทรายขาว 

ทุเรียนอร อย สําหรับคนท่ีทรายขาว จะต(องเป/นทุเรียนท่ีสุกแล(ว ไม ใช ทุเรียนห ามแบบคน
ภาคกลาง ซึ่งทุเรียนสุกงอม เช นน้ี สามารถนําไปปรุงเป/นอาหารได(

แล(วนําไปทานกับข(าว ส วนมากจะเป/นคนแก  ท่ีรู(จักเมนูน้ี
การเก็บทุเรียนบ(านต(องรอให(ลูกทุเรียนหล นมาจากต(น ไม มีการตัดแบบทุเรียนพันธุ* 

มีหลายเหตุผล เริ่มจากต(นทุเรียนบ(านมันสูง ป?นข้ึนไปเก็บยาก ในขณะท่ีบางคนเช่ือว า
ลูกลงมา ป?ต อไปทุเรียนอาจจะไม ติดผล ทุเรียนบ(านจะหล นมาอยู โคนต(น บนพ้ืนท่ีรก ต(องไปเดิน
แหวกๆ หาเอาเอง เวลาจะหาบลงมาก็ต(องใช(เชือกจากต(นปอมัดไว(เป/นคู ๆ ก อนใส ไม(หาบลงมา  

ทุเรียนบ(านท่ีหล นมาแล(ว ก(นจะแตก หรือตูดจะปริ ซึ่งเป/นสัญญาว าต(องเตรียมกินทุเรียน
ลูกน้ันได(แล(ว ความอร อยของทุเรียนบ(าน จะคงอยู ประมาณ 2-3 วัน
หรือไปปนกับนํ้าบูดู เป/นกับข(าวโบราณ ทุเรียนบ(าน เน้ือไม หนามากนัก ส วนมากจะมีเมล็ดเยอะ 

ทุเรียนบ(าน มีเมล็ดมาก เพ่ือการดํารงสายพันธุ* และลดความเส่ียงในการสูญพันธุ*
ธรรมชาติ เมล็ดของทุเรียนบ(านจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตเป/นต(นทุเรียนได(ดี เพราะว า 

ผลทีท่ีหล นมาแล(ว จะกลายเป/นอาหารของสัตว*กัดแทะ นก หมูปWา ฯลฯ ซึ่งจะเหลือ
เป/นเมล็ดสมบูรณ*ไว(ขยายพันธุ*น(อย ดังน้ันเมล็ดทุเรียนบ(านต(องเก งในการเจริญเติบโตเป/นต(น 

ตําบลทรายขาว มีประวัติยาวนาน พร(อมกับเรื่องราวดีๆ 
สําหรับพ่ีน(องชาวมุสลิม ท่ีน่ี ใช(เป/นสถานท่ีนัดพบปะกัน ท้ังชาวไทยพุทธ และมุสลิม ได(เป/นอย างดี 
และชุมชนรอบๆ มัสยิด แห งน้ี มีแม บ(าน ทําอาหารพ้ืนเมือง อร อยอีกด(วย 

านค(า หน(าป�|มนํ้ามัน กาแฟ แตออ ข(าวหมกไก  
เหนียวปv�งขนมหวานอีกสารพัดชนิด มีศาลาพร(อมทีวี 1 เครื่อง     

พร(อมเสียงนกกรงหัวจุก นกเขา และเสียงพูดคุยเฮฮา ในหมู มิตรสหายท้ังไทยพุธและมุสลิมทุกเช(า 
ถ(าไปกินข(าวในบ(านของคนท่ีรู(จัก จะเห็นสํารับอาหารท่ีจัดวางบนพ้ืน ปูด(วยเส่ือ หรือเส่ือ

รายการอาหารโดยมากจะทํากันเอง        
เก็บของจากรอบๆ บ(านมาทําเป/นส วนใหญ  จะมีอาหารทะเลเท าน้ันท่ีซื้อมา นํ้าพริก หรือนํ้าบูดู   
ผักสด จะเป/นรายการหลัก กินได(ไม เบ่ือ เพราะจะมีผักพ้ืนบ(านสดแปลกๆ มานําเสนออยู เรื่อย 

ตัวอย างทุเรียนบ(าน ช่ือไอ(เถ(า และช่ือไอ(แดง โดยเจ(าของทุเรียนบอกว า ดูจากสีของ
สีข้ีเถ(า แต บางคนบอกว า มันคือ ไอ(เฒ า 

ลายเป/นหัวข(อชวนคุยกันต อไปว า เราต(องรู(จริง เรื่อง

ทุเรียนอร อย สําหรับคนท่ีทรายขาว จะต(องเป/นทุเรียนท่ีสุกแล(ว ไม ใช ทุเรียนห ามแบบคน
สามารถนําไปปรุงเป/นอาหารได( โดยนําไปผสมกับนํ้าบูดู     

แล(วนําไปทานกับข(าว ส วนมากจะเป/นคนแก  ท่ีรู(จักเมนูน้ี 
การเก็บทุเรียนบ(านต(องรอให(ลูกทุเรียนหล นมาจากต(น ไม มีการตัดแบบทุเรียนพันธุ*         

ก็บยาก ในขณะท่ีบางคนเช่ือว า ถ(าข้ึนไปตัด
ลูกลงมา ป?ต อไปทุเรียนอาจจะไม ติดผล ทุเรียนบ(านจะหล นมาอยู โคนต(น บนพ้ืนท่ีรก ต(องไปเดิน
แหวกๆ หาเอาเอง เวลาจะหาบลงมาก็ต(องใช(เชือกจากต(นปอมัดไว(เป/นคู ๆ ก อนใส ไม(หาบลงมา   

ะปริ ซึ่งเป/นสัญญาว าต(องเตรียมกินทุเรียน
วัน ถัดไปจากน้ัน ก็นําไปกวน 

หรือไปปนกับนํ้าบูดู เป/นกับข(าวโบราณ ทุเรียนบ(าน เน้ือไม หนามากนัก ส วนมากจะมีเมล็ดเยอะ  

และลดความเส่ียงในการสูญพันธุ*ตาม
ธรรมชาติ เมล็ดของทุเรียนบ(านจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตเป/นต(นทุเรียนได(ดี เพราะว า 

ผลทีท่ีหล นมาแล(ว จะกลายเป/นอาหารของสัตว*กัดแทะ นก หมูปWา ฯลฯ ซึ่งจะเหลือ
นต(องเก งในการเจริญเติบโตเป/นต(น     

20. ทุเรีย
นําทุเรียนบ(านมากวน ชาวสวนจะแกะเน้ือทุเรียนแล(วนํามาส งท่ีโรงกวน คิดค ากวนเป/นกิโลกรัม 
ทุเรียนพันธุ*
มากกว าทุเรียนบ(าน ใช(เวลากวนนานกว า
แล(ว เดิมจะถูกเอาไปท้ิง หรือทําเป/นปุ}ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ตรงน้ีเองกลายเป/นจุดคิดให(เกิดการสร(างกิจ
ทุเรียนข้ึนมา เราขอเมล็ดทุเรียนบ(านเอามาเพาะไว(ท่ีจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมใช(เป/นต(นตอในการ
ขยายพันธุ*ทุเรียนนนท*ด(วยการเสียบยอด โดยนําพันธุ*ทุเรียนนนท*แท( มาใช( ตอนท่ีคิดทํากิจกรรมน้ี
เป/นช วงปลายป? 
หลายสวนเมล็ดทุเรียนน้ีชาวสวนทรายขาวส งมาทางรถไฟ ลงท่ีสถานีศาลายา แล(วส งต อไป 
อํา เภอบางกรวย กับอีกสองทางคือ มาทางเครื่ อง บินพาณิชย*  และเครื่ อง บิน 
ของกองทัพอากาศ และขนไปส งท่ีตําบลบางสีทอง

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. ป�จจุบันเกิดการรวมตัวของชาวสวนทุเรียนนนท* อําเภอบางกรวย เพ่ือจะขยายพันธุ*ทุเรียน
นนท*แท( ซึ่งสํารวจพบจาก อาสาสมัครอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของโครงการ อพ
ตําบลบางรักน(อย 
ทุเรียนจากตํา
ขยายพันธุ*ทุเรียนด(วยการเสียบยอด และลงมือขยายพันธุ*ด(วยตนเอง จนได(ต(นทุเรียนไปเริ่มปลูก
กันแล(ว จนเกิดความสนใจรวมกลุ มของชาวสวนทุเรียนบางกรวย ท่ีจะกิจกรรมการขยายพันธุ*
ทุเรียนนนท*กันต อไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

