
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ปกปักรักษา 

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิง่สินตน 

บทกวเีทิดพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี น. 2 
 

 กาญจนบุร ี 
 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน  
 ค้างคาวคุณกิตติความเด่นและส่ิงที่ถูกมองข้าม 
 ความหลากหลายของแบคทเีรยีในถ้า้คา้งคาว 

 อ้านาจเจริญ 
 รวมทุนจากป่าชุมชนบ้านนาคู สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 สนุกเรียน สนานสอน ในปา่ชุมชน 

 

 นครสวรรค์ 
 เครอืขา่ยภมูนิเิวศภาคเหนอืตอนลา่ง-ภาคกลางตอนบน 

รว่มแรงรว่มใจสนองพระราชดา้รโิครงการ อพ.สธ. 

 นนทบุรี 
 การพัฒนาชุดความรู้ด้านพฤกษาภูมิปัญญาชาวสวนนนท์ 

 

สัมภาษณ์พิเศษ การท้างานสนองพระราชด้าร ิ“บ้าน วดั โรงเรยีน กับ โครงการ อพ.สธ.”  น. 4-7 

เถาวลัยช์ว่ยชวีติ  น.25 
 

ความหลากหลายของเห็ดในจงัหวดั 
อา้นาจเจรญิ ผา่นภาพวาดสนี้า้  น.29 
 

 

จะจดจารนามไวใ้นโลกา น.28 
 

พบกับเรื่องเล่าจากนกัวิจัย ม.มหิดล แบบติดดิน  

คน้พบกลว้ยชนิดใหม ่

เรยีนรู ้แบบสมัมะป ิผา่นครแูละลกูศษิย ์โรงเรยีนปลาคา้ว 
สวนสมเดจ็กบัการอนรุกัษท์เุรยีนนนท ์
เปดิห้องเรยีนใหมภ่าคฤดรูอ้น กบั 4 นกัศกึษา ม. มหิดล 
ศกึษาฐานทรพัยากรทอ้งถิน่  
“รกัษ ์ยิม้”  เพ่ิมเวลารู ้บา้นคา้งคาวคณุกติ ิพืน้ทีเ่ขาวงัเขมร 
 

ปทีี ่3 ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2559                             http://www.op.mahidol.ac.th/orra/rspg/ 

บกุปา่เขาผาแรต 

ศลิปะและวฒันธรรม 

เยาวชนไทยสูน่กัวชิาการ 

สรา้งเยาวชนนกัอนรุกัษ ์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพคนในวง
การศกึษา ตอ้งรว่มคดิรว่มทา้ น. 26 
 

 

อบต. สร้างถ่อน้อย น้าร่อง “ฐานทรพัยากรท้องถ่ิน” อ้านาจเจรญิ  น.4 

คน พระ ป่า เคยพ่ึงพาและแบ่งปัน  น. 4 

มหิดล มหาวิทยาลัยวจิยั  ยอ้นดูตนเพือ่สรา้งคน สนองพระราชด้าริโครงการ อพ.สธ. น. 5 

25 ปี กับทิศทางและผลงานวชิาการ ของโครงการ อพ.สธ. น. 7 

 

หลากเรื่องหลายรส 

ย้อนดูตัวตน  
ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัต ิ

 

 

วถิชีมุชน ฮตีคองคนอสีาน บา้นเฮา
ผา่นฮปูแตม้นา่ฮกั  น. 32 
 



 
สัฏฐพีระวัสสาสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  
 

      สองเมษามาบรรจบพระวัสสะ          สมเด็จพระเทพรัตน์สัตตะศรี 
จอมสยามบรมราชกุมารี           ราชสุดาเอื้ออารีถวายพระพร 
     อักษรศาสตร์ดนตรีไทยอนุรักษ์        ส่งเสริมสุขแจ้งประจักษ์สโมสร 
บริหารจัดการทรัพยากร         ธรรมชาติเอื้ออาทรเสมอมา 
     ความหลากหลายชีวภาพบูรณะ        ศิลปะเสียสละปรารถนา 
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตนสร้างสมมา                  มหิดลพัฒนาทรัพย์สินไกร 
     เพื่อราษฎรพระเมตตาอุปถัมภ์        วัฒนธรรมพสกนิกรสบสุกใส     
พระกรุณาเลื่องลือนามประเทศไทย        เฉลิมพระนามเลื่องลือไปให้นิรันดร์ 
     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                  ตามประกาศใช้ประโยชน์เสริมสร้างสรรค์ 
ประชากรสามัคคีร่วมมือกัน         ร่วมฝ่าฟันวรรธนะเพื่อก้าวไกล 
     น้อมบูชาพระไตรรัตน์เทอดพระเกียรติ        พุทธคุณหนุนละเมียดสวัสดิ์ศรัย 
ธรรมคุณหนุนก่อเกื้อเอื้อหนุนไป                  สังฆคุณหนุนน าใจให้สุขเทอญ 
  
 
                   ด้วยเกล้าดว้ยกระหม่อม 
                              ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหดิล 
                    ศ..ดร.ภก. วงศ์สถิตย์  ฉั่วกุล  

                   ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ประพันธ์ 
                  



ปกปักรักษา 3 
 

บรรณาธิการแถลง 

หนังสือปกปักรักษาฉบับที่ 3 นี้ ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาการแบบ

สบายๆ ในสไตล์เรื่องเล่า ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงการท างานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาในฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทสัมภาษณ์หน่วยงานที่

เป็นตัวแทน เครือข่ายบ้าน-วัด-โรงเรียน ในการท างานสนองพระราชด าริโครงการ 

อพ.สธ. เรื่องเล่าจากเครือข่ายนักวิจัยและนักวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 3 

วิทยาเขต ได้แก่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี และอ านาจเจริญ บทความสั้น ภาพวาดเห็ด

ด้วยสีน้ า นิทานสอนใจจากพืชสมุนไพร และภาพถ่ายจากกิจกรรมการท างานวิจัย 

ตามธีมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน    

ทั้ ง ห ม ด นี้ เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก า ร ล ง พ้ื น ที่ ท า ง า น วิ จั ย ข อ ง นั ก วิ จั ย

มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายวิจัย นักวิจัยท้องถิ่น ทั้งปราชญ์ชุมชน คุณครู 

เจ้าหน้าที่ อปท. และเยาวชน ในหลากหลายพ้ืนที่ โดยใช้ทรัพย์สินต้นทุนจาก

ศักยภาพที่มีอยู่ของทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ความรู้ภูมิปัญญา อุปกรณ์เครื่องมือ และ

ทรัพยากรที่เป็นต้นแบบในการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ของชุมชน และย้อนดู

ตนโดยน าเอารูปแบบความคิด และการท างานผ่านกระบวนการเรียนรู้ การท างาน

เพ่ือการสร้างคนและผู้สืบทอด ในการส ารวจ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่แตกต่างกันไป

ตามบริบทของพ้ืนที่  เกิดการเลียนแบบ ท าซ้ า เพ่ือกระจายเครือข่ายการท างาน และ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนผ่านการให้ความรู้ นวัตกรรม และการปฏิบัติ  ท้ายนี้ 

ขอขอบคุณบุคคลส าคัญทุกท่านที่ให้โอกาสไปสัมภาษณ์ ขอบคุณผู้เขียนบทความ 

และผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดท าต้นฉบับจนสมบูรณ์ 

       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 

หน้า 2 บทกวเีทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

  
หน้า 3 บรรณาธิการแถลง 
  
หน้า 4-7 บทสัมภาษณ์พิเศษ บ้าน-วัด- โรงเรียน ในการสนอง

พระราชด ารโิครงการ อพ.สธ. 
  
หน้า 8-14 เรื่องเลา่จากนักวิจัย 
  
หน้า 16-24 หลากเรื่องหลายรส ย้อนดูตวัตน ผ่านการเรียนรูแ้ละปฏบิัติ 
  
หน้า 25 บุกป่าเขาผาแรต 
  
หน้า 26-27 โครงการ อพ.สธ. กับงานสรา้งเยาวชนนักอนุรักษ์ 

ที่อ านาจเจริญ 
  
หน้า 28-29 จะจดจารนามไว้ในโลกา 
  
หน้า 30 นิทานสอนใจ 
  
หน้า 31 เก็บตกภาพถ่ายจากงานวิจยั 
  
หน้า 32 วิถีชุมชน ฮีตคองคนอีสาน บ้านเฮาผ่านฮูปแตม้นา่ฮัก   
 

 

 

 

 

 

 

   

  คณะผูจ้ดัท าหนงัสอืพมิพ ์“ปกปกัรกัษา” 

  ทีป่รกึษา  คุณพรชัย จุฑามาศ  ศ.ดร. ศันสนีย ์ ไชยโรจน์ บรรณาธกิาร  รัตนา เพ็ชรอุไร กองบรรณาธกิาร  รมณีย ์ ทองดารา สุพัตรา ภู่ซ้อน  กุลธิดา ครุฑ     
  นิตยา ภิญญสาสน์   เกษม อินแป้น  ไตรรัตน ์มณีโลก   

  ผลติโดย  โครงการการวจิัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น 

  พื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญและกาญจนบุรี 

  โทรศพัท ์ 02-849-6240 ถึง 6 โทรสาร  02-849-6247  Website  www.op.mahidol.ac.th/orra/rspg/ 
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อบต. สร้างถ่อน้อย น าร่อง 
“ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
อ านาจเจริญ 
 

 
ธนิต เสียงใส 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จงัหวัดอ านาจเจริญ 

 
มีความเป็นมาอย่างไรในการเข้าสนองแนวทางพระราชด าริ และเข้าไปร่วม
โครงการ อพ.สธ. และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 ในปี 2557 ผมได้มีโอกาสไปป่าสัญจรที่ป่าแหลใหญ่  โรงเรียนค าเขื่อนแก้ว

วิทยาคมโดยการชักชวนจากแกนน าป่าดงใหญ่ คุณบัวลี  สุขเกิด  พร้อมด้วยนักเรียน

และปราชญ์  เห็นการจัดแสดงบูธต่างๆ มีสมุนไพรมากมายหลายชนิด  เห็นอาจารย์

ทางมหิดลถ่ายภาพเห็ดชนิดต่างๆ  ที่แกนน าป่ามาให้ศึกษาวิจัย  และได้ไปดูการ

ท างานให้ข้อมูลยาสมุนไพรของปราชญ์แต่ละป่าให้ข้อมูลชื่อและสรรพคุณโดยมี

อาจารย์รมณีย์ ทองดารา เป็นผู้ซักถามท าให้เข้าใจ จากนั้นผมได้เข้าร่วมกิจกรรมใน

ฐานะตัวแทนของท้องถิ่น โดยเข้าร่วมเวทีเสวนาในเรื่อง  “การรักษาป่าโดยการมีส่วน

ร่วม บ้าน วัด  โรงเรียน”  ในงานประชุม ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ของโครงการ

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ 

กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ  ท าให้

ผมเริ่มเข้าใจงานแนวทางพระราชด าริและท าให้รู้สึกรักป่ามากยิ่งขึ้น จึงสอบถาม

แนวทางที่ อปท. จะเข้ามีส่วนในกิจกรรมจากท่านอาจารย์เกษม กุลประดิษฐ์  และ

ได้รับค าแนะน าจากท่านรองพรชัย  จุฑามาศ  ว่าอปท.  เป็นเหมือนประเทศหนึ่ง  ที่

มีอ านาจหน้าที่มีงบประมาณบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง แผนงานการจัดท าโครงการ

ก็จัดท าจากโครงการปกติ ในอ านาจหน้าที่ของอบต.สร้างถ่อน้อย  แล้วเอามาจัดท า

โครงการตามแนวทางพระราชด าริได้  ซึ่งทางโครงการ อพ.สธ.  ได้ประสานงานไปยัง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้นจะท าในเรื่องของนโยบายและตัวชี้วัด

ที่ไปก าหนดว่าจะให้ต าบลท าอะไร  เป็นเรื่องของการสั่งการ  และในต าบลนั้นหน้าที่

โดยตรงคือเรื่องการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยการศึกษาให้ได้ฐานข้อมูล

ครอบคลุมทุกด้านจึงจะสามารถดูแลประโยชน์สุขของคนในท้องถิ่นได้  
 

บทบาทและการท างานของ อปท. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ทาง อบต. สร้างถ่อน้อย สมัครเข้าร่วมสนองแนวทางพระราชด าริในวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2557 หลังจากสมัครได้ส่งเจ้าหน้าที่  จ านวน  4  คน  เข้าอบรมที่สวน

สัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่กลับมาประชุมคณะท างานเกี่ยวกับ

พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชว่าจะท าอย่างไร จึงได้เลือกที่บ้านนาคู ที่จะก าหนดขอบเขต

ในการอนุรักษ์ คือพ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่ป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าดงใหญ่ของบ้านนาคู 1,000 

กว่าไร่  ประกอบกับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเดินทางส ารวจป่าดง

ใหญ่ที่บ้านนาคู เราก็มีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 9 ใบงาน ขอยกตัวอย่าง ประวัติ

หมู่บ้าน ประวัติชุมชน ปราชญ์ต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพ เราก็เดินเข้าไปใน

ป่าจะพบสมุนไพร  เห็ดต่างๆ ซึ่งเราก็จะท าการเก็บข้อมูลเหล่านั้น เมื่อเราได้ข้อมูล

จะให้ทางนักเรียน คน 3 วัย บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเรามีหน้าที่ดูแล อยากจะเรียนให้

ทราบว่า ในพื้นที่ต าบลสร้างถ่อน้อยมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เรามีการจัดการแบบ

พหุภาคี ก็คือบ้าน วัด โรงเรียน มีสถานีอนามัย 2 แห่ง มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ มี

ล าเซบาย มีทหารเข้ามาช่วยเรา มีป่าไม้ มีกลุ่ม รส .ทป. โดยเฉพาะท่านนายก อบต.