23. มีข าวว าชาวสวนทุเรียนท่ีตําบลทรายขาว สํารวจพบพันธุ*ทุเรียนนนท* อายุมากกว า 
ประกอบด(วย พันธุ*
ต(นทุเรียนมาจากเจ(าของสวน สอบถามถึงแหล งท่ีมาของต(นพันธุ* จนได(ความว า ท่ีตลาดนาปร
เคยมีร(านขายพันธุ*ไม(ผลพ้ืนบ(าน และครั้งหน่ึงข้ึ
ศิริราช (
เอามาขายด(วย เอามาปลูกเองด(วย ดังน้ันจึง
ตอนน้ัน ใครซื้อต(นพันธุ*ทุเรียนจากร(านน้ีไปปลูกและมีพันธุ*อะไรท่ียังหลงเหลืออยู บ(าง
ดําเนินการอยู  เพ่ืออยากจะเป/นข(อมูลสําคัญแจ(งกลับมาให(ชาวสวนนนท*รู(ว า ท่ีกังวลกันว าพันธุ*
ทุเรียนนนท*จะหมดไปหลังนํ้าท วมในป? 
อําเภอโคกโพธิ์ก็ได(

 

ทุเรียนกวนจากทรายขาว ได(ช่ือว ามีรสชาติ
นําทุเรียนบ(านมากวน ชาวสวนจะแกะเน้ือทุเรียนแล(วนํามาส งท่ีโรงกวน คิดค ากวนเป/นกิโลกรัม 
ทุเรียนพันธุ*ราคากิโลกรัมละ 13 บาท ทุเรียนบ(าน กิโลกรัมละ 
มากกว าทุเรียนบ(าน ใช(เวลากวนนานกว า เมล็ดทุเรียนบ(านท่ีถูกท้ิงไว(หลังจากแกะเน้ือนําไปกวน
แล(ว เดิมจะถูกเอาไปท้ิง หรือทําเป/นปุ}ย 

ตรงน้ีเองกลายเป/นจุดคิดให(เกิดการสร(างกิจ
ทุเรียนข้ึนมา เราขอเมล็ดทุเรียนบ(านเอามาเพาะไว(ท่ีจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมใช(เป/นต(นตอในการ
ขยายพันธุ*ทุเรียนนนท*ด(วยการเสียบยอด โดยนําพันธุ*ทุเรียนนนท*แท( มาใช( ตอนท่ีคิดทํากิจกรรมน้ี
เป/นช วงปลายป? 2553 ชาวสวนนนท*ท่ีตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย มาร วมกิจกรรมน้ีกัน
หลายสวนเมล็ดทุเรียนน้ีชาวสวนทรายขาวส งมาทางรถไฟ ลงท่ีสถานีศาลายา แล(วส งต อไป 
อํา เภอบางกรวย กับอีกสองทางคือ มาทางเครื่ อง บินพาณิชย*  และเครื่ อง บิน 

กองทัพอากาศ และขนไปส งท่ีตําบลบางสีทอง

ป�จจุบันเกิดการรวมตัวของชาวสวนทุเรียนนนท* อําเภอบางกรวย เพ่ือจะขยายพันธุ*ทุเรียน
นนท*แท( ซึ่งสํารวจพบจาก อาสาสมัครอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของโครงการ อพ
ตําบลบางรักน(อย ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และด(วยการช วยเหลือของชาวสวน
ทุเรียนจากตําบลทรายขาว นับจากป? 2554 เป/นต(นมา ชาวสวนทุเรียนน
ขยายพันธุ*ทุเรียนด(วยการเสียบยอด และลงมือขยายพันธุ*ด(วยตนเอง จนได(ต(นทุเรียนไปเริ่มปลูก
กันแล(ว จนเกิดความสนใจรวมกลุ มของชาวสวนทุเรียนบางกรวย ท่ีจะกิจกรรมการขยายพันธุ*
ทุเรียนนนท*กันต อไป  

มีข าวว าชาวสวนทุเรียนท่ีตําบลทรายขาว สํารวจพบพันธุ*ทุเรียนนนท* อายุมากกว า 
ประกอบด(วย พันธุ*ชายมะไฟ กบเล็บเหย่ียว หมอนทอง ก(านยาว ฯลฯ ด(วยการสืบประวัติ
ต(นทุเรียนมาจากเจ(าของสวน สอบถามถึงแหล งท่ีมาของต(นพันธุ* จนได(ความว า ท่ีตลาดนาปร
เคยมีร(านขายพันธุ*ไม(ผลพ้ืนบ(าน และครั้งหน่ึงข้ึนมากรุงเทพ เพ่ือพาพ อ มาหาหมอ

(น่ีคือเรื่องราวเม่ือประมาณ 70 ป?ก อน) ขากลับก็ซื้อต(นทุเรียนใส หม(อดินกลับมาป�ตตานี 
เอามาขายด(วย เอามาปลูกเองด(วย ดังน้ันจึงการกระบวนการสํารวจ สอบถาม ตา
ตอนน้ัน ใครซื้อต(นพันธุ*ทุเรียนจากร(านน้ีไปปลูกและมีพันธุ*อะไรท่ียังหลงเหลืออยู บ(าง
ดําเนินการอยู  เพ่ืออยากจะเป/นข(อมูลสําคัญแจ(งกลับมาให(ชาวสวนนนท*รู(ว า ท่ีกังวลกันว าพันธุ*
ทุเรียนนนท*จะหมดไปหลังนํ้าท วมในป? 2554 น้ัน อาจจะมีอีกหลายพั
อําเภอโคกโพธิ์ก็ได( 

ติอร อย ไม ว าจะเป/นการนําทุเรียนพันธุ* หรือการ
นําทุเรียนบ(านมากวน ชาวสวนจะแกะเน้ือทุเรียนแล(วนํามาส งท่ีโรงกวน คิดค ากวนเป/นกิโลกรัม 

ทุเรียนบ(าน กิโลกรัมละ 12 บาท เพราะทุเรียนพันธุ*มีนํ้า
เมล็ดทุเรียนบ(านท่ีถูกท้ิงไว(หลังจากแกะเน้ือนําไปกวน

ตรงน้ีเองกลายเป/นจุดคิดให(เกิดการสร(างกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ*พันธุกรรม
ทุเรียนข้ึนมา เราขอเมล็ดทุเรียนบ(านเอามาเพาะไว(ท่ีจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมใช(เป/นต(นตอในการ
ขยายพันธุ*ทุเรียนนนท*ด(วยการเสียบยอด โดยนําพันธุ*ทุเรียนนนท*แท( มาใช( ตอนท่ีคิดทํากิจกรรมน้ี

ลบางสีทอง อําเภอบางกรวย มาร วมกิจกรรมน้ีกัน
หลายสวนเมล็ดทุเรียนน้ีชาวสวนทรายขาวส งมาทางรถไฟ ลงท่ีสถานีศาลายา แล(วส งต อไป 
อํา เภอบางกรวย กับอีกสองทางคือ มาทางเครื่ อง บินพาณิชย*  และเครื่ อง บิน 

กองทัพอากาศ และขนไปส งท่ีตําบลบางสีทอง 

ป�จจุบันเกิดการรวมตัวของชาวสวนทุเรียนนนท* อําเภอบางกรวย เพ่ือจะขยายพันธุ*ทุเรียน
นนท*แท( ซึ่งสํารวจพบจาก อาสาสมัครอนุรักษ*พันธุกรรมพืชของโครงการ อพ.สธ.ว ายังมี

จังหวัดนนทบุรี และด(วยการช วยเหลือของชาวสวน
เป/นต(นมา ชาวสวนทุเรียนนนท* ได(ฝ{กกิจกรรมกา

ขยายพันธุ*ทุเรียนด(วยการเสียบยอด และลงมือขยายพันธุ*ด(วยตนเอง จนได(ต(นทุเรียนไปเริ่มปลูก
กันแล(ว จนเกิดความสนใจรวมกลุ มของชาวสวนทุเรียนบางกรวย ท่ีจะกิจกรรมการขยายพันธุ*

มีข าวว าชาวสวนทุเรียนท่ีตําบลทรายขาว สํารวจพบพันธุ*ทุเรียนนนท* อายุมากกว า 
ชายมะไฟ กบเล็บเหย่ียว หมอนทอง ก(านยาว ฯลฯ ด(วยการสืบประวัติ

ต(นทุเรียนมาจากเจ(าของสวน สอบถามถึงแหล งท่ีมาของต(นพันธุ* จนได(ความว า ท่ีตลาดนาปร
นมากรุงเทพ เพ่ือพาพ อ มาหาหมอท่ีโรงพยาบาล
ขากลับก็ซื้อต(นทุเรียนใส หม(อดินกลับมาป�ตตานี 

การกระบวนการสํารวจ สอบถาม ตามติด
ตอนน้ัน ใครซื้อต(นพันธุ*ทุเรียนจากร(านน้ีไปปลูกและมีพันธุ*อะไรท่ียังหลงเหลืออยู บ(าง จึงกําลัง
ดําเนินการอยู  เพ่ืออยากจะเป/นข(อมูลสําคัญแจ(งกลับมาให(ชาวสวนนนท*รู(ว า ท่ีกังวลกันว าพันธุ*

น้ัน อาจจะมีอีกหลายพันธุ*เหลืออยู ท่ี ตําบลทรายขาว 

อร อย ไม ว าจะเป/นการนําทุเรียนพันธุ* หรือการ
นําทุเรียนบ(านมากวน ชาวสวนจะแกะเน้ือทุเรียนแล(วนํามาส งท่ีโรงกวน คิดค ากวนเป/นกิโลกรัม 

บาท เพราะทุเรียนพันธุ*มีนํ้า
เมล็ดทุเรียนบ(านท่ีถูกท้ิงไว(หลังจากแกะเน้ือนําไปกวน

กรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ*พันธุกรรม
ทุเรียนข้ึนมา เราขอเมล็ดทุเรียนบ(านเอามาเพาะไว(ท่ีจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมใช(เป/นต(นตอในการ
ขยายพันธุ*ทุเรียนนนท*ด(วยการเสียบยอด โดยนําพันธุ*ทุเรียนนนท*แท( มาใช( ตอนท่ีคิดทํากิจกรรมน้ี

ลบางสีทอง อําเภอบางกรวย มาร วมกิจกรรมน้ีกัน 
หลายสวนเมล็ดทุเรียนน้ีชาวสวนทรายขาวส งมาทางรถไฟ ลงท่ีสถานีศาลายา แล(วส งต อไป 
อํา เภอบางกรวย กับอีกสองทางคือ มาทางเครื่ อง บินพาณิชย*  และเครื่ อง บิน C130                

ป�จจุบันเกิดการรวมตัวของชาวสวนทุเรียนนนท* อําเภอบางกรวย เพ่ือจะขยายพันธุ*ทุเรียน
ว ายังมีอยู ท่ี 

จังหวัดนนทบุรี และด(วยการช วยเหลือของชาวสวน
ท* ได(ฝ{กกิจกรรมการ

ขยายพันธุ*ทุเรียนด(วยการเสียบยอด และลงมือขยายพันธุ*ด(วยตนเอง จนได(ต(นทุเรียนไปเริ่มปลูก
กันแล(ว จนเกิดความสนใจรวมกลุ มของชาวสวนทุเรียนบางกรวย ท่ีจะกิจกรรมการขยายพันธุ*

มีข าวว าชาวสวนทุเรียนท่ีตําบลทรายขาว สํารวจพบพันธุ*ทุเรียนนนท* อายุมากกว า 40 ป? 
ชายมะไฟ กบเล็บเหย่ียว หมอนทอง ก(านยาว ฯลฯ ด(วยการสืบประวัติ        

ต(นทุเรียนมาจากเจ(าของสวน สอบถามถึงแหล งท่ีมาของต(นพันธุ* จนได(ความว า ท่ีตลาดนาประดู  
ท่ีโรงพยาบาล  

ขากลับก็ซื้อต(นทุเรียนใส หม(อดินกลับมาป�ตตานี 
มติดกันว า   

จึงกําลัง
ดําเนินการอยู  เพ่ืออยากจะเป/นข(อมูลสําคัญแจ(งกลับมาให(ชาวสวนนนท*รู(ว า ท่ีกังวลกันว าพันธุ*

นธุ*เหลืออยู ท่ี ตําบลทรายขาว 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 29292929    

ข(อคดิจากปWาชมุชนอาํนาจเจรญิ ผ านเพลงพืน้บ(านข(อคดิจากปWาชมุชนอาํนาจเจรญิ ผ านเพลงพืน้บ(านข(อคดิจากปWาชมุชนอาํนาจเจรญิ ผ านเพลงพืน้บ(านข(อคดิจากปWาชมุชนอาํนาจเจรญิ ผ านเพลงพืน้บ(าน    

    โดย  โดย  โดย  โดย  ทีมประสานงาน โครงการวจิยั อพทีมประสานงาน โครงการวจิยั อพทีมประสานงาน โครงการวจิยั อพทีมประสานงาน โครงการวจิยั อพ....สธสธสธสธ. . . . มหดิล วทิยาเขตอาํนาจเจรญิมหดิล วทิยาเขตอาํนาจเจรญิมหดิล วทิยาเขตอาํนาจเจรญิมหดิล วทิยาเขตอาํนาจเจรญิ    

การสร(างจิตสํานึกด(านการอนุรักษ*และใช(ประโยชน*จากความหลากหลายทางชีวภาพส่ิงน้ี
เป/นหัวใจสําคัญต อการดําเนินงานเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืช ตามกรอบการดําเนินงานของ
โครงการ อพ.สธ. การสร(างจิตสํานึกให(เกิดข้ึนในใจของคน เป/นส่ิงท่ีต(องอาศัยองค*ประกอบ และ
กระบวนการท่ีไม มีรูปแบบแน นอน แต ท่ีจําเป/นอย างย่ิงต อส่ิงน้ี คือจังหวะกับความพร(อมของ
กลุ มเป8าหมาย ท่ีจะต(องมาพร(อมๆกับการประเมินของผู(ขับเคล่ือน ประเมินด(านใดบ(าง ก็ต(อง
ย(อนกลับไปท่ีเรื่องขององค*ประกอบ และกระบวนการดําเนินงานท่ีผ านมา ส่ิงท่ีได(มายาก        
เม่ือได(มาแล(ว จะเกิดประโยชน* และมีความต อเน่ือง 

โครงการโครงการโครงการโครงการการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ ายทอดความรู(ด(านการอนุรักษ*และใช(
ประโยชน*จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท(องถ่ิน พ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ ภายใต(        
การดําเนินงานโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืช ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขับเคล่ือนงานเพ่ืออนุรักษ*ปWาชุมชน 12 ปWา ร วมกับภาคประชาชน    
ท่ีนําคนจาก 3 วัย มาช วยกัน ทุกๆ เดือน จะมีกิจกรรมปWาสัญจร เป/นการเปvดเวทีให(ปWาแต ละแห ง 
มาร วมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และนําเสนอข(อมูลจากผลการสํารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปWาชุมชน การประชุมปWาสัญจรน้ีจะใช(เวลาต้ังแต เช(าจนถึงเย็น โดยแต ละปWาชุมชนจะ
หมุนเวียนกันเป/นเจ(าภาพ ปWาชุมชนแห งใดท่ีเป/นเจ(าภาพ มักจะนําของดีๆ มาแสดงให(แขกผู(มา
เยือนได(รับรู( ไม ว าจะเป/นศิลปวัฒนธรรม การแสดง ยาหม(อ ต(นไม(ใหญ ในปWา ฯลฯ ถือเป/นโอกาส
ในการส งเสริมการท องเท่ียวเชิงอนุรักษ*ไปในตัว ส่ิงหน่ึงท่ีจะต(องโชว*กันเต็มท่ีก็คือ ฝ?มือการ
ทําอาหารกลางวันเล้ียงเครือข ายปWาชุมชนประมาณ 130 คน แม ครัว พ อครัวในชุมชนจะต(องนํามา
ช วยกัน แต พอเอาเข(าจริง แขกผู(มาเยือนก็มักจะมาช วยเป/นแม ครัวด(วย เป/นท่ีสนุกสนาน ท่ีว า
สนุกสนานก็คือ จะได(ยินเสียงเพลงพ้ืนบ(านของบรรดาแม ครัวบ อยมาก บางเพลงร(องกันสดๆ    
เป/นเหมือนกลอน แม ครัวคนไหนจะลุกข้ึนมารําก็ไม มีใครขัด เป/นเหมือนส่ิงน้ีอยู ในสายเลือดของ
บรรดาแม ครัว ในการแสดงศิลปะการร(องรําทําเพลงพ้ืนบ(าน 

เกิดความคิดข้ึนมาทันทีว า งานด(านการอนุรักษ*ความหลากหลายทางชีวภาพกับงานด(าน
ศิลปวัฒนธรรม มาความเช่ือมต อกันได( จึงชวนคุยว า ถ(าแต ละปWาสามารถนําเน้ือหาความ
หลากหลายทางชีวภาพจากปWาชุมชนของตน มาแต งเป/นเพลงพ้ืนบ(าน แล(วใส ทํานองสนุกๆ      
ตามสไตล*ท่ีช่ืนชอบ ก็น าจะเป/นการดี แล(วนํามาแสดงให(ดูกัน เสียงตอบรับล(นหลาม แล(วก็ตามมา
ด(วยการสอบถามถึงความเป/นไปได(ในการสร(างตราสัญลักษณ*ของปWาแต ละแห งข้ึนมา  เพ่ือแสดง
ความเป/นตัวตน เพ่ือใช(เป/นส วนหน่ึงของเครือข ายปWาชุมชนท้ัง 12 แห ง เสียงตอบรับออกมาไม แพ(
กัน 