สร้างถ่อน้อย ท่านได้สนับสนุนงบประมาณ และปีนี้ก็ได้ตั้งงบประมาณได้เริ่ม

ด าเนินการที่บ้านนาคู โดยมีเป้าหมายจะท าทุกหมู่บ้าน 

 

สิ่งท่ีอยากฝากถึง อปท. อ่ืนๆ อย่างไร 

อยากเชิญชวนทุก อปท.ทุกแห่ง  อบต.ทุกต าบล โดยเราได้มีมติที่ประชุมใน

จังหวัดว่าทุก อปท.ในจังหวัดอ านาจเจริญ 64 แห่ง จะเข้าร่วมสนองแนวทาง

พระราชด าริ มีหลายต าบลมาถามว่า ในพ้ืนที่ผมไม่มีป่า ไม่มีที่สาธารณะจะท า

อย่างไร จะสนองแนวทางพระราชด าริได้หรือไม่  ในที่ประชุมก็ได้มีการคุย ทุกแห่ง

สามารถที่จะเข้าร่วมสนองแนวทางพระราชด าริได้ โดยที่ทุกแห่งมีต้นไม้ พันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ และภูมิปัญญา วัฒนธรรม ที่เราจะต้องร่วมกันรักษา ซึ่งรองผู้อ านวยการ

โครงการ อพ.สธ. ท่านบอกว่า ถ้าเราสามารถที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้

ลูกหลานเราก็จะอยู่ได้  เราจะรักษาได้อย่างไร  เราจะต้องมีข้อมูล  ซึ่งเหมือนอย่างที่

ท่านอาจารย์ได้เข้าไปดูเราก็ได้เรียนรู้ไปกับท่านว่าในป่ามีอะไร มีหวดข่า มีเห็ด ซึ่ง

ท่านก็ได้บอกว่ากว่าจะเดินไปได้แต่ละก้าว มีเห็ด มีสมุนไพรแต่ละต้น เราจะมีปราชญ์

ชุมชนไปด้วยให้แนะน าเยาวชน สิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับใบงานตามกรอบการ

ด าเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ณ วันนี้ อบต.สร้างถ่อน้อย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

อ านาจเจริญได้มีการจัดตั้งชมรมฮักแพงป่าอ านาจเจริญขึ้นแล้ว ผมเองเป็นหนึ่งใน

คณะกรรมการในชมรม มีท่านอาจารย์อุทัย  บางเหลือ  เป็นประธานชมรมฯ  ต่อไป

อนาคตผู้ที่ท างานดูแลรักษาป่าก็จะเป็นภาคีเครือข่ายในชมรมฮักแพงป่าอ านาจเจริญ   

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่เป็นปราชญ์

เครือข่าย ทุก อปท. ทุกแห่งได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  ไม่เพียงแต่อนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทางกายภาพ ยังรวมถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่ง

เหล่านี้จะท าให้เราสามารถร่วมกันรักษาป่า เป็นต้นทุนทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานสืบ

ต่อไป 

 
  

 

คน พระ ป่า เคยพึ่งพาและแบ่งปัน 

 

 

พระครูบริหารคณาทร  
เจ้าคณะอ าเภอปทุมราชวงศา และผู้ประสานงานด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

เพราะเหตุใด พระครูจึงสนใจ เรื่องการอนุรักษ์ป่า 

 วัดของพระอาจารย์เป็นวัดธรรมนิกายชื่อ ‘วัดถ้ าแสงแก้ว’ ช่วยกันท าวัดมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ตรงนี้เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ คืออุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง 

ต่อมา เมื่ออาตมาธุดงค์ไปที่อ่ืน ราว 7-8 ปี เมื่อกลับมาก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ต้นไม้ใหญ่ๆ หายไปอย่างน่าใจหาย วัดที่เคยเป็นต้นทางของน้ า เพ่ือการเกษตรของ

ญาติโยม จากที่เคยมี 4-5 เดือน กลับกลายเป็นภายในเดือนเดียวก็แห้งหมด เลยเกิด

ความสนใจและได้เริ่มท างานเก่ียวกับเรื่องนี้มานานกว่า 20 ปี  

 

 



 

ปกปักรักษา 5 
 

พระครูเริ่มศึกษาเรื่องป่าจากที่ใด 

 จากตอนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านาดอกไม้ อยู่ประมาณ 32 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่กับ

วัดป่า ออกธุดงค์ตามป่า ก็เลยรู้เรื่องป่าในอ านาจเจริญพอสมควร 
 

แล้วท่านมาเข้าร่วมกับโครงการของ อพ.สธ ได้อย่างไร 

 พอดีมาทราบจากลูกศิษย์เรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และการ

จัดการทรัพยากรท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน เกิด

ศรัทธาว่ามี อุดมคติ มี อุดมการณ์ เดียวกัน  ครั้ งที่รับกิจนิมนต์มาบรรยายที่

มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มาพบคณะท างานกลุ่มนี้พอดี เต็มใจเข้ามาร่วมและมีความสุข

ที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 
 

บทบาทของผู้สืบทอดศาสนาในงานอนุรักษ์คืออะไร 

 บทบาทของพระส่วนมากอาศัยการเทศน์ เทศนาธรรมกับญาติโยม น า

ประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้ามาสอดแทรกกับค าสอน

ในการเทศนา เมื่อลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์หลังจากท าวินัยกรรมก็จะอบรมพระ

รูปอื่นในข้อนี้ด้วย เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปเทศนาในสถานศึกษา ก็น าเอาเรื่องราวต่างๆ

เหล่านี้เข้าไปถ่ายทอด  ใช้ธรรมะเป็นหลักสอนอย่างนี้ตลอด เมื่อมีกิจกรรมที่ข้อง

เกี่ยวการอนุรักษ์หรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มเยาวชนเหล่านั้นก็จะลุก

ขึ้นมาเป็นผู้ด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 ในบทบาทความเป็นพระ หากไม่พูดในส่วนของตัวบุคคล อยากให้คุณพระ

ทุกรูปได้ตระหนัก ได้หันเอาใจมาใส่ในเรื่องนี้ แต่ก่อนหน้านั้น อย่างน้อยต้องให้

ความรู้ท่านดังที่ได้กล่าวถึงไปเสียก่อน คือ ให้ศึกษา เมื่อศึกษาแล้ว ก็จะเห็นคุณค่าใน

สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เอง  จะรู้จักที่จะอนุรักษ์ รักษาสิ่งที่ยังมีอยู่ และรู้จักที่จะพัฒนา 

คือท าให้สิ่งที่มีอยู่นั้นยั่งยืน และสร้างคุณค่าบนความยั่งยืน หรือหากสิ่งใดขาด ก็หา

สิ่งใดที่จะเข้ามาเติมเต็ม สอน ให้รู้จักสั่งรู้จักสอน รู้กฎรู้ระเบียบที่ควรรู้  เพ่ือจะ

น ามาใช้สอยกันได้อย่างเป็นธรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถ้าคุณพระหรือพระคุณเจ้าท่าน

อ่ืนๆ ได้ศึกษาก็จะเป็นก าลังส าคัญที่จะสั่งสอนญาติโยมให้ได้ตระหนัก พระควรจะมี

บทบาทตรงนี้  
 

ช่วยเล่าถึงอ านาจเจริญในความทรงจ าของท่านได้ไหม 

 ถ้าพูดถึงอ านาจเจริญ อ านาจเจริญเป็นอีสานโดยความปกติของธรรมชาติ

จริงๆ  ครั้งก่อนๆก็ดี เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว เป็นที่ซึ่งไม่ได้ชุ่มชื้นมากนัก เรียกได้ว่าแห้ง

แล้งด้วยซ้ า  ยังดีที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ความร่มรื่นและความหลากหลายของทั้งพืช

และสัตว์ การอยู่ร่วมกันของคนกับป่า แบบพ่ึงพาอาศัยในหลายๆ เรื่อง ปัจจัย 4 ก็

อาศัยป่าเป็นหลัก เพราะมีป่าก็อาศัยป่าร่วมกัน เกิดวัฒนธรรมประเพณีมากมาย 

อย่างเช่นการนับถือเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าปู่ การถือในความศักดิ์สิทธิ์ของป่า ของโพน 

แหล่งน้ าของเขา รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เคยเห็น หายไปมากกว่าครึ่ง จาก

ปกติที่แห้งแล้งอยู่แล้ว ก็ยังมีการท าลายระบบของธรรมชาติอีก ความอุดมสมบูรณ์ก็

เสียหายไปดังที่เห็นในปัจจุบัน เจตคติและค่านิยมที่ดีงาม ก็ค่อยๆ จางหายตามไป จะ

คงเหลืออยู่บ้าง ก็จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีชีวิตอยู่ 

 
ท่านเห็นว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

 ทุกวันนี้คนไม่ได้อยู่กับป่า คนหันหลังให้ป่าหันหน้าเข้าตลาด จากความ

เป็นอยู่ที่เคยท ามาเพ่ือหากิน อยากได้อะไรก็เข้าไปหาในป่า หรือหาที่แหล่งน้ าหรือไป

ตามสถานที่ของตัวเอง ก็หาพอให้ได้อาศัยใช้เลี้ยงชีวิต เมื่อมีประชากรมากขึ้น เจตคติ

เปลี่ยนไป คนก็หันหลังให้ป่า จากที่อะไรก็ปลูกเอา ท าอยู่ท ากิน กลายเป็นว่าต้องซื้อ

อยู่ซื้อกิน หันมาเลี้ยงชีวิตแบบใหม่ โดยการท างานไปเพ่ือแลกเป็นเงินที่จะมาซื้ออยู่

ซื้อกิน เมื่อตรงหน้ามีตลาด ก็เลยหันหลังให้ป่าโดยบริบูรณ์ เช่นนั้นความตระหนัก

และความสนใจในป่าก็เลยค่อยๆจางหายไปจากหัวใจของชุมชน ค าว่า ‘ป่าของบ้าน

เรา’ ก็ไม่มีอยู่ในหัวใจ น่าเป็นห่วงป่าทุกป่าที่อยู่ในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ เพราะเมื่อ

ค่านิยมเปลี่ยนแปลงวิถีของชีวิตก็เปลี่ยนตาม 

 

ทรัพยากรที่ท่านเห็นว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ที่สุดคือสิ่งใด 

 ทรัพยากรในความคิดส าคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง

ค่านิยม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา รวมทั้งภูมิปัญญาและความรู้ อีก

นานัปการ ประการที่ 2 คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าใน

ตัว หากคุณค่าต่างๆหายไป  ก็จากทัศนคติ หากจะน าพาทุกคนให้หันมาศึกษา ก็ควร

ศึกษาร่วมกันทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ เมื่อศึกษาแล้วก็ให้

รู้จักรักษา คือ การอนุรักษ์ เมื่ออนุรักษ์เป็นแล้วก็รู้จักการพัฒนา เมื่อรู้จักพัฒนา ก็จะ

น าไปสู่การแบ่งปันและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อยากฝากตรงนี้ไว้ว่าเป็น

หนทางที่ถูกต้องของจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

“มหิดล” มหาวิทยาลัยวิจัย กับ 

การย้อนดูตนเพื่อสร้างคน  

สนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 
 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

วิสัยทัศน์ นโยบาย หรือแนวทางในการสนองพระราชด าริตามแผนแม่บทของ

มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไร 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย

ระดับโลก ค าว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ได้หมายความว่าเราเองจะทอดทิ้งชุมชน

และท้องถิ่น  เพราะการที่เราจะเจริญไปสู่ระดับโลกได้  จะต้องท าประโยชน์ให้กับ

พ้ืนฐานรากเหง้าตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าไประดับโลก แต่ชุมชน ท้องถิ่นเรากลับ

ไม่ได้ประโยชน์ ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราชัดเจน สิ่งหนึ่งที่ส าคัญผมคิดว่าเราเองได้

ด าเนินรอยตามสมเด็จพระบรมราชชนก ท่านให้เราเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 

ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง โดยเฉพาะที่เราเป็นสถาบันการศึกษา พระองค์ก็

เน้นย้ าว่าเราจะต้องเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหมู่ประชาชาติให้ได้ สิ่งที่ท่าน

เน้นย้ าท าให้ผมคิดว่า พระองค์ท่านใช้ค าหมู่ประชาชาติเป็นค าที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นค าที่

กว้าง ไม่ได้หมายถึงคนไทย แต่หมายถึงคนทั้งโลก ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดจากรุ่น

สู่รุ่นมาโดยตลอด คณาจารย์เราหรือนิสิตนักศึกษาเราก็พยายามถ่ายทอดให้บัณฑิต

ของเรา พยายามถ่ายทอดให้เขาตระหนักถึงตรงนี้ เพราะเขาต้องเปรียบตนเองเป็น

ชุมชนสังคมจริงๆ  
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โครงการ อพ.สธ. มีเป้าหมายในการท างาน คือ การสร้างคนให้เป็นคนดี มีความรู้

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน าประโยชน์สู่มหาชนชาวไทย  ทางมหาวิทยาลัย 

มหิดล ได้มองศักยภาพหน่วยงานภายใน เพื่อตอบเป้าหมายการท างาน อพ.สธ. 