ท้ัง 2 กิจกรรมดังกล าวจะเกิดข้ึนมาได(ต(องอาศัยความร วมมือของ สมาชิกในปWาชุมชนท้ัง 
3 วัย ต(องประชุม หารือ สอบถามข(อมูลกันไปมา ก อนลงมือทํางานจนได(ผลออกมาเป/นเพลง
พ้ืนบ(านท่ีสมกับความต้ังใจ ในการส่ือสาร ความรัก ความหวงแหนพืชพรรณ และส่ิงมีชีวิตในปWา 
ความสวยงาม คุณค า การใช(ประโยชน*เพ่ือคน รวมไปถึงการแสดงป�ญหา อุปสรรคในการดูแล
รักษาปWา และการเทิดทูนองค*สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีได(ทรงประทาน
โครงการ อพ.สธ. มาให(คนไทย 

 

กิจกรรมการจัดทําตราสัญลักษณ*ประจําปWาชุมชน กิจกรรมการจัดทําตราสัญลักษณ*ประจําปWาชุมชน กิจกรรมการจัดทําตราสัญลักษณ*ประจําปWาชุมชน กิจกรรมการจัดทําตราสัญลักษณ*ประจําปWาชุมชน     

 เพ่ือให(ปWาชุมชน มีความภูมิใจ และมีสัญลักษณ*ประจําปWาชุมชนของตนเอง  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    

การจัดการการจัดการการจัดการการจัดการประกวดเพลงพ้ืนบ(านเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชประกวดเพลงพ้ืนบ(านเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชประกวดเพลงพ้ืนบ(านเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชประกวดเพลงพ้ืนบ(านเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืช    
    

วัตถุประสงค*วัตถุประสงค*วัตถุประสงค*วัตถุประสงค* 
เพ่ือถ ายทอดการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชด(วยการแสดงเป/นบทเพลง ละคร กลอนลําฯลฯ ของแต ละ
ปWา ท้ัง 12 ปWา ท่ีเข(าร วมโครงการ อพ.สธ.    โดยผลการตัดสินการประกวดเป/นดังน้ี    
    

รางวัลชนะเลิศอันดับ รางวัลชนะเลิศอันดับ รางวัลชนะเลิศอันดับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1111    
    

ปWาโคกบ�าใหญ ปWาโคกบ�าใหญ ปWาโคกบ�าใหญ ปWาโคกบ�าใหญ  เ ก่ียวกับการ
อนุรักษ*โคกบ�าใหญ เยาวชนท่ีเข(า
ร วมแสดงในครั้งน้ี ซึ่งเป/นกลุ ม
เยาวชนท่ีร วมกิจกรรมเก่ียวกับ
การอนุรักษ* พันธุกรรมพืชปWา
โคกบ�าใหญ ท้ังหมด มีนักดนตรี
หมอแคน หมอพิณ ท่ีเป/นนักวิจัย
ชุมชนปWาโคกบ�าใหญ   

กลอนลาํอนรุกัษ*ปWาโคกบ�าใหญ กลอนลาํอนรุกัษ*ปWาโคกบ�าใหญ กลอนลาํอนรุกัษ*ปWาโคกบ�าใหญ กลอนลาํอนรุกัษ*ปWาโคกบ�าใหญ     

ผู(ประพันธ*ผู(ประพันธ*ผู(ประพันธ*ผู(ประพันธ* นายโส ศิลปvนบ(านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ    

ร(องโดยร(องโดยร(องโดยร(องโดย นายสุรศักด์ิ  ต(นโพธิ์    

โอ….ละ .น�อ ผู(ฟ�งอย าน(อยใจ ผมจะบอกเล าเรื่องปWาโคกบ�าใหญ  ไม ใกล(ไม ไกลทุกคนคงจะรู(ดี      
ผมเป/นหมอลําเยาวชนตําบลปลาค(าว คนรู(จักไม ว าใกล(หรือไกลเพราะอาศัยหากินด(วยในหลาย
หมู บ(าน คนเฒ าคนแก เคยบอกว า มีหมาจอกอยู ในดอน มีพังพอน ลิงลมหรือกระต าย บ างมี
จํานวนมากจนสามารถนําไปแกงอ อมเป/นอาหารเย็นได( ไข มดแดงก็พอมีถ(าเข(าไปหาในปWา         
มีเห็ดโคน เห็ดปลวก เห็ดไค มีจํานวนมาก ลุง ป8า เอาท่ีปWาโคกบ�าใหญ ไปทําท่ีนาจนปWาโคกบ�าใหญ 
พ้ืนท่ีแหว งไปต้ังแต ป? พ.ศ. 2525 ต(นไม(น(อยใหญ อยู ในดอนโค นลงมา โดยไม กลัวผิดกฎหมาย     
ป? พ.ศ. 2543 รัฐบาลมาจัดแผนใหม  ตัดถนน เช่ือมตําบลน(อย ใหญ  เดินทางไปมาหาสู กันได(
สะดวกข้ึน ทําให(ถูกใจพวกขโมยตัดต(นไม(เอาไปขายแบบง ายๆคนแบบน้ีมีมากมายท่ีได(ยินคนพูด
มาไม ได(อิจฉาแต แต งไปเพ่ือลําร(อง สมควรท่ีจะขอลา ถ(าฟ�งแล(วให(ตรึงตรองให(ดี โอ..โอ..โอ ..
ละน(อ…..    

ผู(ประพันธ*ผู(ประพันธ*ผู(ประพันธ*ผู(ประพันธ* นายโส ศิลปvนบ(านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 
ร(องโดยร(องโดยร(องโดยร(องโดย นางสาวอินทุอร  สายตา 
โอ..ล ะน(อ….โอย…ป? 2548 มีการจัดแผนใหม ในชุมชน ตัดถนนรอบปWาโคกบ�าใหญ  จัดระเบียบใหม จน
เป/นท่ีจนเป/นท่ีกล าวขาน หนูไม ว าอะไร สบายดีไหม ป? 2551 องค*การบริหารส วนตําบลปลาค(าวมา
จัดแผนใหม  มาขุดคลองขนาดใหญ  หวังเป/นท่ีเก็บกักนํ้าจากฝนท่ีตกลงมา แต โครงการไม เป/นด่ังท่ี
หวังไว(ถึงหน(าแล(งไม มีนํ้าอยู ในคลอง บางคนบอกว าดีท่ีทําคลองแบบน้ี นายอุทัย บางเหลือ ได(พูด
กับพ่ีน(องไม ควรร วมกับโครงการน้ีท่ีทําคลอง หนูหมอลําเยาวชนจะหยุดพูดลาพ่ีน(องกลับบ(าน     
ฟ�งหมอลําอีกครั้งต อไปมีเรื่องสระมาใหม  ถ(าเอามาเป/นค าหมอลําก็จะคืนไป โอ�ะ..โอย…โอ …โอย..
ล ะน(อ 

ศิลปvนผู(แต งศิลปvนผู(แต งศิลปvนผู(แต งศิลปvนผู(แต ง  นายเหรียญชัย โพธารินทร* ครูโรงเรียนปลาค(าววิทยานุสรณ*   
ร(องโดยร(องโดยร(องโดยร(องโดย นางสาวอินทุอร  สายตา 
ถ(าเรารักในหลวงประชาชนต(องกระทําตามพระราชดําริแนะนําพวกเราปลูกพืช ทําไร  ทําสวน เล้ียง
ปลาเป/นประจํา พ่ีน(องพวกเราจงจําไว( มีข(าว มีนํ้าเป/นเศรษฐกิจท่ีพอเพียง พวกเราขยันทํางาน      
ไม เกลียดคร(าน ทุกคนไม จน ทํางานช วยกันไปเป/นผลิตผลเพ่ือเป/นรายได( จับจ ายใช(สอยมีกินมีใช(
เพียงพอชาติจะได(เจริญ อย ามัวแต นอนกลางวัน ต้ังแต เช(าถึงเย็นให(ทําตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู หัวบอกให(ฟ�งไว( น ะท าน 