และน าผลงานสู่ภาคประชาชนอย่างไร 

เราเองก็ได้มานั่งทบทวนตรงนี้ว่าเราได้ท าประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม 

ประเทศได้จริงแค่ไหน ต้องยอมรับว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน แต่

จริงๆ เรายังท าได้ไม่ถึงเป้า ผมขอยกตัวอย่าง เราสร้างความรู้ต่างๆ มากมาย เรา

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการจ านวนมาก เรามีนวัตกรรมหลายร้อยเรื่องต่อปี แต่ที่จะเอาไป

เป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงๆ เราถูกเอาไปใช้ยังไม่ถึง 10% ไม่ใช่แค่มหิดลแต่เป็น

มหาวิทยาลัยทั้งประเทศคล้ายๆ กันหมด ซึ่งมีคนมาประเมินให้เราว่าสิ่งที่คุณท านั้น

มันไม่ได้ประโยชน์ หมายถึงเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือนักวิชาการและเก็บไว้ที่

มหาวิทยาลัย แตคุ่ณไม่ได้เอาไปใช้กับโลกภายนอกนั่นแหละคือประโยชน์จริงๆ นี่เป็น

ประเด็นที่เราต้องกลับมาทบทวนตัวเอง เช่นเดียวกันเราเองพยายามเน้นการเรียน

การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการต่างๆ มาตลอด เพราะเราต้องการแก้ไข

ปัญหาประเทศอย่างยั่งยืน แต่เราเองก็คิดว่ามันยังไม่ได้ผลอย่างที่เราคิด เพราะว่า

กระบวนการเรียนการสอนของเรามันไม่ได้เอ้ือ เราเน้นแต่การเรียนการสอนบรรยาย

ในห้องเรียน ผมก็เลยปรับใหม่ให้เกิดการเรียนการสอนที่จะต้องใช้สถานที่จริง ฝึก

ปฏิบัติจริง ตรงนี้ เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าส าคัญ ว่าเราเองจะท าประโยชน์ที่จะช่วย

ประเทศแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ผมว่าเราต้องปรับอย่างมาก  

ผมมองว่าตรงนี้จะสอดคล้องกับสิ่ งที่  ที่ อพ.สธ .ก าลั งท าอยู่  การที่

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าไปร่วมสนองพระราชด าริฯ ในงาน อพ.สธ. 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

ผมคดิว่าตรงนี้น่าจะเป็นโมเดลที่ดี เพียงแต่เรายังไม่เน้น ผมอยากให้โมเดลนี้กระจาย

ไปทุกสาขาวิชาอ่ืนๆด้วย ไม่ใช่แค่บางสาขาที่ถนัดเรื่องพืช เพราะว่าตรงนี้คุณได้ไป

เรียนในสถานที่จริง เรียนของจริง ลงไปในพ้ืนที่ต่างๆ จริงๆ ซึ่งถ้าเราไปรีวิวดู  เราท า

มา 10 กว่าโครงการ เราเองก็ได้มีพ้ืนที่ที่ปักหมุดไว้อย่างเช่น เขื่อนศรีนครินทร์ เขาวัง

เขมร วิทยาเขตอ านาจเจริญ วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นต้น  ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่

จะเอ้ือท าให้มหิดลเราไปสุ่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน 

เพราะว่าผมเชื่อว่าการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เป็น unlimited learning 

เป็นเรื่องที่ส าคัญ และจะได้ประโยชน์อย่างมาก เพียงแต่ว่าจะต้องปรับทัศนคติของ

อาจารย์ ตอนนี้ทัศนคติของอาจารย์ส่วนใหญ่ยังคิดว่าการสอนแบบบรรยายเป็นเรื่อง

ที่ส าคัญที่สุด แต่จริงๆ การสอนแบบบรรยายนั้นแค่ให้นักศึกษาได้จ า คุณไม่สามารถ

สอนให้เด็กนักศึกษาคิดวิเคราะห์เองได้ คุณไม่สามารถสอนให้เด็กนักศึกษาประเมิน

ในแง่ของวิชาการได้ ประเมินในแง่ถูกผิดของคุณธรรมจริยธรรม จะต้องสอนให้เด็กมี 

innovation culture ตรงนี้ถ้าเรามาทบทวนดูระบบการบรรยาย ไม่มีทางสอนให้

เด็กตัดสินใจได้เลย สิ่งที่นักศึกษาขาดและท าไม่ได้คือการคิดวิเคราะห์ ต้องปลูกฝังให้

เข้ามีความคิดสร้างสรรค์ มิฉะนั้นจะไปแก้โจทย์สังคม  โจทย์ประเทศไม่ได้ ถ้าคุณไม่มี

สิ่งนี้ติดตัวออกไป คุณจะไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะบัณฑิตเราจะต้องไปท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ประเทศในทางที่ดีขึ้น   ผมเองเชื่อว่าโครงการ

พระราชด าริ อพ.สธ.ที่มหิดลได้เข้าร่วมนั้นเป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่ว่าเราเองต้องกลับมา

เน้นและมาท าให้เป็นระบบ และก็น่าจะเป็นโมเดลเอาไปขยายต่อได้จริงๆ ตอนนี้ที่ผม

ดูเรามีคณะส่วนงานที่เข้าไปร่วมแค่ 8 ส่วนงาน เรามีตั้ง 33 ส่วนงานจริงๆ แล้วเรามี

การเข้าถึงทางสังคมเยอะมาก อาจารย์ของเราก็มีคุณภาพสูง แต่อาจารย์ของเราก็ยัง

ติดอยู่ในกรอบเก่าๆ คิดเองว่าเขาท าสิ่งที่ดีท่ีสุดแล้ว แตคุ่ณไม่เคยไปถามสังคม ไม่เคย

ไปถามภาคอุตสาหกรรม ไม่เคยไปถามภาคประชาชนว่าสิ่งที่เข้าต้องการคืออะไร 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท ามาก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไร ผมว่าอาจารย์เราต้องปรับ

ความคิด ทัศนคติเสียใหม่ ต้องเข้าถึงหลายๆ ภาคส่วนมากขึ้น สิ่งนั้นก็จะเป็น

ประโยชน์จริงๆ 

ตอนนี้รัฐบาลก็เชิญอธิการบดีไปประชุม 3 รอบ เน้นเรื่องงบประมาณอย่าง

มาก เพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์ประเทศ เพราะฉะนั้นถ้า

คุณไม่ท าตามเป้าก็จะไม่ได้รับงบประมาณในอนาคต ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูก 

ตอนนี้เรามีแค่ 8 คณะที่ไปท าร่วมในโครงการอพ.สธ. จริงๆ ควรมีคณะอ่ืนๆที่มี

ศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมท างานตรงนี้ เพราะผมเชื่อว่าศาสตร์ที่เจริญได้ต้องมาจาก

หลายๆ ศาสตร์ร่วมกันและทุกอย่างไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ใครท าอะไรดีแล้วดึงเข้ามา

เป็นเครือข่ายระหว่างคณะหรือระหว่างมหาวิทยาลัย ตอนนี้รัฐบาลก าลังให้รวมเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อจะให้มีโปรเจคใหญ่ๆ ร่วมกัน จะท าอะไรได้เร็วขึ้นมีพลังเพ่ิมขึ้น 

และจะตอบโจทย์ประเทศจริงๆ ผมคิดว่ารัฐบาลก็เริ่มปรับตัวที่อยากท าอะไรให้เรา

เป็นประโยชน์มากขึ้น  ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะท าได้มากกว่านี้ถ้าเราบูรณาการ

หลายหลายส่วนงานเข้าไปด้วยให้มันมีความส าเร็จมากขึ้น ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง

มาทบทวนตัวเอง ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นตัวผลักดันให้เราไปตอบโจทย์ประเทศยิ่งท า

ให้เราเห็นชัดเลยว่าในเรื่องของทรัพยากร เรื่องของผลกระทบจากการที่เราใช้

ทรัพยากรกันอย่างไม่เหมาะสม เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่องๆ ผมฟังข่าวจากการ

ประชุมผู้น าหลายๆ ประเทศ ฟังข้อมูลแล้วน่าตกใจว่าอีก 85 ปีข้างหน้า อุณภูมิจะ

สูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลท าให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นมากมายที่ส าคัญเขาบอกว่าน้ าทะเลจะ

สูงขึ้น 1 เมตร ไหล่ทวีปก็จะท่วมมหาศาล จะสูญเสียพ้ืนที่เพาะปลูก ขาดแคลน

อาหาร ที่อยู่อาศัยจะลดหายไป คนจนจะเพ่ิมข้ึนอีกหลายร้อยล้านคน ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจในปี 2100 จะย่ าแย่สุดๆ ซึ่งเราเองไม่ได้ระแวงเพราะมันเกิดอย่างช้าๆ ผม

ว่านี่เป็นเรื่องที่ส าคัญ นักพันธุกรรมพืชก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในผลกระทบนี้ มันอาจจะ

ไม่ เห็นผลในช่ ว งชี วิ ต เรา  แต่ จะไปเห็นผลขอ งช่ วงชี วิ ตของลูกหลานเรา 

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าร่วมในโครงการพระราชด ารินี้ และ

อยากให้เห็นผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น และผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็น

สิ่งหนึ่งที่ท าให้ประเทศเราโตได้อย่างยั่งยืน 

 

การจัดประชุมวิชาการของ อพ.สธ. ปีนี้ ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่ง

สินตน ทางมหาวิทยาลัยมีอะไรน าไปเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ 

 ตามหัวข้อ “หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” เราคงต้องกลับมาย้อนดูตัวเรา มา

ทบทวนดูว่าเราได้ท าอะไรมาบ้างใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา ที่จริงเราท าเยอะมากมี

ผลงาน ไม่ว่าจะท่ีเขื่อนศรีนครินทร์  เขาวังเขมร อ านาจเจริญ และนครสวรรค์ ผมคิด

ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเองได้กลับมาทบทวน แล้วเราก็จะเอาประสบการณ์ที่เรา

ได้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาน าเสนอ มาแสดงในบูธนิทรรศการครั้งนี้ ตอนนี้รูปแบบ

การจัดงานเราจัดในรูปการจ าลองป่าเปลี่ยนสี ของป่าแล้งเขตร้อน ที่พบได้ในเขต

พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งที่ อ่ืนๆ ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความ

หลากหลายของสิ่งที่มีชีวิต ความเป็นไปของระบบนิเวศ ในป่าดังกล่าว การด ารงอยู่

ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในสภาพแวดล้อมกับพืชในป่า และการน าเอาฐานความรู้ที่เรา

ศึกษาเก็บรวบรวมไว้น ามาแสดงในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพที่ค้นพบ 

ต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่เราเองจะได้เห็นตัวตนของเราเองด้วย ในขณะเดียวกันก็จะ

ได้ดูสิ่งที่เราได้ผลลัพธ์ต่างๆ จากการท างานสนองพระราชด าริในช่วง 10 กว่าปีมานี้ 

การท างานวิจัยต่างๆ ได้ไปร่วมกิจกรรมว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับชุมชน
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และประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการมองไปข้างหน้าด้วยว่าเราควรท าอะไรเพ่ิมเติม

เพ่ือให้ดีขึ้นกว่านี้ และควรจะท าอะไรที่มี impact กับประเทศที่มากขึ้น แต่สิ่งส าคัญ

ผมยังคิดว่าอยากให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ เราต้องประยุกต์ให้เป็นด้วยความรู้ที่เข้าใจ

ง่าย และให้เขารู้ถึงความส าคัญ รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าถ้าเขาไม่

ช่วยกันดูแลหรือรักษาป่าพันธุ์พืช รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ

ต่างๆ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกมาให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ตระหนัก ผมเอง

คิดว่าเขาต้องช่วยเรา ไม่ใช่มหาวิทยาลัยท าแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ 

ประชาชนเป็นคนกลุ่มใหญ่มากกว่าเราเยอะ เขาต้องรู้ตรงนี้ พัฒนาตรงนี้ผมคิดว่า

ต้องดึงเขามาร่วม ให้เขาได้ท าตั้งแต่ระดับตัวเขาเอง การที่เขาจะใช้ทรัพยากรในบ้าน

เขาเองต้องประหยัด ให้เหมาะสม ให้ถูกต้องอะไรต่างๆ รวมไปถึงหน่วยงานของเขา 

ตรงนี้ก็จะเห็นชัดว่า เขาจะท าอย่างไรที่หน่วยงานจะช่วยปกปักรักษา เราเองก็อยาก

ให้ตรงนี้ขยายไปถึงประชาคมรอบๆ มหาวิทยาลัยหรือไปในระดับชุมชน สังคม 

ประเทศด้วย ซึ่งตรงนี้ผมยังเชื่อว่าคนที่จะมาดูนิทรรศการของมหิดลเราคงมี

หลากหลายทั้งนักเรียนนักศึกษา ประชาชนต่างๆ เพราะนั้นผมเองคิดว่าการท า

จะต้องมีหลายรูปแบบในการน าเสนอ อันนึงที่เราวางแผนไว้ คือ การเล่นเกมส์ 

เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าเบญจพรรณและเขา

หินปูน เพ่ือดึงเยาวชนเข้ามาสนุกกับการเรียนรู้ และน าผลงานวิจัยผลงานต่างๆมาจัด

แสดงให้ดูให้เห็นของจริง ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาดูได้อย่าง

มาก 

 

 
 

25 ปี กับทิศทางและผลงานวิชาการ  
ของโครงการ อพ.สธ. 
 
 

ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย ์ 
รองหัวหน้าส านกังานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)   ฝ่ายวิชาการ 
 

โครงการ อพ.สธ.  ท างานมาครบ 25 ปีแล้วถ้าพิจารณาแล้วในส่วนของการปก
ปักพันธุกรรมพืชที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและจากนี้ไปโครงการ อพ.สธ.  จะมีแนว
ทางการจัดการพื้นที่เป็นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอย่างไร  การจัดการดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์หรือไม่  อย่างไร   

ผลงาน 25 ปี ของโครงการ อพ.สธ.  เห็นได้ว่างานในส่วนพ้ืนที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชก็จะอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริซึ่งก็ได้ท างานกันอย่าง

เข้มแข็งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ การเข้าถึงพ้ืนที่  เข้าถึงทรัพยากรก็จะมีการดูแลต้องท า

หนังสือขออนุญาตมาที่โครงการ อพ.สธ.   แล้วโครงการ อพ.สธ.  ก็จะประสานไปยัง

เจ้าของพ้ืนที่เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่ได้รับทราบถึงขั้นตอนการดูแลและการเข้าไปศึกษา

ทรัพยากรต่างๆ  ผลที่ผ่านมา 25 ปี ท าให้พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทั่วประเทศไทยมี

มากกว่า 100,000  ไร่  พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่กับกรมป่าไม้และกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  แต่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  

เช่น  หน่วยวิชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  หรือแม้แต่ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงต าบลซึ่งเป็นพ้ืนที่

ป่าชุมชนโดยส านักงานจัดการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ก็เข้ามาร่วมสนองพระราชด าริ  

อย่างไรก็ตามจากนี้ โครงการ อพ.สธ.  ก็ยังดูแลพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มากจากพระราชด าริต่อไป โดยการจัดการต่างๆ นั้นจะเป็นข้อมูลการส ารวจ

ทรัพยากรท้องถิ่นหรือเป็นข้อมูลสัมพันธ์กับการเรียนรู้  การศึกษา พืชพรรณต่างๆ 

โครงการ อพ.สธ.  ไม่ได้ท างานแค่พันธุกรรมพืชอย่างเดียวแต่ก็ยังมีเรื่องทรัพยากร

กายภาพ ชีวภาพ  อ่ืนๆ นอกเหนือจากพืช รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วย 
 

หลังปีที่ 25 งานวิชาการของ อพ.สธ. ที่ผ่านมามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร จากนี้ไป

จะมีงานวิชาการในภาพรวมของโครงการ อพ.สธ. จะเป็นไปในทิศทางใดและจะ

ช่วยให้งานของ อพ.สธ. บรรลุเป้าหมายให้มากขึ้นได้อย่างไร มีอะไรเป็นตัวชี้วัด 

จุดแข็งในงานวิชาการของ อพ.สธ.คือ ความสม่ าเสมอที่มุ่งมั่นในการท างาน

และมีหลักการ ค่อยๆ ท าแต่มีเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่ส าคัญจะไม่

เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการท างานในขณะที่หน่วยงานอ่ืนๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องของต าแหน่งต่างๆ อพ.สธ.มีจุดยืนในเรื่องการให้ก าลังใจให้การสนับสนุนและ

เป็นผู้ที่ประสานงานได้ดี โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาร่วมกับ อพ.สธ.นั้นจะมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องมุ่งหมายในการศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจในการมา

สนองพระราชด าริ ส่วนในเรื่องวิชาการและความรู้นั้นเป็นจุดแข็งที่รองลงมาเมื่อ

ได้รับการสนับสนุนให้ท างานก็จะมุ่งมั่นตั้งใจท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีออกมา ส่วน

หนึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวของผู้ที่ท างานเองและประโยชน์แท้ที่ส าคัญนั้นคือ ให้กับ

ประเทศชาติและงานส่วนรวมที่จะเกิดข้ึนในนามการสนองพระราชด าริโครงการ งาน

พัฒนาด้านวิชาการของ อพ.สธ.จากที่เรามุ่งมั่นในการท างานเพ่ือเรียนรู้ในฐาน

ทรัพยากรต่างๆ ที่จะคงอยู่ได้เนื่องมาจากการที่เราจะรู้ว่าประโยชน์ของทรัพยากร

เหล่านั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นจุดแข็งของทรัพยากรนั้นๆ เมื่อทรัพยากรนั้นมีประโยชน์

คนที่รู้ก็จะไม่อยากท่ีจะท าลายไม่อยากท่ีจะให้สูญสิ้นไป นั้นคือสิ่งที่บอกว่าไม่ต้องการ

ท าลายทรัพยากรสูญสิ้นไป ต้องการให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืนเพ่ือมีอยู่และให้

ลูกหลานมีใช้ต่อไป การท างานเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรอย่างเดียว การปกปัก

พันธุกรรมพืชหรือทรัพยากรต่างๆ อย่างเดียวคงไม่พอแต่ต้องน าทรัพยากรต่างๆนั้น

คัดเลือกข้ึนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานงานวิจัยใน

ปีที่ 26-30 ของ อพ.สธ.ที่จะก้าวต่อไปคือดึงศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่

น ามาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

อย่างยั่งยืน หมายถึง ทรัพยากรนั้นต้องไม่หมดไปทรัพยากรนั้นยังคงอยู่

เพ่ือให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นต้องมีมาตรฐานพร้อมที่จะขาย 

ส่งออกหรือใช้กันอยู่ในประเทศได้อย่างมีมาตรฐาน มีคุณค่า การที่ทรัพยากรไม่หมด

ไปเมือ่เราทราบประโยชน์นั้นคือการที่เรามีจิตส านึกในการที่จะรักษาทรัพยากรนั้นให้

คงอยู่ตลอดไป  

ส าหรับตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในงาน ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นชิ้นงานแต่

ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดของ อพ.สธ. คือการที่ประชาชนคนในประเทศไทยรู้จักและมี

จิตส านึกในการรักษาทรัพยากรเ พ่ือให้คงอยู่ตลอดไปการที่คนจะตระหนักว่า

ทรัพยากรนั้นมีค่าแค่ไหนที่ส าคัญคือจิตส านึกที่เกิดขึ้นจะมีตัวชี้วัดอย่างไรคือ

ทรัพยากรของเรานั้นเพ่ิมพูนมากขึ้น ทรัพยากรของเรานั้นยังคงอยู่เพ่ือลูกหลานของ

เราต่อไป 
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ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน ในบริเวณ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ดร.เสน่ห์  จิตต์กลาง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
 

 การศึกษานี้จัดอยู่ในแผนงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหลากหลายของ

พันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี” ภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่ครอบคลุมไปด้วยสภาพป่าที่เป็นป่าผลัดใบ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ค่อนข้างสูง นอกจากพ้ืนที่บริเวณวิทยาเขตกาญจนบุรีมีความหลากหลายของแหล่ง

อาศัย ซึ่งประกอบด้วยป่าผลัดใบและป่าไผ่แล้ว ยังประกอบด้วยบริเวณที่เป็นพ้ืนที่

อาศัยและบริเวณแปลงเกษตร ผีเสื้อกลางวัน (butterflies) จัดเป็นแมลงกลุ่มหนึ่งที่มี

สีสันสวยงามและพบเห็นได้ทั่วไป ผู้วิจัยได้ศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน

ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2555-

2556) โดยได้ท าการส ารวจผีเสื้อทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ในบริเวณป่าติดแนวกันไฟ บริเวณพ้ืนที่อาศัย (อาคาร

เรียนและหอพัก) บริเวณเส้นทางไปอาคารวิมานดิน (บริเวณขอบป่า) และบริเวณ

แปลงเกษตร   

 
ภาพที่ 1 พื้นที่ป่าบริเวณมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

ในปีแรกท่ีศึกษาพบผีเสื้อกลางวันจ านวน 76 ชนิดพันธุ์ ในขณะที่ปีถัดมาพบ

ผีเสื้อกลางวันเพียง 61 ชนิดพันธุ์ ผีเสื้อกลางวันที่พบเหล่านี้สามารถจัดจ าแนก

ออกเป็น 5 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Family Nymphalidae) วงศ์ผีเสื้อสีน้ า

เงิน (Family Lycaenidae)  วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ า (Family Pieridae) วงศ์ผีเสื้อ

หางติ่ง (Family Papilionidae) และวงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Family Hesperiidae)  วงศ์

ผีเสื้อขาหน้าพู่มีจ านวนชนิดพันธุ์มากท่ีสุด ในขณะที่วงศ์ผีเสื้อบินเร็วจ านวนชนิดพันธุ์

น้อยที่สุด ในการศึกษานี้พบว่าผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา (Catopsilia pomona) และ

ผีเสื้อเณรธรรมดา (Eurema hecabe)  เป็นชนิดพันธุ์เด่น ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ผีเสื้อ

หนอนกะหล่ า การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผีเสื้อกลางวันในบริเวณวิทยาเขต

กาญจนบุรี มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยจ านวนตัวของผีเสื้อกลางวันในแต่ละเดือน  

พบจ านวนตัวของผีเสื้อมากที่สุดในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม -พฤศจิกายน) และ

ลดลงในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน การพบผีเสื้อจ านวนมากในช่วงฤดูฝนนั้นจะสัมพันธ์

กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ รวมทั้งสัมพันธ์กับความหลากหลายของพืช

อาหารของผีเสื้อตัวเต็มวัย  

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผีเสื้อในวงศ์ผีเสือ้ขาหน้าพู่ (Family Nymphalidae) 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างผีเสื้อในวงศ์ผีเสือ้สีน้ าเงิน (Family Lycaenidae) 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผีเสื้อในวงศ์ผีเสือ้หนอนกะหล่ า (Family Pieridae) 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างผีเสื้อในวงศ์ผีเสือ้หางติ่ง (Family Papilionidae) 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างผีเสื้อในวงศ์ผีเสือ้บินเร็ว (Family Hesperiidae) 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบว่าจ านวนชนิดพันธุ์ของผีเสื้อกลางวันมี

แนวโน้มลดลง อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการประเมินสภาพพ้ืนที่รวมไปถึงการใช้

ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลส าคัญของการศึกษาวิจัยความ 

หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริต่อไป 
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ค้างคาวคุณกิตติความเด่นและสิ่งที่ถูกมองข้าม 

ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ดร.ปิยทิพย์  ปิยพันธุ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) มีพ้ืนที่เป็นป่าแล้งเขต
ร้อน (Dry tropical forest) กว่า 80% ของพ้ืนที่เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ ทีม
วิจัยด าเนินการศึกษาความหลากหลายของค้างคาวในพ้ืนที่ช่วงเวลาระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2555 ถึงมิถุนายน พ.ศ.2556 พบค้างคาวทั้งหมด 20 ชนิด เป็น
ค้างคาวกินผลไม้จ านวน 5 ชนิด และค้างคาวกินแมลงจ านวน 15 ชนิด หรือคิดเป็น
ประมาณ 15% ของค้างคาวที่พบในประเทศไทย ค้างคาวที่พบ 18 ชนิด เป็นค้างคาว
ที่ใช้ถ้ าเป็นที่เกาะอาศัย พบว่า ค้างคาวคุณกิตติเป็นค้างคาวเด่น เพราะเป็นค้างคาวที่
ในประเทศไทยจะพบได้ท่ี จ.กาญจนบุรีเท่านั้น อย่างไรก็ตามค้างคาวกินผลไม้ที่พบได้
หลากหลายน้อยกว่าค้างคาวกินแมลง ก็มีเรื่องราวส าคัญเพราะมีความเกี่ยวข้องกับ
ทั้งทางการเกษตรและระบบนิเวศ 

ความเด่น “ค้างคาวคุณกิตติ” 