ศิลปvนผู(แต งศิลปvนผู(แต งศิลปvนผู(แต งศิลปvนผู(แต ง แม สังวร โสระเวช  

ร(องโดยร(องโดยร(องโดยร(องโดย นายสุรศักด์ิ  ต(นโพธิ์ 
เ ด๋ียว น้ีโลกก(าวไปใกล พ่ีน(องชาวไทย โลกน้ีงดงามอย าล(วง ลํ้าในพ้ืนท่ีปWาจงรักษาไว(              
หากส่ิงแวดล(อมของประเทศไทยยังมี ประเทศไทยก็จะมีความสุข รักษาปWาไม(ท่ีเขียวขจี แม นํ้า    
ลําธารไว( ให(ลูกหลานท่ีเกิดมาใหม ได(เห็น ในนํ้ามีปลา ถ(าไม มีฝนตกตามฤดูกาลก็จะแห(งแล(ง    
อดตาย คนไทยเข็มแข็งอาศัยอยู ได(ท้ังบนภูเขาไม เคยบ น ให(รักษาส่ิงแวดล(อมไว( แม(แผ นดินจะแห(ง
แล(ง ฝนตกหนักก็ไม กลัว ขายข(าวในนาได(เงินเป/นแสน เป/นล(าน สุขใจนักหนา  
คําร(องทํานองคําร(องทํานองคําร(องทํานองคําร(องทํานอง  นายโสภา  แก(วศรี 
ผู(ขับร(องผู(ขับร(องผู(ขับร(องผู(ขับร(อง   นายป�ดภัย  มูลจันดา 
อย าตัดต(นไม(ให(ช วยกันรักษาสืบไว(พ้ืนท่ีปWาไม ใช ของใครแต อย าไปบุกรุกถางปWาตัดต(นไม( มีเรื่อง
บอกเล ากันต อๆมา บริเวณท่ีดินแห งน้ีเป/นท่ีสงวน ในสมัยรัฐบาลจอมพลปอ พิบูลสงคราม ไม ใช 
พูดใหม  คือ ปWาโคกบ�าใหญ  ให(มีการอนุรักษ*ปWาไว(เผ่ืออนาคตข(างหน(าจะได(รุ งเรืองข้ึน เชิญพ่ีน(องไป
ปลูกปWาด(วยกันอย าไปทําลายปWาท่ีประเทศรักษาไว( ตามหลักถ(าใครไปบุกรุกปWาจะถูกจับ และถูก
ปรับ ปWาโคกบ�าใหญ มีช่ือท่ีทางการข้ึนไว(แล(วห(ามไปทําลาย ให(ช วยกันรักษาไว( 

 



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 30303030    

คําร(อง ทํานอง  นางสาวสุป�ญญา  มนเทียน        คําร(อง ทํานอง  นางสาวสุป�ญญา  มนเทียน        คําร(อง ทํานอง  นางสาวสุป�ญญา  มนเทียน        คําร(อง ทํานอง  นางสาวสุป�ญญา  มนเทียน            
ผู(ร(อผู(ร(อผู(ร(อผู(ร(อง  ง  ง  ง  นายสุศักดิ์  ต(นโพธิ์   นายสุศักดิ์  ต(นโพธิ์   นายสุศักดิ์  ต(นโพธิ์   นายสุศักดิ์  ต(นโพธิ์       
ทุกท านท้ังหลาย ถ(าฟ8าร(องฝนตกหนักบางพ้ืนท่ีให(รักษาพ้ืนท่ีนาดอน อนุรักษ*ปWาอย าไปเผาทําลาย 
ปWาไม(เป/นทรัพยากรท่ีสําคัญ ให(ประเทศไทยตระหนักผืนดินให(มีปWาไม( ถ(าไม(ไม เหลือสักต(นแล(วคน
จะไปอยู ท่ีไหน ทางราชการให(อนุรักษ*ปWาโคกบ�าใหญ เอาไว(เผ่ือลูกหลานในอนาคต ในหมู บ(าน
ท้ังหมด 12 หมู บ(านรวมกัน ถ(ามีบุญประเพณีท่ีทําร วมกันก็จะได(นําทรัพยากรท่ีมีอยู ในปWาไปใช(ได(  
เช น นําไปทําบ้ังไฟ เป/นการทําบุญประจําหมู บ(านร วมกัน บ(านปลาค(าวมีช่ือเสียงดังท่ัวประเทศท้ัง
ทิศเหนือ ทิศใต( ช วยกันอนุรักษ*ปWาเพ่ือชาติจะได(เจริญรุ งเรืองต อไป จะได(ไม มีภัยธรรมชาติ ฝนฟ8า
อาศัยซึ้งกันและกันกับปWาไม( ถ(าขาดปWาไม(ท่ีหนาทึบฝนไม ตกลงมาทําให(พ้ืนดินแห(งแล(ง สมเด็จ
พระเทพรัตรนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท านทรงวิจัย ให(อนุรักษ*พันธุกรรมพืช ให(จําไว(ทุกคน 

คําร(อง ทํานอง  นายโสคําร(อง ทํานอง  นายโสคําร(อง ทํานอง  นายโสคําร(อง ทํานอง  นายโสภา ภา ภา ภา     แก(วศรีแก(วศรีแก(วศรีแก(วศรี    
ผู(ร(อง   นายป�ดภัย  ผู(ร(อง   นายป�ดภัย  ผู(ร(อง   นายป�ดภัย  ผู(ร(อง   นายป�ดภัย  มูลจันดามูลจันดามูลจันดามูลจันดา    
โอ....โอ.....โอละ นอ....ออ...ออๆ....สาวสวยแก(มเต็มเบ่ือหน ายพ่ีหรือยัง หนีไปไม ถึงเดือนถึงป? 
ทําไมมาเรื่องใหม  หันมาฟ�งทางน้ี อย าทําเหมือนกับไม ได(ยินผมลํา คุณพ อคุณแม ฟ�งนะ ผมจะลํา
บอกเล าเรื่องดอนน้ันเป/นแหล งอาศัย หลายหมู บ(านออกไปทํามาหากิน ไม น ากลัวหรอกสาวอยู 
บริเวณใกล(โคกบ�าใหญ  ระยะทางไม ใกล(ไม ไกลกับหมู บ(านของผม มีแลน มีต อ มีแตน มีแมงอุเหล  
มีก้ิงก าคอแดง อาหารเช(า อาหารเย็นหากินไม ลําบาก ถ(าฝนตกลงมามากย่ิงมีอาหารมากมาย   
จะมีเห็ดปลวก เห็ดโคน ข้ึนตามจอมปลวก ให(ไปหาตามจอมปลวกจะได(เห็ดโคน เห็ดไค หาเอา
เยอะๆ มีท้ังเห็ดระโงก เอามาแกงรับประทานซดนํ้า อยู ในกระท อมปลายนา ฝนตกท่ีมีปริมาณมาก
ปลาออกไข อีกไม นานปลาก็ตัวโตได(ออกไปจับมาปลามารับประทานได( ฝนตกปอยๆเดือนแปด
เดือนเก(า กบกําลังจะตัวใหญ ออกไปจับกบใช(เวลาไม นานได(กบมาเต็มข(อง นะน(องนะ ส วนน(องรอ
ไว(ก อน น าเชยชมยินดี      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2222    

ปWาดงใหญ  หนองข าปWาดงใหญ  หนองข าปWาดงใหญ  หนองข าปWาดงใหญ  หนองข า อ.ชานุมาน แสดง
เก่ียวกับการอนุรักษ*พืชและสัตว*ในปWาดง
ใหญ  ต.หนองข า แสดงโดยผู(สูงอายุในปWาดง
ใหญ  ต.หนองข า มีหมอแคนร วมแสดง 

เพลงปWาดงใหญ  ตเพลงปWาดงใหญ  ตเพลงปWาดงใหญ  ตเพลงปWาดงใหญ  ต....หนองข าหนองข าหนองข าหนองข า    

ฟ8าเอย ฟ8าร(องเล นเป/นทํานองเล นแล(วหรือ
ยังปWาไม(เป/นส่ิงแวดล(อมถ(าทําลายท้ังปWาเล็กปWาใหญ จะทําให(แห(งแล(ง เวลาล วงเลยจะถึงป?แล(ว ฉัน
ขอกล าวบรรยายแบบย อ ให(เห็นกระบวนการส่ิงแวดล(อมล(วนแต ล(อให(พวกบ อนทําลาย แนวปWา
เส(นทางดอนก็ส่ันคลอน ชาวบ(านหนองไฮคิดหนักหันมาสร(างเครือข าย สร(างสายสัมพันธ*ส่ีหมู บ(าน
ช วยกันรักษาปWา จัดพิธีบวชปWาอย างเป/นทางการพร(อมท้ังมีประธานเป/นสักขีพยาน มีกํานัน มวลชน
ส่ีหมู บ(านเป/นสักขีพยาน มีเสียงเล าลือกันมากมายชาวบ(านหนองไฮ อนุรักษ*ทรัพยากรพันธุ*พืช 
สมุนไพรในปWามีคุณค ามากมาย เม่ือปWวยไข(ใช(สมุนไพรช วยรักษามีท้ังเปลือก ราก ต(น มีท้ังเถาวัลย* 
มีผัก มีเห็ด ไม มีใครห(ามท่ีชาวบ(านเข(าไปหาอาหาร ส่ิงท่ีเอามาไม ได(ผิด  

แต เว(นสัตว*ท่ีควรสงวนไว( เช น พังพอน หนู นก เก็บไว(ให(แพร พันธุ* ในปWาน้ีมีไก ปWา แลน 
กระต าย กระรอกขาว นางอาย ค(างคาว ได(พ่ึงพาอาศัยอยู บนต(นไม( ไก พระยาลอหาท่ีซ อนตัว     
ในปWาแห งน้ีมีสัตว*นานาชนิดให(หวงแหนเอาไว(ให(ขยายพันธุ* ถ(าพบเห็นอย าทําลาย อย าบุกรุก อย า
ไปฝWาฝ~นข(อห(ามท่ีต้ังไว( สัตว*ในปWาน้ีอย าไปทําลาย มีพันธุ*ไม(หลายชนิดท่ีเป/นประโยชน*อยู ในปWาน้ี มี
ยาต(ม ยาทาแก(ผ่ืนคัน มียาสารพัดในปWาน้ีจงจําไว( อนาคตข(างหน(าลูกหลานจะได(เห็นเต็มปWา 
เปรียบเสมือนมีกับข(าวอยู เต็มตู( ถ(าถางปWาจนโล งเตียนต อไปข(างหน(าฝนจะมีปริมาณน(อยลง จะมี
แต ลมแล(งทําให(พ้ืนดินเป/นสีขาวเหมือนจอมปลวกหัวโล(นจะร(องออกมาเป/นเสียง โอละนอ.  