ค้างคาวคุณกิตติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 ที่ถ้ าวังพระในเขต
อุทยานแห่งชาติไทรโยค  ปัจจุบันสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลก (IUCN Red 
List 2008) ของค้างคาวคุณกิตติ จัดอยู่ในพวกที่ถูกคุกคามมีความเสี่ยงต่อการ     
สูญพันธุ์ (Vulnerable) และได้รับการคุ้มครองในฐานะสัตว์ป่าคุ้มครอง  ตาม พรบ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เนื่องจากการกระจายพันธุ์ส่วนใหญ่ของ
ค้างคาวคุณกิตติในประเทศไทยอยู่ในเขต อ.ไทรโยค ดังนั้นจึงไม่เป็นการยากที่จะ
สามารถพบค้างคาวคุณกิตติในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่บน
เทือกเขาหินปูนที่มีถ้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ดังนั้น ในเวลาโพล้เพล้หลังพระ
อาทิตย์ตก หรือเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เพียงแค่เดินออกไปยืนสังเกตตามแนวเขต
ที่ติดกับป่าหรือแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามบริเวณอาคาร ก็จะสามารถพบเห็นค้างคาว
คุณกิตติบินหากินได้โดยง่าย ฤดูกาลที่สามารถพบเห็นค้างคาวคุณกิตติได้อย่าง
สะดวกคือ ช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูสืบพันธุ์ของค้างคาว แต่ส าหรับช่วงฤดูฝนหรือฤดู
หนาวอาจต้องมีการเตรียมใจรับความผิดหวัง เพราะค้างคาวคุณกิตติจะไม่ออกหากิน
ในวันที่มีฝนตกหนัก ลมแรง และสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ ากว่า 18 องศา
เซลเซียส เนื่องจากขนาดตัวที่เล็กมากต้องสงวนพลังงานของตัวค้างคาวเอง 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะและขนาดเมื่อเทียบกับขนาดปลายนิ้วและเลบ็ของค้างคาวคุณกิตติ (ซ้าย)  
ค้างคาวคุณกิตติเพศเมียในขณะที่เกาะอาศัยในถ้้า (ขวา) 

ทางเลือกในการดูค้างคาวคุณกิตติแบบไม่รบกวน 

 หากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่ อ.ไทรโยค หรือมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี และต้องการมีประสบการณ์ได้พบค้างคาวคุณกิตติ วิธีการที่ดี
ที่สุดที่ท าให้ได้สัมผัสสภาพตามธรรมชาติของค้างคาวคุณกิตติโดยไม่รบกวนส่งผล

กระทบต่อค้างคาวคือ การเฝ้าสังเกตในขณะที่ค้างคาวบินหากิน โดยอาจสอบถาม
ข้อมูลจากคนในพ้ืนที่ว่า สามารถเห็นค้างคาวบินหากินในบริเวณไหนบ้าง หรือใน
กรณีท่ีทราบว่า ถ้ าใดเป็นถ้ าท่ีเกาะอาศัยของค้างคาวคุณกิตติ ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องเข้าไป
ในถ้ า เพียงแค่นั่งคอยเวลาที่ค้างคาวบินออกไปหากินในช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกที่
บริเวณหน้าปากถ้ า แค่นี้ก็เฝ้าสังเกตการบินหากินของค้างคาวได้อย่างชัดเจน  

การที่ประชากรส่วนใหญ่ของค้างคาวคุณกิตติอาศัยและหากิน อยู่บริเวณ
ขอบหรือนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ ท าให้การอนุรักษ์ด้วยมาตรการทางกฎหมายของพ้ืนที่
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าได้ การอนุรักษ์ให้ได้ผลจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย สิ่งที่อาจจ าเป็นต้องท าคือ การจัดการถ้ าที่อยู่
อาศัยและพ้ืนที่เกษตรบริเวณรอบถ้ าให้มีลักษณะเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อทั้ง
ค้างคาว และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลความรู้หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจ ากัดของค้างคาวคุณกิตติในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในถ้ าที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่หากินรอบถ้ า 

 

สิ่งท่ีถูกมองข้าม“ค้างคาวกินผลไม้ – มิตรหรือศัตรู” 

ค้างคาวกินผลไม้ที่พบจากการศึกษา  มีทั้งสิ้น 5 ชนิด มี 2 ชนิด ที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 คือ 
ค้างคาวเล็บกุด และค้างคาวหน้ายาวใหญ่ ซึ่งทั้งสองชนิดนี้กินน้ าหวานและเกสรเป็น 
ส าหรับค้างคาวกินผลไม้อีก 3 ชนิด คือ ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก ค้างคาวขอบหูขาว
กลาง และค้างคาวบัวฟันรี เป็นค้างคาวไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็น
ศัตรูตามธรรมชาติที่เข้ากัดกิน และท าลายผลผลิตทางการเกษตร  แต่ในความเป็น
จริงตามธรรมชาติที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ค้างคาวทั้งสามชนิดนี้ ก็มีการกินน้ าหวาน
และเกสรดอกไม้อยู่บ้าง จึงสามารถท าหน้าที่ช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติ และ
เนื่องจากนิสัยการกินผลไม้เป็นอาหาร ก็ท าให้ค้างคาวเหล่านี้มีหน้าที่กระจายเมล็ด
พันธุ์ตามธรรมชาติอีกด้วย 

 

 

 

 

 

ค้างคาวเล็บกุด (ซ้าย) ค้างคาวหน้ายาวใหญ่  (ขวา) 

การก าจัดศัตรูผิดวิธีเลยต้องสูญเสียมิตรผู้แสนดี 

ในพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย มีการเพาะปลูกล าใย
ทั้งแบบในและนอกฤดูกาล กลิ่นหอมหวานจะเป็นตัวดึงดูดค้างคาวให้เข้ามากินผลไม้
จ านวนมาก เพราะประสาทสัมผัสเรื่องกลิ่นของค้างคาวในกลุ่มนี้มีการพัฒนา
ค่อนข้างดี ท าให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตล าไยเป็นจ านวนมาก วิธีการที่เกษตรกร
นิยมใช้ในการป้องกันค้างคาว ไม่ให้เข้ามาท าลายผลผลิตทางการเกษตรคือ การใช้  
ตาข่ายดักจับค้างคาว เพราะเป็นวิธีที่ง่าย ราคาไม่แพง ซึ่งในการขึงตาข่ายเป็นแผง 
เพ่ือดักจับค้างคาวนี้ ไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับค้างคาวกินผลไม้ แต่ยังส่งผลให้ทั้งค้างคาว
กินแมลง และนกติดตาข่ายตามไปด้วย  ซึ่งหากค้างคาวหรือนกที่ตายนั้นเป็นสัตว์ที่มี
บทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศโดยรวม ย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆ ตามไป
ด้วย จึงควรมีการค้นหาทางเลือกอ่ืนๆ ให้กับเกษตรกร เพ่ือป้องกันผลิตผล โดยส่งผล
กระทบต่อสัตว์ที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศให้น้อยที่สุด  
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เม่ือคุณคิดถึงถ  าสิ่งแรกที่คุณคิดคืออะไร?  เราแน่ใจว่าสิ่งแรกที่คุณคิด
ไม่ใช่จุลินทรีย์ แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมาก  

 
ในระบบนิเวศที่ค่อนข้างปิด ไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น 

แสงแดด ที่ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังปราศจาก
การรบกวนจากฝีมือมนุษย์  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้ าถือว่าเป็นระบบนิเวศที่ไม่อุดม
สมบูรณ์ในด้านอาหารส าหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบนิ เวศภายนอก แต่ภายในถ้ าก็มีแร่ธาตุต่างๆ ซึ่ งจุลินทรีย์บางกลุ่มมี
ความสามารถในการใช้แร่ธาตุดังกล่าวเพ่ือการเจริญเติบโต  ด้วยข้อจ ากัดทาง
กายภาพและชีวภาพนี้ ท าให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจุลินทรีย์ในถ้ าต้องมีลักษณะ
พิเศษ กล่าวคือต้องมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดในสภาวะที่ค่อนข้างขาดแคลน โดย
อาจจะมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ หรือ bioactive compounds ต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์และอนินทรียสาร และเพ่ือป้องกันตัวเองจากจุลินทรีย์
กลุ่มอ่ืนๆ จุลินทรีย์ที่พบในถ้ ามีทั้งกลุ่มที่เป็นเชื้อประจ าถิ่น (indigenous) และกลุ่มที่
ไม่ประจ าถิ่น ซึ่งถูกน าเข้ามาในถ้ า โดยมนุษย์ ลม น้ า และสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว หนู 
เป็นต้น  ส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่พบจัดอยู่ในกลุ่ม Chemolithoautotrophs ซึ่งเป็น
แบคทีเรียกลุ่มที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์อนินทรียสาร เช่น แอมโมเนีย , 
เหล็ก, ไนโตรเจน, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงาน มีการศึกษา
วิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการคัดแยกแบคทีเรียจากถ้ าพบว่า แบคทีเรียที่คัดแยกได้เป็น
แบคทีเรียชนิดใหม่ ซึ่งยังไม่มีการค้นพบมาก่อน และที่ส าคัญแบคทีเรียดังกล่าวมี
ความสามารถในการผลิต antibiotic และ anticancer  compounds ด้วยเหตุนี้ท า
ให้เราเชื่อว่า ถ้ าเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการค้นพบแบคทีเรียชนิด
ใหม่ ซึ่งมีความสามารถในการผลิต natural compounds ที่สามารถน าไปประยุกต์
ในเชิงอุตสาหกรรมและทางการแพทย์  

ในการศึกษาเบื้องต้นเราได้เก็บตัวอย่างดินภายในถ้ าวังพระ และถ้ ามะนาวผ ี
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งทั้งสองถ้ านั้นมีลักษณะที่
แตกต่างกัน กล่าวคือถ้ าวังพระเป็นถ้ าบนเชิงเขา มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกบางบริเวณ
ได้รับแสงแดดจากภายนอก แตกต่างกันกับถ้ ามะนาวผี ซึ่งเป็นถ้ าที่อยู่ใต้ดิน ภายใน 
ถ้ ามืดสนิท    มีปริมาณออกซิเจนน้อย และมีร่องรอยของน้ าจากผิวดินซึมผ่านผนังถ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 การเก็บตัวอย่างดินในถ้้า 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ทั้งนี้ตัวอย่างดินที่เก็บได้จะน ามาประเมินความ
หลากหลายของแบคทีเรีย โดยใช้วิธีทาง metagenomics (culture –
independent approach) ซึ่งไม่ต้องแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากแบคทีเรีย 
ในตัวอย่างสิ่งแวดล้องประมาณ 99%  ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในสภาวะของ
ห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียทั้งหมดที่พบเป็นแบคทีเรียที่ยังไม่
สามารถเพาะเลี้ยงได้ (uncultured bacteria) โดยแบคทีเรียไฟลัม Acidobacteria 
เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดทั้งในถ้ ามะนาวผี (40%)และภายนอกถ้ า 
(45%)  แต่เราไม่พบแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวในตัวอย่างดินจากถ้ าวังพระ นอกจากนี้
ภายในถ้ ามะนาวผีเรายังพบแบคทีเรียกลุ่มอ่ืนๆ กล่าวคือ Actinobacteria (22.5%) 
Proteobacteria (17.5%) Planctomycetes (12.5%) Fimicutes (2.5%) และ
แบคทีเรียซึ่งไม่สามารถจ าแนกได้ ว่าอยู่ในกลุ่มใด (5.0%) ซึ่งจากผลวิเคราะห์ โคลน
ดังกล่าวแสดงความเหมือนของข้อมูลล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีน 16S rRNA เพียง 
96%-97% กับ uncultured bacteria ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้ เป็น
แบคทีเรียสปีชีส์ใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน  ส่วนถ้ าวังพระ เราพบว่าแบคทีเรียที่
มีความหลากหลายที่สุด   คือกลุ่ม Proteobacteria (42.86%) ตามด้วย 
Bacteroidetes (40.0%) Fimicutes (5.71%) Actinobacteria (5.71%) 
Planctomycete (2.86%) และ Verrucomicrobia  (2.86%) ด้วยปัจจัยทาง
ชีวภาพ และกายภาพของถ้ า จึงส่งผลให้ความหลากหลายของแบคทีเรียที่พบในแต่
ละถ้ านั้นแตกต่างกัน 

แม้ว่าจุลินทรีย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ถูกมองข้ามและเป็นที่น่ารังเกียจ
ส าหรับใครหลายๆ คน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีเรานึกถึงจุลินทรีย์ สิ่งแรกที่เราคิดถึงก็คือ
โรคภัยต่างๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์เรา รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจมาก ในแง่ของการเป็นแหล่งส าคัญของตัวเร่งปฏิกิริยา และ bioactive 
compounds ต่างๆ ในปัจจุบันตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะดินจากแหล่ง
ต่างๆ เป็นที่สนใจส าหรับนักวิจัยมาก ในการค้นหาจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการ
ผลิตสารต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ว่าจุลินทรีย์จ านวนมากไม่
สามารถเพาะเลี้ยงได้ หากเราใช้วิธีที่ต้องอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อ (culture-
dependent approach) ในการศึกษา ความเป็นไปได้ในการค้นพบจุลินทรีย์ชนิด
ใหม่ ที่มีความสามารถในการผลิตสารต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรมที่โดดเด่น แล้วยังไม่มี
รายงานการค้นพบมาก่อน ก็จะมีน้อยมาก มีรายงานการวิจัยได้กล่าวไว้ว่าจุลินทรีย์
กลุ่มที่ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้เป็นแหล่งส าคัญของ bioactive compounds 
ต่างๆ ท าให้นักวิจัยหันมาให้ความส าคัญกับจุลินทรีย์กลุ่มนี้มาก ถ้ าก็เป็นอีกระบบ
นิเวศหนึ่งที่ได้รับความสนใจ ทั้งนี้ท้ายที่สุดของการศึกษาวิจัยก็เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ (จุลินทรีย์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  

 

 

ความส้าคัญและความหลากหลายของแบคทีเรียในถ้้าค้างคาว ในพืน้ที่จังหวัดกาญจนบุร ี

อภิรักษ์  วิเศษชาติ และ ผศ .ดร. กุศล ภูธนกิจ  

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

รูปที่ 2 ลักษณะภายในถ้้ามะนาวผี  
ซ่ึงพบหินงอก หินย้อย ที่สวยงาม 

รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกถ้้าวังพระ ซ่ึง
เป็นถ้้าบนเชิงเขา 
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รวมทุนจากป่าชุมชนบ้านนาคู สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจหำศักยภำพทำงกำยภำพและฐำน

ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ เพ่ือน ำมำพัฒนำส่งเสริมให้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ควบคู่ไปกับกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรทำงธรรมชำติและกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ของป่ำชุมชนอีกลักษณะหนึ่ง โดยท ำกำรศึกษำที ่หมู่ 9 บ้ำนนำคู เป็นหมู่บ้ำนในควำม

ดูแลของ อบต.สร้ำงถ่อน้อย อ.หัวตะพำน จ .อ ำนำจเจริญ  และจำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจ

พบว่ำ บ้ำนนำคู แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น  4 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่      1.พ้ืนที่ผืนป่ำดงใหญ่

หัวตะพำน ซึ่งได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่

ใกล้กับชุมชนบ้ำนนำคู 2. พ้ืนที่หนองสีโวและบริเวณโดยรอบ 3.สวนสัตว์เปิดเฉลิม

พระเกียรติ และ 4.พ้ืนที่ในชุมชนบ้ำนนำค ู

 

 ป่ำดงใหญ่ คือ พ้ืนที่ป่ำส่วนหนึ่งของเขตป่ำสงวนแห่งชำติดงใหญ่หัวตะพำนที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่ของชุมชนบ้ำนนำคู มีพ้ืนที่ประมำณ 92  ตำรำงกิโลเมตร เป็นป่ำชุมชน

ที่ยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของทั้งพืชและสัตว์ตำม

ธรรมชำติ มีกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำของชุมชนโดยรอบ เช่น พืชอำหำร ยำ

สมุนไพร ของป่ำต่ำงๆ รวมถึงเห็ดป่ำ ป่ำดงใหญ่เป็นป่ำดิบแล้ง มีควำมหลำกหลำย

ของพรรณไม้ต่ำงๆ แต่ละเส้นทำงท่ีท ำกำรส ำรวจพบว่ำ ในบำงเส้นทำงมีควำม

หลำกหลำยของพรรณไม้ประเภทต่ำงๆ อำศัยอยู่รวมกันได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

เหมำะกับกำรน ำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำเป็นเส้นทำงเรียนรู้และศึกษำธรรมชำติได้เป็น

อย่ำงดี 

 

ใกล้กับจุดเริ่มต้นของกำรเดินป่ำ คือหนองสีโว เป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่เกิด

จำกควำมร่วมมือของทุกคนในชุมชน ตั้งอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงผืนป่ำดงใหญ่และสวนสัตว์

เปิดเฉลิมพระเกียรติ  หนองสีโวมีลักษณะเป็นหนองน้ ำกลำงลำนโล่ง สำมำรถพัฒนำ

เป็นจุดพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ของป่ำและชุมชน  รวมถึงเป็นลำนกิจกรรมลำนจัด

แสดงวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมสันทนำกำรทำงน้ ำและตลำดพ้ืนเมืองเพ่ือจัดจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์จำกคนในชุมชนได้อีกทำงหนึ่ง หนองสีโวและพ้ืนที่โดยรอบจึงเหมำะแก่กำร

พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลำเย็นหรือหัวค่ ำซึ่งไม่ร้อนมำกนัก เนื่องจำกรอบๆ 

บริเวณหนองสีโวนั้นยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงำได้ในช่วงเวลำกลำงวัน 

 

ไม่ไกลมำกนักจำกหนองสีโว จะพบกับสวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้ำนนำ

คู ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งเดียวของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำยในพ้ืนที่ของสวน

สัตว์มีต้นไม้สูงตำมธรรมชำติขึ้นเกือบเต็มตลอดพ้ืนที่ สร้ำงควำมร่มรื่ น เย็นสบำย

ในขณะเดินเที่ยวชม มีกำรจัดสรรพ้ืนที่อยู่อำศัยของสัตว์และพ้ืนที่ส ำหรับกำรจัด

กิจกรรมอ่ืนๆ มีจุดเด่นที่ส ำคัญ คือ หอคอย ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สำมำรถชมทิวทัศน์ได้

แบบ 360 องศำ  โดยเฉพำะกำรชมภำพพระอำทิตย์ตกที่มีควำมสวยงำมมำก จึง

น ำไปสู่แนวคิดที่สำมำรถพัฒนำสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำหรับเด็ก เยำวชน

และกิจกรรมครอบครัว ซึ่งนอกจำกกำรเดินชมสัตว์ป่ำแล้ว ยังสำมำรถท ำกิจกรรมแนว

ผจญภัย เพ่ือให้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินที่เป็นกำรออกก ำลังกำยและเสริมสร้ำง

ทักษะทำงด้ำนร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี โดยพื้นที่กิจกรรมจะแยกออกจำกส่วนที่อยู่อำศัย

ของสัตว์เพ่ือป้องกันกำรรบกวนต่อสัตว์ 

 

 บ้ำนนำคู อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้

ประมำณ  40 กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงเข้ำไปถึงได้ด้วยทำงหลวงชนบทหมำยเลข 

4013 เมื่อพิจำรณำร่วมกับข้อมูลที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้เห็นว่ำบ้ำนนำคู มี

ทรัพยำกรทำงธรรมชำติซึ่งมีศักยภำพที่จะพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่ำง

เหมำะสม  และจำกควำมหลำกหลำยของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ท ำให้มีโอกำสที่ผู้ที่มำ

เยือนใช้เวลำท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน หรือหำกต้องกำรที่ใช้เวลำมำกกว่ำนั้น ชุมชน

บ้ำนนำคูก็มีที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ เพ่ือให้ผู้มำเยือนได้พักและทดลองใช้ชีวิต

รูปแบบเดียวกับคนในชุมชน เพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่ำงจำกชีวิตประจ ำวัน ร่วมถึง

กำรได้ศึกษำและสัมผัสวัฒนธรรมหรือประเพณีของชุมชนในอีกทำงหนึ่งด้วย 
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สนุกเรียน สนานสอน ในป่าชุมชน 

บุปผา  สุระเกษ 

คุณครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 

 

ก้าวแรกที่ดิฉันได้ย่างเข้ามาท างานร่วมกับโครงการการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สู่ชุมชนอย่างบูรณาการ  กรณีศึกษาจังหวัด
อ านาจเจริญ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ดิฉันรับรู้แต่เพียงว่ามี
หน้าที่น าเยาวชนไปส ารวจป่าในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นก็คือป่าภูพนมดี ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ  ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน   ครั้งแรกในการ
เดินป่าเพ่ือส ารวจพ้ืนที่ของป่า ร่วมกับเยาวชนและปราชญ์ชาวบ้าน ในช่วงเดือน
เมษายน  ซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว  แต่คณะท างานป่าภูพนมดีก็ไม่
ย่อท้อ  พวกเราใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมงการส ารวจพ้ืนที่รอบป่าก็สิ้นสุดลง ในการ
ส ารวจป่าครั้งนี้แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใด แต่เมื่อได้สัมผัสกับต้นไม้หลากหลายชนิด  
มีทั้งขนาดเล็กที่เป็นพืชคลุมดิน  ไม้หนุ่ม  และไม้ขนาดใหญ่  บางพ้ืนที่มีล าธารเล็ก ๆ 
มาจากยอดภูเขา มีผีเสื้อหลากหลายชนิด  บินรอบ ๆ ล าธารที่แห้งเหือดแต่ก็สามารถ
สัมผัสความชุ่มชื้นได้  บางพ้ืนที่ก็เป็นป่าค่อนข้างมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นทั้ง ๆ ที่เป็นฤดู
ร้อน บางพ้ืนที่ก็มีเถาวัลย์มากมาย แต่บางพ้ืนที่ต้นไม้บางต้นก็เหลือไว้แต่ตอ  ที่ถูก
ลักลอบตัดไปบ้าง เมื่อเดินส ารวจรอบป่าชาวบ้านที่มีพ้ืนที่ท ากินรอบ ๆ ป่า ก็จะ
ออกมาทักทาย บ้างก็มีค าถามว่ามาท าอะไร  จะมาเอาพ้ืนที่ป่าคืนหรือไม่ ซึ่งช่วงนั้นมี
กระแสในการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะไม้พยุง ซึ่งก าลังมีราคาแพง 
 

 
 

 

 
 
หลังจากส ารวจป่าครั้งแรกก็ได้ทีมส ารวจป่าภูพนมดี มาร่วมประชุมป่าสัญจร

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของแต่ละป่า ซึ่งปีแรกมีป่าที่เข้าร่วมทั้งหมด  
13  ป่า  ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้   ดิฉันได้รับทราบปัญหาในการ
ด าเนินการส ารวจป่า และการอนุรักษ์ของแต่ละป่า บางป่าก็มีปัญหากับคนชุมชน 
บางป่าก็ได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าจากชุมชนเป็นอย่างดี  นอกจากนี้
ยังได้เรียนรู้พันธุ์ไม้แต่ละชนิดของป่าชุมชนแต่ละแห่ง  และการแลกเปลี่ยนสรรพคุณ
ของสมุนไพรในแต่ละป่าที่ปราชญ์ชาวบ้านน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่ง
ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจ าทีเดียว จากนั้นทุกๆ เดือน  ดิฉันร่วมกับทีมส ารวจ
ป่าภูพนมดี ซึ่งประกอบด้วยปราชญ์ชาวบ้านนักวิจัยรุ่นที่ 1 และนักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชน ลงส ารวจพ้ืนที่ป่าภูพนมดี  ซึ่งก่อนการลงส ารวจพ้ืนที่ทุกครั้ง ทีมของพวก
เราก็ต้องวางแผนในการส ารวจว่าจะลงส ารวจพ้ืนที่บริเวณใดก่อน  เพราะพ้ืนที่จะ
ส ารวจนั้นค่อนข้างจะล าบาก  เพราะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่เขาลาดชัน  โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการท างานทีมส ารวจของเราไม่ย่อท้อในการ
ท างาน  ซึ่งการส ารวจแต่ละครั้งพวกเราจะส ารวจได้เฉพาะพืชที่ขึ้นอยู่รอบ ๆ 
เส้นทางการเดิน  ส่วนพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณลาดชันเราไม่สามารถที่จะท าการส ารวจได้  
เพราะการเดินทางเข้าไปส ารวจค่อนข้างอันตราย  ดังนั้น การส ารวจชนิดของพันธุ์ไม้ 
จะส ารวจได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของป่า   ในการส ารวจพันธุ์ไม้ทีมงานส ารวจจะ
ศึกษาพืชประเภทใช้สอย พืชกินได้ พืชตามความเชื่อ พืชที่ใช้เป็นไม้ประดับ แ ต่
ปราชญ์ชาวบ้านจะให้ความส าคัญกับการส ารวจพืชสมุนไพร  เมื่อพบพืชแต่ละชนิด 
ปราชญ์ชาวบ้านจะบอกชื่อ  ประโยชน์ของพืชนั้นๆ ว่าชาวบ้านน าไปใช้ท าอะไรบ้าง  
ถ้าเป็นสมุนไพรปราชญ์ชาวบ้านจะบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด 