ไม เคยเห็นก็ได(เห็น หยุดซะอย าถางปWา เหลือไว(เป/นแนวให(เกิดฝนตกลงมา ปWาไม 
หนาแน นมีฝนตกปริมาณน(อยเพราะ ปWามีน(อย ดินร(อนเป/นไฟทําให(พืชพันธ*เหมือนเอาไฟมาย างให(
สุก เป/นอย างน้ันละท านท้ังหลายโทษฐานท่ีตัดไม(ทําลายปWา ลมฟ8าอากาศเปล่ียนแปลงไปหมด ส่ิง
ท่ีตามมาคือ ปWวยไข( นํ้าในคลอง ในห(วยให(ควายลงเล นก็ไม มี เป/นเพราะเหตุน้ีชาวหนองข าท้ังหมด 
วางแผนรักษาปWาไว(ให(โลกร(อน มีปWาไว(เหมือนมีหมอไว(รักษาประจําหมู บ(าน เวลาปWวยไข(มียา
สมุนไพรรักษา พอแค น้ีนะ ปWาดงใหญ หนองไฮของเรา พูดพอนิดหน อยก็จะเวียนลงมา หันลงมา
ทบทวนภูมิลําเนาอาณาเขตบริเวณพ้ืนท่ีปWามี 1,241.57 ไร  นะค ะ มีอาณาเขตท่ีกว(างใหญ  มีเส(นทาง
สัญจรสามเส(นทางท่ีขนานกัน ทุกประเภททําอย างถูกต(องทุกอย าง 26 ตุลาคม 2548 มีความพร(อม
ทุกอย าง ตีตราไว( คือแต งเพลงไว(ให(ปWาดงใหญ  ต. หนองข า เป/นการส งเสริมอนุรักษ*ปWาให(ชาวดง
ใหญ ไว(สืบต อไป เป/นสมบัติสืบทอดให(ลูกหลาน ต้ังแต สมัยปูW ย าท่ีผ านมา ชาวไทยปWาใหญ ไม 
ทําลาย ช วยกันปกป8องปWาอย ารอพ่ึงพาอาศัยผู(อ่ืน.....นะชาวไทย.....เอ(ย  

ทุกส วนของชุมชนสมควรแล(วใช ไหม ส่ีหมู บ(านหนองไฮลาไปก อน ท่ีจากไปเพราะเวลาให(
เท าน้ี โอกาสหน(ามาพบกันใหม  วันน้ีจําใจไปด(วยใจยังอาวรณ*อยู ท่ีน้ี ปWาดอนมีคุณค าล(นเหลือ มี
การร วมแรงร วมใจ ส งเสริมปWาท่ีเส่ือมโทรมปลูกปWาทดแทนให(เพ่ิมข้ึนเต็มปWาเพราะปWามีบุญคุณกับ
เรา ภูเขาเป/นต(นนํ้า ลําธาร สานสัมพันธ*กับลมฟ8า อากาศ จะมีความสมดุลต อฝนท่ีตกลงมาเป/น
สัดส วนท่ีเหมาะสม เพราะส่ิงเหล าน้ีเป/นกลไกธรรมชาติ ถ(าสงสัยอะไร เชิญสอบถามได( ปWาให(

อนุรักษ*ไว( ถ(าปWาโล งเตียน นาจะไม ได(ทํานาข(าว  ปWาดง ภูเขาอย าไปตัดต(นไม(ทําลายปWา ใครท่ีมา
ฟ�งหมอลําให(จําไว(ๆๆๆ..................ให(จําไว( 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3333    

ปWาแหลใหญ ปWาแหลใหญ ปWาแหลใหญ ปWาแหลใหญ  อ.ชานุมาน มีนักวิจัยชุมชน
ลํา ภู ไท เ ก่ีย ว กับพรรณรา  12  ปW า 
เก่ียวกับโครงการ อพ.สธ. เยาวชนปWา
แหลใหญ ฟ8อนรําประกอบเพลง 

    

กลอนหมอลําปWาดงแหลใหญ กลอนหมอลําปWาดงแหลใหญ กลอนหมอลําปWาดงแหลใหญ กลอนหมอลําปWาดงแหลใหญ     

 โอย.....นอ  ท านผู(ฟ�งเอย  ต อไปน้ีรับฟ�งไว( สาวภูไทจะเล าให(ฟ�งเรื่อราว จังหวัด
อํานาจเจริญมีปWา 12 ปWา ท่ีจําได( จะแจงเรื่องราว อย ารีบร(อน ลูกบ(านปWาจะเล าให(ฟ�ง ได(นํา
โครงการพระราชดําริเพ่ือให(เห็นคุณค า ได(อนุรักษ*พันธุกรรมพืชต างๆไว(  ให(ดํารงคงอยู 
คู บ(านคู เมือง ลูกหลานได(สืบสานต อไป เจ(าเอย 

 โอย.....นอ  ท านผู(ฟ�งเอย ผู(ดําเนินการโครงการน้ีคือ มหาวิทยาลัยอํานาจเจริญ         
ขอประกาศให(รู(ลุงป8าทุกคน ม.มหิดลร วมกันค(นคว(า มาทําวิจัยให(เป/นประโยชน*จากผืนปWาท้ังหมด 
เ พ่ือนํามาหาความรู(กลับมาสู จังหวัดอํานาจเจริญ ท้ังพืชและสัตว*  สมุนไพรท่ีให( คุณค า 
เปรียบเสมือนเป/นตู(ยา ตู(กับข(าว เป/นอาหาร เช(า เท่ียง เย็น ท้ังหน(าฝน หน(าแล(ง ไม มีใครมาทําข้ึน  
แต พืช สัตว*เกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติตามฤดูกาล ไม ว าหน(าฝน หน(าแล(ง ไม มีใครมาปลูกไว(     
จะเกิดข้ึนตามฤดูกาล ท่ีผ านมาคงจํากันได( หลายป?มาแล(ว เราชาวบ(านปWา มีภูมิป�ญญาชาวบ(าน    
จําไว(ไม เคยลืม 

 โอย.....นอ  ท านผู(ฟ�งเอย ต้ังแต น้ีปWาท่ีหน่ึง ฉันขอเริ่ม ปWาชุมชนโคกบ�าใหญ  เขตตําบล
ปลาค(าวระยะไม ไกล ได(วิจัยค(นคว(าฐานข(อมูลอันทรงคุณค า  ปWาดงใหญ  ต.หนองข า ปทุมราชวงศา 
แหล งท่ีสองแห งน้ีก็มีคุณค าเหมือนกัน มีมันเทียน มันนํ้า เห็ดขอนในปWา ชุมชนได(พ่ึงพาอาศัย
ธรรมชาติ หันมาปWาท่ีสาม ปWาหัวตะพาน ต. สร(างถ อน(อย  มีภูมิป�ญญาชาวบ(าน ได(รับการยกย อง 
มีการหวงแหนพ้ืนท่ีรอบขอบพ้ืนท่ีปWา คนเป/นแสนเป/นพันมีความสามัคคีไม แตกแยกกัน  ลูกหลาน
ท่ีเกิดข้ึนมาใหม  ภูมิใจสุดซึ้งท่ีท านผู(นําสร(างผลงานข้ึนมา เจ(าเอยๆๆ 

โอ .......ท านผู(ฟ�งเอย หันมาดูปWาดงคําเดือย ต.ปWาก อ เป/นปWากว(างใหญ และหนาทึบ       
มีต(นดู  ต(นแดง ต(นยาง ต(นค(อ ต(นลําดวน ต(นแต( ข า  ต(นไม(มีมากจนบรรยายไม หมด  ลําดับท่ีห(า 
เป/นปWาภูพนมดี ต.หนองไฮ จงจําไว(เสมอ น่ังรถไปมองด(านขวามือเห็นภูเขาลูกใหญ  เห็นปWาไม(       
สีเขียวปกคลุมท่ัวภูเขา ปWาท่ีหกของคุณป8าบ�าหาดทรายขาว เป/นปWาท่ีหนาแน นไม มีใครไปบุกรุก 
ตอนเย็นมีสัตว*ออกมาร(อง  นกเค(าแมวออกมาหาอาหาร สภาพเก าคงไม เหลือ แม(แต เงาไม เจอ    
มีปWา ปWาก็ไม หนาแน นมากนัก ปWาท่ีเจ็ด ปWาโคกโสกใหญ  ต.พนา  ต.จานลาน ชาวบ(านยังมีปWาสีเขียว 
มีปWากระเจียว ปWาว าน เห็ดฟาน ปWาต้ิว ต(นกระโดน ต(นส องฟ8า ต(นตาไก( น าช่ืนชม เจ(าเอย.......ๆ...... 