ตลอดจนต ารับยาสมุนไพร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชสมุนไพรนั้นๆ  นักเรียนจะใช้
เครื่อง GPS จับพิกัดพืชสมุนไพรชนิดนั้น  พร้อมกับใช้เชือกฟางท าเป็นสัญลักษณ์ไว้ 
จากนั้นนักเรียนจะศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช เช่น ลักษณะของใบ ล า
ต้น บริเวณท่ีพบ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากปราชญ์ชาวบ้าน  หลังจากการ
ส ารวจป่าในแต่ละครั้งนักเรียนและครู จะร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่
ส ารวจป่า เช่นสิ่งได้จากการลงพ้ืนที่แต่ละครั้งได้อะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคคืออะไร  
และมีวิธีด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งนักเรียนและครูจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือสรุปเป็นการด าเนินงานในการลงพ้ืนที่ทุกครั้ง  จากนั้นนักเรียนจะสรุปข้อมูลที่ได้
ในการส ารวจ เพ่ือน าเสนอข้อมูลในการประชุมป่าสัญจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการท างานมา 2 ปี (พ.ศ.2556-2557) ประสบการณ์ที่ได้คือ การเรียนรู้
การท างานร่วมกัน     การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า  ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว ได้ศึกษาธรรมชาติซึ่ง
บางครั้งเราก็มองข้ามไป  นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ในการส ารวจป่า  มา
เขียนเป็น ค าขวัญป่า  สัญลักษณ์ของป่า  และเพลงประจ าป่า  นักเรียนสามารถ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการส ารวจป่า มาเขียนเป็นหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับพืช
สมุนไพร ซึ่งจากการส ารวจพืชบนป่าภูพนมดีที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 423.07 ไร่ พืชที่
ส ารวจพบจ านวน 138 ชนิด ในการท างานปีที่ 3 (พ.ศ.2558) ได้ด าเนินงานเพ่ือต่อ
ยอดโดยศึกษาพันธุ์ไม้ที่สนใจโดยใช้กระบวนการโครงการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และเป็นการสร้างความตระหนัก  และเรียนรู้สู่การอนุรักษ์ป่าอย่าง
ยั่งยืน  เมื่อท างานแต่ละปีสิ้นสุด ก็จะน าผลการด าเนินงานในแต่ละปีเพ่ือจัดงาน
นิทรรศการและวิชาการ ตุ้มโฮม  ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า  ซึ่งในการจัดนิทรรศการแต่ละ
ครั้งจะเน้นการด าเนินงานของแต่ละป่า มีซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ เช่น การแสดงเวที
กลาง การเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการป่า  ประโยชน์ที่ได้จากป่า  และ
การบูรณาการสู่ชุมชน การจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การเล่นเกมส์
เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด  การน าเสนอโครงการของแต่
ละป่า  ซึ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากที่สุด  โดยได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น  
และได้รับค าปรึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน  ซึ่งการด าเนินแต่ละครั้งจะมีผู้ให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน คณะทีมส ารวจป่า  
บุคคลทั่วไป ซึ่งส่วนมากจะเป็นบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และนักเรียน  ซึ่งการจัดงานตุ้มโฮม  ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ควรดึงคนใน
ชุมชนป่านั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ชาวบ้านได้เห็นความส าคัญของป่าในชุมชน
ของตนเอง ได้รับรู้ว่าผืนป่าคือ ชีวิต  ต้องสร้างความตระหนักให้ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากป่าภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าท่ียั่งยืนต่อไป 
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เครือข่ายภูมินิเวศภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน 
ร่วมแรงร่วมใจสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 

ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ ์
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายในการ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในภูมินิเวศภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ครอบคลุม 7 
จังหวัดรอบจังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งของวิทยาเขต ได้แก่ ตาก ก าแพงเพชร ชัยนาท 
พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

ในปี พ.ศ. 2558 โครงการจัดตั้งฯ ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการ
เตรียมการสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่เครือข่าย 
ได้แก่  

1. ต.หนองปล้อง-หนองพยอม อ.วังทรายพูน-ตะพานหิน จ.พิจิตร 
2. ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 
3. ต.วังน้ าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
4. ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
5. ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
6. ต.น้ ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 พิกัดเครือข่ายและภาพกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

ในปี 2558 การด าเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ อาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนสามรุ่น คือ รุ่นเด็ก-นักเรียนและเยาวชน รุ่นกลาง-บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน และรุ่นใหญ่-ปราชญ์และผู้มีประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่ โดยการ
ด าเนินงานมี 3 ขั้นตอน คือ 

1. ประชุมท าความเข้าใจและเตรียมการ โครงการจัดตั้งฯ ประสานเครือข่าย
พัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่ม และร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจากท่านพรชัย 
จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการ อพ.สธ. พร้อมคณะ และผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ 
พร้อมคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ 
อพ.สธ. กรณีศึกษาต่างๆ และจังหวัดอ านาจเจริญ การประชุมท าความเข้าใจและ
เตรียมการนี้ จัด 2 ครั้ง ณ โครงการจัดตั้งฯ และโรงเรียนวัดเขาผาแรต 

 
รูปที่ 2 การประชุมท าความเข้าใจและเตรียมการ 

2. ปฏิบัติการลงพื้นที่ส ารวจทรัพยากรและพบปะคนในพื้นที่ คณาจารย์
โครงการจัดตั้งฯ ออกเดินทางไปพูดคุยกับคนในพ้ืนที่ และเข้าไปส ารวจทรัพยากร
เบื้องต้น ทั้งหมด 6 พ้ืนที่ มีทั้งพ้ืนที่สปก. ป่าชุมชนที่ราบ ป่าเชิงเขา และป่าเขา
หินปูน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ปฏิบัติการลงพื้นที่ราบ เชิงเขา และเขาหินปูน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสัญจร เป็นการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
เครือข่ายด้วยกิจกรรมป่าสัญจร เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างและบันทึก 
การถ่ายภาพ และพิกัดทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 4 กิจกรรมภาคเช้า ลงทะเบยีน-สาธิต-บรรยาย 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5 กิจกรรมภาคบ่าย ส ารวจ-จับพิกัด-ถ่ายภาพ-บันทึก-น าเสนอ 
 

 กิจกรรมภาคเช้า เมื่อเครือข่ายเดินทางมาถึงและลงทะเบียนแล้ว จะเป็นการ
บรรยายจากอาจารย์ในหัวข้อการถ่ายภาพจะต้องเก็บภาพอย่างไร และการใช้
เครื่องมือจับพิกัดสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GPS) โดยอาจารย์ณพล นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมเติมความรู้ที่จ าเพาะกับพ้ืนที่และชาวบ้านสนใจ เช่น พ้ืนที่ป่าเขาแม่กระทู้ -วัง
ซ่าน สนใจเรื่องสมุนไพร มีอาจารย์ศักด์ิสิทธิ์ มาให้ความรู้ หรือพ้ืนที่เขาผาแรต ที่มี
เลียงผาเป็นทรัพยากรชีวภาพเด่น เชิญอาจารย์เอกลักษณ์และนายสัตวแพทย์
วชิระเศกข์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวลาเที่ยง ทุกคนพักรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน โดยเมนูอาหารเป็นเมนูของคนพ้ืนที่ที่มักนิยมรับประทาน น ามา
แลกเปลี่ยนให้ลองชิมกัน 
 เมื่อถึงเวลาบ่ายเป็นกิจกรรมฐาน เครือข่ายทั้งหกจะถูกจัดเป็น 4 กลุ่มเพ่ือ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยคละเครือข่ายรวมถึงประสบการณ์ด้วย ดังนั้น ในหนึ่งกลุ่มจะมีเด็ก
นักเรียนและปราชญ์ชาวบ้านจากเครือข่ายทั้งหกปนกันอยู่ บ้างแนะน าชื่อพืชและ
สรรพคุณ บ้างแนะน าการใช้เครื่องมือและถ่ายภาพ เมื่อใช้เวลาส ารวจพอสมควร ได้
เรียนรู้การใช้เครื่องมือและบันทึกชื่อและสรรพคุณกันแล้ว ถึงเวลามาแลกเปลี่ยนกัน
ว่าแต่ละกลุ่มไปพบเจอพันธุ์ไม้อะไรบ้างและมีสรรพคุณอย่างไร ขอตัวแทนออกมา
น าเสนอท่ีตั้งพิกัด ชนิดพืช สรรพคุณ และภาพถ่าย ภาพถ่ายที่ถ่ายเก็บไว้นอกจากจะ
น ามาแสดงยืนยันให้ทุกคนได้เห็นแล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ด้วยว่าการถ่ายภาพเป็น
อย่างไร ชัดเจนได้ลักษณะพืชครบสมบูรณ์ เพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อหรือไม่ 

การร่วมแรงกายและใจของทุกภาคส่วน ท าให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
เยาวชนนักเรียน ได้เรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน ปัจจุบัน โครงการจัดตั้งฯได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพ้ืนที่เครือข่ายมากข้ึน ถือเป็นความสัมพันธ์เริ่มต้นที่จะสาน
ต่อสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังปณิธานของโครงการ 
อพ.สธ. 

 

 

 

 



ปกปักรักษา 14 
  

ความรู้ด้านพฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์ 
 

ผศ. เกษม กุลประดิษฐ ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รมณีย์ ทองดารา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ลูกหลานชาวสวนผลไม้ที่จังหวัดนนทบุรี เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเรียนรู้

เรื่องราวของธรรมชาติรอบๆ บ้าน และในชุมชน พร้อมกันนี้ภายในจิตใจก็เรียนรู้

เรื่องราวของพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า 400 ปี ที่กระบวนการ

หลอมเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ตัวคนเกิดขึ้นมา ถ่ายทอด

จากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นการอบรมกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่อาศัยต้นทุน

ทุกอย่างในชุมชน มาใช้เป็นเรื่องราว  ส าหรับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ สู่การเรียนรู้

ของเด็ก กระบวนการนี้เกิดมาหลายชั่วอายุคน วัด สวนผลไม้ ชุมชนชาวสวน คู 

คลอง ภูมิปัญญา ความเอ้ืออาทร ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการถ่ายทอดความรู้ด้าน

ธรรมชาติ วิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าอกเข้าใจ 

พร้อมกับความดีงามในใจ มาสู่คนรุ่นใหม่ในครอบครัว สิ่งนี้เป็นการสร้างความ

กลมกลืน ระหว่างทรัพยากรกายภาพ (Physical resource) ทรัพยากรชีวภาพ 

(Biological resource) คุณภาพชีวิต (Quality of life) และคุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์ (Human-use value) เข้าด้วยกัน สิ่งนี้เกิดมาแล้วเป็นร้อยๆ ปี ในพ้ืนที่

สวนผลไม้บนดินตะกอนลุ่มน้ าเจ้าพระยา  

ปัจจัยส าคัญต่อการคงอยู่ของสวนผลไม้ที่จังหวัดนนทบุรีคือ ชาวสวนและ

ครอบครัวชาวสวน  เนื่องจาก คนเหล่านั้นมีความรู้และประสบการณ์ในการท าสวน

อย่างลุ่มลึก เข้าใจความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบในการท าสวนอย่างครบทุกมิติ 

เสน่ห์ของชาวสวนจากการเป็นผู้รู้ดังกล่าว คือ ความสามารถในการอธิบาย บอกเล่า

เรื่องราวของเปลือกสวนและผลไม้บรรดามีในสวนได้อย่างมีสาระ ร้อยเรียงสิ่งต่างๆ

รอบสวน มาเชื่อมโยงเข้าหาประวัติเก่าๆ ของวิถีชาวสวนนนท์ได้อย่างเพลิดเพลิน มี

อย่างหนึ่งที่เป็นชุดความรู้ของชาวสวน ถูกถ่ายทอดและจดจ าผ่านรุ่นของชาวสวนมา

นานนับร้อยปี มันเป็นความสามารถในการสังเกต บันทึก จดจ า ชนิดของพันธุ์พืช

ต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนของตนเองและละแวกบ้านได้อย่างแม่นย า แท้จริงแล้วคือความรู้

ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกายภาพกับทรัพยากรชีวภาพ โดยการ

ทดลองใช้ภูมิปัญญาในการจัดการดินและน้ า ให้เหมาะกับต้นไม้ในสวน แล้วคอยหมั่น

สังเกตดูการเจริญเติบโตและผลผลิต ตั้งแต่เล็กจนโต ตั้งแต่ติดดอกจนออกผล ใคร

ชอบกินทุเรียนพันธุ์ไหน ต้นไหนก็จ าชื่อ จ าลักษณะต้น ใบ ดอกผลเอาไว้ให้ดี ถ้ามีอยู่

แล้วจะได้บ ารุงรักษาไว้ ถ้ายังไม่มีก็จะไปหามาปลูก ถึงคราวจะได้น าผลงามๆ น าไป

ประกวด เป็นกลไกในการส่งเสริมให้ชาวสวนต้องขนขวาย หาความรู้ในเรื่องของพันธุ์ 

และลักษณะเฉพาะของทุเรียนกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะถ้าใครจะต้องน าผลไปส่ง

ประกวดด้วยแล้ว ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญ การสั่งซื้อ และไปจองทุเรียนในสวน

ของผู้ซื้อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ชาวสวนจ าเป็นต้องสะสม ความรู้ และประสบการณ์

เหล่านี้ (พฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์) ไว้กับตัว เป็นเสมือนการปะยี่ห้อของ

ทุเรียนไว้กับต้น เพ่ือยืนยันรสชาดและคุณภาพของทุเรียนในแต่ละสวน ชาวสวนแต่

ละคนจะมีความแม่นย าในการสังเกตและจดจ าพันธุ์ทุเรียนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ตรงและความสม่ าเสมอในการนน าประสบการณ์มาใช้งาน ตราบใดที่

สวนทุเรียนยังอยู่ ชาวสวนยังออกสวนเป็นปกติ ความรู้ดังกล่าวไม่มีวันสูญหาย แต่

หลังจากปี 2554 ที่ผ่านมา  เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรใน

สวนผลไม้นนท์ = (การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ+การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ)+(การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของชาวสวน+การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตของชาวสวน)  อ้างอิง ทุเรียนกับชาวสวน 

นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเมืองนนท์ เกษม กุลประดิษฐ์ จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 3  

มีความจ าเป็นที่จะพัฒนาแนวคิดในการศึกษาด้านพฤกษาภูมิปัญญาเกี่ยวกับ

ทุเรียนนนท์ให้เกดิขึ้น  โดยการน าองค์ประกอบ 3 ส่วนมารวมกัน ได้แก่ พันธุ์ทุเรียน  

พ้ืนที่สวนทุเรียน และชาวสวน ความรู้ด้านพฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์ เป็นผล