โอยนอ,,,,,ท านดูท้ังหลาย คนฟ�ง ปWาชุมชนท่ีแปด อยู ปWากุดปลาดุก เป/นเขตอําเภอเมือง 
ช วยกันดูแลไว( พันธุ*ไม(มีหลากหลาย มีฝรั่งปWา ข า ช(างน(าว ปWาท่ีเก(า ปWาดงสีบู ต.ไก คํา อํานาจเจริญ 
ทีมวิจัยไปค(นคว(าเก่ียวกับแมลง มีผีเส้ือ แมงแครง หอยเด่ือ มดแดง แมงปWอง ปWาท่ีสิบ ปWาเฉลิม
พระเกียรติ นะแม ป8า คึมห(วยม วง ต.เสนางคนิคม ยังมีปWาหลงเหลือถึงลูกหลานมาจนถึงทุกวันน้ี 
ยังเหลือไม(ไว(ศึกษาค(นคว(า ยังมีต(นไม(ยุง รากต(นยูง เศษเล็กเศษน(อย ขนไปหมดจนไม เหลือ       
เจ(าเอย..... 

โอยนอ......ท านผู(ฟ�งท้ังหลาย ตอนน้ีได(หันมาปWาชานุมาน คําเข่ือนแก(วมีปWาเหมือนกับ   
ปWาอ่ืน ปWาแหลคําเข่ือนแก(ว เป/นดินทราย ดินไม มีปุ}ย อินทรียวัตถุในดินมีน(อย หญ(าข้ีฝอย ปWาข้ีหนู 
ปWาข้ีตุ น ต(นคันโซ  ต(นพอกเต้ีย ก็ยังพอมีแต ก็ไม มาก กระต ายลงมากินหญ(า แต ก็น(อยมาก ปWาท่ี 12 
ปWาดอนก�อก อยู ตําบลไม(กลอน ต. พนา ให(จําไว(ด(วย  ถ(าใครสนใจให(พาไปดู ไปชิมลูกเด่ือยไก  
เห็ดไคหอมจริงๆกินกับลวกดอกกระเจียว ไปถึงเล้ียวซ(าย 

อย าลืมช่ือตัวแทนปWาพ อบุญโฮม สุรสิทธิ ทุกคนคงจําได( พ อลือชัย ทบวงศิลป�อย าลืม   
พ อประสงค* เหล าม้ัง ร วมกันพัฒนาปWา คนต อมาจําหน(าไว(อย าลืม แม วิภาดา ลูกบ(านปWา พ อพิทักษ* 
สุขกุล คนท่ี 5 สุดท(ายอย าลืม มองเห็นฟ8ามืดครึ้มอย าได(ตกใจ อาจารย*สลัดได(เขียนกลอนไว(     
ฉันจะเก็บเอาไว( สาวภูไทลูกบ(านปWา สาวชาวนาคนไม สวย พระอย าตําหนิ อย าเบ่ือหน าย         
อย าเกลียด เจ(าเอย....................  

 เพลงทุกเพลงท่ีแต งข้ึนมาทําให(ทุกปWาและผู(ท่ีสนใจท่ีจะเข(ามาร วมกิจกรรมในครั้งน้ี     
ได(ทราบถึงประโยชน* สรรรพคุณ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสัตว*ปWา และการนําไปใช(
ประโยชน*ได(ดีมากข้ึน ทําให(รู(สึกหวงแหนทรัพยากรในท(องถ่ินของตนเองถามตัวเองว า    จะบอกได(จะบอกได(จะบอกได(จะบอกได(
อย างไรว าอย างไรว าอย างไรว าอย างไรว า    เกิดจิตสํานึกข้ึนในใจของคนข้ึนมาแล(ว คําตอบแรกอยู ท่ีเนื้อเพลง ท่ีบอกเรื่องราวของเกิดจิตสํานึกข้ึนในใจของคนข้ึนมาแล(ว คําตอบแรกอยู ท่ีเนื้อเพลง ท่ีบอกเรื่องราวของเกิดจิตสํานึกข้ึนในใจของคนข้ึนมาแล(ว คําตอบแรกอยู ท่ีเนื้อเพลง ท่ีบอกเรื่องราวของเกิดจิตสํานึกข้ึนในใจของคนข้ึนมาแล(ว คําตอบแรกอยู ท่ีเนื้อเพลง ท่ีบอกเรื่องราวของ
อดีต ป�จจุบัน และอนาคตของปWาชุมชน ท่ีปvดท(ายด(อดีต ป�จจุบัน และอนาคตของปWาชุมชน ท่ีปvดท(ายด(อดีต ป�จจุบัน และอนาคตของปWาชุมชน ท่ีปvดท(ายด(อดีต ป�จจุบัน และอนาคตของปWาชุมชน ท่ีปvดท(ายด(วยความมุ งมั่นในการทํางานสนองพระราชดําริวยความมุ งมั่นในการทํางานสนองพระราชดําริวยความมุ งมั่นในการทํางานสนองพระราชดําริวยความมุ งมั่นในการทํางานสนองพระราชดําริ
เพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชฯ คําตอบท่ีสองอยู ท่ีการแสดงความเป/นตัวตนเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชฯ คําตอบท่ีสองอยู ท่ีการแสดงความเป/นตัวตนเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชฯ คําตอบท่ีสองอยู ท่ีการแสดงความเป/นตัวตนเพ่ืออนุรักษ*พันธุกรรมพืชฯ คําตอบท่ีสองอยู ท่ีการแสดงความเป/นตัวตน    เพ่ือการจัดการปWเพ่ือการจัดการปWเพ่ือการจัดการปWเพ่ือการจัดการปWาชุมชนาชุมชนาชุมชนาชุมชน            
แต ละแห ง โดยการคิดตราสัญลักษณ*ข้ึนมา และตราสัญแต ละแห ง โดยการคิดตราสัญลักษณ*ข้ึนมา และตราสัญแต ละแห ง โดยการคิดตราสัญลักษณ*ข้ึนมา และตราสัญแต ละแห ง โดยการคิดตราสัญลักษณ*ข้ึนมา และตราสัญลักษณ*ท้ัง ลักษณ*ท้ัง ลักษณ*ท้ัง ลักษณ*ท้ัง 12 12 12 12 นั้น จะร วมกันทํางานเป/นนั้น จะร วมกันทํางานเป/นนั้น จะร วมกันทํางานเป/นนั้น จะร วมกันทํางานเป/น
เครือข าย เพ่ือทําสิ่งท่ีแสดงไว(ในบทกลอนตลอดเครือข าย เพ่ือทําสิ่งท่ีแสดงไว(ในบทกลอนตลอดเครือข าย เพ่ือทําสิ่งท่ีแสดงไว(ในบทกลอนตลอดเครือข าย เพ่ือทําสิ่งท่ีแสดงไว(ในบทกลอนตลอดไปไปไปไป 
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หนังสอืสร(างคนหนังสอืสร(างคนหนังสอืสร(างคนหนังสอืสร(างคน    หรอืหรอืหรอืหรอื    คนสร(างหนังสอืคนสร(างหนังสอืคนสร(างหนังสอืคนสร(างหนังสอื 

โดย  โดย  โดย  โดย  คณะนกัวจิยัและเครอืข ายปWาชุมชน อาํนาจเจรญิคณะนกัวจิยัและเครอืข ายปWาชุมชน อาํนาจเจรญิคณะนกัวจิยัและเครอืข ายปWาชุมชน อาํนาจเจรญิคณะนกัวจิยัและเครอืข ายปWาชุมชน อาํนาจเจรญิ 

         หนังสือ คือ ส่ิงพิมพ*หลากหลายรูปแบบท่ีเกิดจากการถ ายทอดความรู( ความคิด  

ประสบการณ* สติป�ญญา ความสนใจ และความฉลาดรอบรู( ของผู(เขียน การทําหนังสือเป/นศิลปะ 

ท่ีต(องนําเน้ือหา มารวมกับลักษณะเฉพาะตัว และรูปแบบท่ีเป/นทางการของหนังสือเล มน้ัน       

โดยอาศัยการออกแบบ และการจัดวางลําดับขององค*ประกอบต างๆ ของหนังสือให(กลมกลืน 

สอดคล(องกัน จึงจะได(หนังสือดีๆ ข้ึนมาสักเล มหน่ึง 

กรณีเขียนเองคนเดียวไม ยากนัก แต ถ(าคนเขียนมีหลายคน ไปหาคนท่ีรู(เรื่องมารวมกัน

ก อน ชวนกันหาเรื่อง ว าเน้ือหาจะเป/นอย างไร ใครสมัครใจรับผิดชอบในการเขียนเน้ือหาแบบไหน 

เขียนในสไตล*ใด มาตกลงและกําหนดจํานวนหน(าของเน้ือหาในแต ละส วนให(ดี ควรรวมรูปภาพ

ประกอบไปด(วยรูปแบบการเขียนจะใช(แบบไหน ถ(าเป/นหนังสือวิชาการ ตรงน้ีก็ต(องชัดเจน เป/นไป

ตามมาตรฐาน จากน้ันก็แยกย(ายกันไปทําหน(าท่ีตามท่ีตกลงกันไว( หายกันไปสักระยะหน่ึงก็จะนัด

มาพบกัน เอางานท่ีเขียนไว(มาส งให(ผู(เขียนทุกคนได(ช วยกันตรวจดูความเรียบร(อย โดยการนํา

ต(นฉบับเหล าน้ันเปvดผ านเครือฉายข้ึนจอในห(องประชุม และใครต(องการแก(ไขตรงไหนหลังจากท่ี

ได(ดูต(นฉบับของกันและกันแล(ว ก็จะเสนอข้ึนมาได(ทุกแง ทุกมุม แล(วจะมีคนรวมผลจากการประชุม

ไปแก(ไข เป/นร างของต(นฉบับหนังสือข้ึนมา ดูหน(าตา โหงวเฮ(ง รูปพรรณ สัณฐานแล(ว ก็จะไปคุย

กับโรงพิมพ* เพ่ือให(บอกกลับมาว า จะทําคลอดหนังสือเล มน้ี ต(องใช(เงินท าไร หลักการท่ัวไปก็คือ 

ทํามาก จ ายน(อย ทําน(อย จ ายมาก พอรู(ราคาแล(ว รู(แผน และระยะเวลาในการผลิตให(เสร็จอย าง

สมบูรณ*แล(วก็ต(องไปจัดเตรียมงบประมาณ มาใช(จ ายเป/นค าหมอทําคลอด ซึ่งห(องคลอดแต ละท่ีจะ

มีราคาไม เท ากัน ผู(ไปฝากท(อง มีสิทธิ์ทําอัลตราซาวด* 1 หรือ 2 ครั้ง แล(วแต ตกลงกัน เป/นการ

ตรวจดูต(นฉบับให(แน ใจว าทุกอย างถูกต(อง ไม ผิดเพ้ียนไปจากท่ีควรจะเป/น จากน้ันส งไปห(องทํา

คลอด ซึ่งเป/นการนําต(นฉบับเข(าแท นพิมพ* ถ(าไม มีอะไรผิดปกติ ก็จะได(หนังสือพร(อม ISBN เหมือน

ได(ช่ือ และเลขบัตรประชาชน 

  ในช วงป? 2555-2556 จะมีหนังสือคลอดออกมา 2 เล ม ได(แก  หนังสือพรรณไม(เขาวังเขมร 

และหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปกป�กพันธุกรรมพืช เข่ือนศรีนครินทร* ท้ัง  2 เล ม

น้ีเกิดมาจากโรงพิมพ*ช้ันดี 

แต มีหนังสือท่ีน าสนใจอีก 3 เล ม มาจากงานของเยาวชน ท่ีจังหวัดอํานาจเจริญทํา

หนังสือส งเสริมการอนุรักษ*ปWาชุมชนของตนเอง เป/นการทํางานท่ีต(องการนําเสนอความคิด ด(วย

ความต้ังใจท่ีดี เป/นหนังสือท่ีทําคลอดโดยหมอตําแย ก็เน่ืองมาจาก ผู(อยู เบ้ืองหลังของการทํา

หนังสือท้ัง 3 เล มน้ี เป/นผู(คนท่ีอยู ในชุมชนท้ังส้ิน เช น ผู(อํานวยการโรงเรียน ปราชญ*ชุมชน กลุ ม

เด็กนักเรียนรุ นพ่ี รุ นน(อง เป/นต(น เรียกว า หนังสือสร(างคน เพราะว าเยาวชนต(องหาข(อมูลมาใช(

เขียนหนังสือ โดยออกไปสํารวจปWาชุมชนพร(อมกับปราชญ*ชาวบ(าน เด็กต(องรู(วิธี สอบถาม และ

บันทึกข(อมูลจากการเดินสํารวจพันธุ*ไม(ในปWา และต(องไปอ าน ค(นคว(า ต(องนําข(อมูลท่ีตรวจทาน

แล(วว าถูกต(อง ไปเรียบเรียง เน้ือหา ถ(อยความให(ดี ท้ังน้ีต(องได(รับความร วมมือจากทุกภาคส วน 

ครอบครัว โรงเรียน และคนในชุมชนถ(าเด็กๆได(ฝ{กจนเป/นนิสัย ก็จะทําให(สังคมไทยเป/นสังคมแห ง

การเรียนรู( เกิดนักคิด นักประดิษฐ*มากข้ึน มีนักคิด นักจินตนาการเพ่ือสนองตอบสังคมแห งการ

เรียนรู( น่ีคือหนังสือสร(างคนและเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 ท านผู(ว าราชการจังหวัด

อํานาจเจริญ ได(มอบรางวัลให( หนังสือสําหรับเยาวชนเพ่ือส งเสริมการอนุรักษ*ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

รางวัลท่ี รางวัลท่ี รางวัลท่ี รางวัลท่ี 1.1.1.1. กลุ มเยาวชน ปWาเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม ช่ือ หนังสือ 

ปWาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ “คึมห(วยม วง” 

 

 

 

 

 

 

  

รางวัลท่ี รางวัลท่ี รางวัลท่ี รางวัลท่ี 2222. กลุ มเยาวชน ปWาโคกบ�าใหญ   ตําบลปลาค(าว อําเภอเมือง ช่ือหนังสือ พืชสมุนไพร แห ง

ปWาโคกบ�าใหญ   

 

 

 

  

 

รางวัลท่ี รางวัลท่ี รางวัลท่ี รางวัลท่ี 3.3.3.3. กลุ มเยาวชน ปWาภูพนมดี ตําบลหนองไฮ อําเภอเสนางคนิคม ช่ือหนังสือ 4 สาวซ าตาม

หาสมุนไพร ตอนท่ี 1 ตามหาใบสาบเสือ  

 

 

 

 

 

 

 

และ รางวัลชมเชยรางวัลชมเชยรางวัลชมเชยรางวัลชมเชย กลุ มเยาวชน  ปWาโคกโสกใหญ   ตําบลจานลาน  อําเภอพนา ช่ือหนังสือ นิทาน

เรื่อง สองสาวน(อยนักสํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม ว าจะเป/นคนสร(างหนังสือ โดยอาชีพ เช นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามท่ี

ยกตัวอย างมา หรือ หนังสือสร(างคน โดยกลุ มเยาวชน ของจังหวัดอํานาจเจริญ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจาก

กระบวนการทําหนังสือ จะก อให(เกิดผลกระทบเชิงบวกกับผู(มีส วนร วมในกระบวนการผลิตหนังสือ

ท้ังส้ินในแง มุมท่ีแตกต างกันไป แต ท่ีแน ๆ คือ กระบวนการทําหนังสือน้ีเอง ส งเสริมให(เกิดการอ าน

หนังสือแบบมืออาชีพเกิดข้ึนอย างเป/นกลุ มเป/นก(อน โดยไม รู(เน้ือรู(ตัว เพราะฉะน้ัน มาช วยกันสร(าง

หนังสือและช วยกันสร(างคน ด(วยการอ านหนังสือกันเถิด 
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ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ตราสัญลักษณ*ปWาชมุชนท้ัง ปWาชมุชนท้ัง ปWาชมุชนท้ัง ปWาชมุชนท้ัง 12 12 12 12 แห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญแห ง ของจงัหวัดอํานาจเจริญ        



ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 3333    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา ปกป�กรักษา 3333    

 

 

 

 


	newspaper 1-2.pdf
	newspaper 3-32