จากการเรียนรู้วิถีชีวิตในสวนทุเรียน การท าสวนทุเรียน ทั้งที่เกิดจากการสั่งสอน 

อบรม การลงมือปฏิบัติ  ก่อให้เกิดการจ าและการระลึกได้ถึงความคิด  เป้าหมาย 

และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสวน เป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ หลายๆ เรื่อง ที่เป็น

อิสระต่อกัน ไปจนถึงปรากฏการณ์และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนแต่ละสายพันธุ์  

ที่ มียุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้วยความรู้ว่าอิทธิพลจาก

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อต้นทุเรียน จะน ามาสู่การศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของสาย

พันธุ์ทุเรียน ว่ามีความต้องการสภาพแวดล้อมแบบใดในการเจริญเติบโตจนติดดอก

ออกผล ชาวสวนจะเข้าใจหรือสรุปมาเป็นความคิดรวบยอด (Comprehension)  

เพ่ือการขยายความรู้ ความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล  

 
 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ของสวนทุเรียนที่ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

จนกระทั่งสายพันธุ์ทุเรียนสูญหายไปเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่สวนทุเรียนลดลงไป และ

ครอบครัวชาวสวนก็ลดลงไปเช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีความเกี่ยวข้อง

กับการศึกษาทางด้านพฤกษาภูมปิัญญา ชาวสวนนนท์เป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันผู้ที่จะมา

อธิบายความเกี่ยวกับพฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์ นอกจากจะต้องมีความรู้ดังที่

กล่าวมาแล้ว ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมเมื่อต้องเผชิญกับสื่อความหมาย 

และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง 

ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นด้วยความคาดหวังที่จะให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคนสวน (Tacit Knowledge)   มาสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) ผ่านกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การจ าแนก

และระบุสายพันธุ์ทุเรียนนนท์ต่อไป 

 

พื้นที่
สวน 

ชาวสวน 

พันธุ์
ทุเรียน 
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อย่างไรก็ตาม พฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์ จัดเป็นความรู้ภายใต้บริบท

เฉพาะ (situated knowledge) คือ ความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงไปที่บางบริบท 

บางพ้ืนที่ บางสถานการณ์ บางเงื่อนไขเวลา ซึ่งจะตรงกับค าถามว่าท าไมทุเรียนนนท์

ถึงอร่อยและมีราคาแพงกว่าที่อ่ืน แม้ว่าจะน าต้นทุเรียนนนท์ไปปลูกในที่อ่ืนๆ ก็จะไม่

อร่อยเท่าทุเรียนจากสวนนนท์  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการสร้างความรู้ 

คือ การท าสวนแบบผสมผสาน มีพืชหลัก และพืชเปลือกสวน มีระบบคู คลอง ร่อง

สวน ฯลฯ  มีการลองผิดลองถูก หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์มานานนับร้อยๆ  

ปี  ให้เกิดความรู้ที่อยู่ภายใต้บริบทเฉพาะขึ้นมา  จนเกิดเป็นรูปแบบการท าสวนที่

เรียกกันว่า “สวนนนท์” ขึ้นมา องค์ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะเช่น “สวนนนท์” นี้ 

จะมีชุดความรู้เฉพาะทีแ่ฝงอยู่ในภาษา วัฒนธรรม หรือประเพณีการท าสวน ฯลฯ อยู่

ด้วยเสมอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤกษาภูมิปัญญา ท าให้ชาวสวนนนท์ ท างานในสวนด้วยความกระตือรือล้น 

สะสมและใช้ความได้ทุกวัน น าสิ่งต่างๆ รอบตัวมาใช้ได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็น 

การด ารงชีวิต   การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  ด้วยความเข้าใจ

ในพฤกษา เข้าในทรัพยากรและสภาพแวดล้อม  เข้าใจเรื่องที่จะต้องท าในสวน 

พฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์ นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชาวสวนทุเรียน เป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะเมื่อมีการประกวดทุเรียนนนท์ในแต่ละครั้ง ผู้ชนะเลิศการประกวด ในแต่

ละปีมักจะต้องมีทักษะในการพัฒนาพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกผลผลิต การ

ดูแลรักษาต้น และการดูแลรักษาสวนเป็นอย่างดี    

พฤกษาภูมิปัญญา ชาวสวนนนท์ เป็นความรู้ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวน

ทุเรียน อาศัยฐานของกระบวนการทางธรรมชาติเป็นหลัก และจะมีการน าความรู้

เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดกลายเป็นเทคโนโลยที่เหมาะสมในการท าสวนผลไม้ 

กลายเป็นวิถีแห่งการด ารงชีวิตของชาวสวนทุเรียนนนท์มาจนถึงปัจจุบัน 
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การเรียนรู้  แบบสัมมะปิ (Summapi Learning)  

ที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
นายอุทัย  บางเหลือ  

ประธานชมรมฮักแพงป่าอ านาจเจริญ 

 

 สัมมะปิเป็นภาษาอีสาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริบทของชุมชน  
การเรียนรู้แบบสัมมะปิก็คือ  การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในปุาชุมชนที่เป็นขอบเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งผสมผสานเข้ากับวิถีชุมชน เพ่ือนําเอาองค์ความรู้นั้นมาต่อยอด
ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือนํามาสู่การศึกษาหา
แนวทางการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน ผู้ออกแบบให้ เกิดการเรียนรู้แบบนี้คือ 
โครงการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ ปุาชุมชนซึ่งมี
แกนนําปุาชุมชน ปราชญ์ และเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนงานในกรอบการทํางาน การมี
ส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน นักวิชาการเป็นผู้ให้การสนับสนุน  ให้คําแนะนําวิธี
ดําเนินงาน  ซึ่งในจังหวัดอํานาจเจริญนี้มีปุาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 26 ปุา 
ซึ่ งกระจายครอบคลุมไปทั้งหมดทุกอําเภอในจังหวัดอํานาจเจริญ ( จังหวัด
อํานาจเจริญมี 7 อําเภอ) 
 ในช่วงแรกๆ ปี 2555 ได้ฝึกวิทยายุทธที่ปุาดงหัวกอง   มีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  มาจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้เครือข่ายปุาชุมชนที่เข้าร่วม  ได้
ศึกษาวิธีการต่างๆ เพ่ือนําไปศึกษาและเก็บข้อมูลในปุาชุมชนของตัวเอง ได้แก่ 
วิธีการทําขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา โดยมีการเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่าง ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม กบ เขียด สัตว์ขาปล้อง นก หอย เห็ด พืชหอม พืชประดับ พืชทั่วๆไป 
รวมทั้งพืชหายาก ข้อมูลเหล่านี้ถูกนําเสนอในเวทีประชุมวิชาการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง 
ฮักแพงปุา ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2556 

 

หลังจากนี้ก็มีการสรุปบทเรียน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนางาน  หลังจากนี้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างถูกจัดทําข้อมูล พิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมของแต่ละปุา มีแผนที่ 
มีเรื่องราวต่างๆ มีประวัติศาสตร์ปุา   ประวัติศาสตร์ชุมชน   การบันทึกวิดีโอ การทํา
จดหมายข่าว   การทําปฏิทินชนิดพันธุ์พืช  ทําหนังสือปุาชุมชน  ข้อมูลเหล่านี้มีการ
นําเสนอในเวทีประชุมวิชาการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงปุา ครั้งที่ 2 เมื่อปลายปี 
2557  

ต้นปี 2558 การถอดบทเรียนในปีที่แล้วก็ได้แนวคิดใหม่คือ  ให้เยาวชนแต่
ละปุาที่เข้าร่วมกิจกรรมไปคิดเรื่องราวที่อยากจะศึกษาในปุาของตนเอง แล้วเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติการดําเนินงานกับหัวหน้าแผนงาน โครงการวิจัยแบบสหสาขา
วิทยาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น  พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีกรอบการทํางาน 4 
เดือน ผลการดําเนินงานมีผลงานวิจัยเยาวชนทั้งหมดจํานวน 22 เรื่อง ทั้งหมดได้ถูก
นําเสนอในงานประชุมวิชาการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงปุา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 โดยนําเสนอแบบโปสเตอร์จํานวน 15 โครงการนําเสนอแบบปากเปล่า
ประกอบ power point 7 โครงการ นอกจากนี้ก็นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ที่
บริเวณงานกาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 22 

โครงการ คณะกรรมการประเมินผลงานที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ได้แก่ 
ศ.ดร.ภก.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ผศ.ดร.ทยา  เจนจิตติกุล และผศ.ดร.อมรา นาคสถิตย์ 
ทั้งนี้ท่านได้แนะนําวิพากษ์ผลงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ในการที่จะเก็บไว้เป็นองค์
ความรู้เพื่อสืบค้นของชุมชนต่อไป 

 

 หลายๆอย่างที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้  แบบสัม
มะปิทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ่ายทอดให้ ไม่ว่า
จะเป็นปราชญ์ หรือครูภูมิป๎ญญาของแต่ละปุาถ่ายทอดให้  นักวิชาการ โครงการ 
อพ.สธ. ถ่ายทอดให้  พระสงฆ์ ถ่ายทอดให้   สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่าง
หลากหลาย  ซึ่งเป็นการสืบค้นที่ผู้ร่วมกิจกรรมของแต่ละปุาได้ปฏิบัติจริง   แล้วถูก
นําเสนอในเวทีปุาสัญจรของแต่ละเดือนที่บริเวณปุาเจ้าภาพจัดงาน   และทุก
เครือข่ายปุาชุมชนในจังหวัดอํานาจเจริญรวมทั้งผู้สนใจก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมี
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการ อพ.สธ. และจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้คอยแนะนําเพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ที่ถูกต้อง และนําไปพัฒนาสังคมได้ถูกทิศถูกทาง   เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะ
ไม่ให้เรียกว่า การเรียนรู้แบบสัมมะปิได้อย่างไร   (สัมมะปิ เป็นภาษาอีสาน แปลว่า 
หลายอย่าง  ทุกสิ่งทุกอย่าง ผสมผสาน : ผู้เขียน เขียนตามความเข้าใจในภาษาถิ่น  
ส่วนภาษาอังกฤษก็เขียนตามตัวเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอ่ืน แต่อยากจะให้
ผู้อ่านเห็นความสําคัญของภาษาถิ่น) 
 

เสียงสะท้อนจาก “นางเอก” เยาวชนกลุ่มพัฒนาและ
อนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่ 

ภาวิตา บุญกัณฑ์ 
นักเรียนโรงเรียนปลาค้าววิทยานสุรณ์ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 หนูเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนแต่หนูทํางานทุกสิ่งทุกอย่าง   เพ่ือ
เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในและนอกโรงเรียน การทํางานนอกเวลาเรียนนั้น  เป็นการ
ดูแลผืนปุาโคกบ๋าใหญ่กับครูอุทัย บางเหลือ ท่านเป็นต้นแบบที่ทําให้หนู เกิดความ
สนใจ เพ่ือที่จะเรียนรู้แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางความกดดันของ
นักการเมืองท้องถิ่น  ที่พยายามจะนําเอาพ้ืนที่ปุาโคกบ๋าใหญ่เพ่ือไปทํากิจกรรมอย่าง
อ่ืน แต่แล้วสิ่งทีพ่วกหนเูรียนรู้ ลงมือทํา  ซึ่งนําทีมโดยครูอุทัย บางเหลือ ก็กลายเป็น
เกราะคุ้มกัน และรักษาคณะทํางานและผืนปุาโคกบ๋าใหญ่ให้อยู่รอด  ความคิดก็
สะท้อนในจิตสํานึกตลอดเวลา ว่าทําอย่างไรจะทําให้คนเหล่านั้นมีจิตสํานึก ในการ
หวงแหนปุาของตัวเอง ทําอย่างไรผู้บุกรุกปุาจึงจะเข้าใจ และถอยออกจากพ้ืนที่
สาธารณะ และหันมาร่วมมือร่วมใจกันบริหารจัดการปุาเพ่ือประโยชน์ของคนใน
ชุมชนบ้านปลาค้าวและชุมชนโดยรอบ 

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปุาไม้ สัตว์ปุา พืชพรรณธรรมชาติ เป็นสิ่งที่
เราต้องหวงแหน  เพราะหากไม่มีทรัพยากรเหล่านั้น มนุษย์อย่างเราจะไม่สามารถอยู่
บนโลกนี้ได้  ธรรมชาติช่วยเราแต่เราไม่เคยช่วยธรรมชาติ  เราคิดเพียงแต่จะอยากได้  
อยากมีในสิ่งที่ตนไม่เคยสร้าง   ถ้าเราไม่คิดที่จะสร้างมีแต่อยากได้ และคิดแต่จะ
ทําลายและใช้ประโยชน์โดยไม่คิดอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูธรรมชาติจะไม่ให้สิ่งนั้นหมดไปได้
อย่างไร  ถึงแม้ทรัพยากรในประเทศจะมีมากแค่ไหนแต่มันก็หมดไปได้เช่นกัน  หาก
เราหันกลับมาคิดอีกแบบ คิดที่จะเป็นผู้สร้าง คิดที่จะอยากให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่
กับเราไปนานๆ  เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์  ช่วยกันสอดส่องดูแล  รู้จักที่จะหวงแหน
เพราะธรรมชาติเป็นผู้สร้างชีวิตเป็นผู้ดูแลเรา ให้อาหาร ให้หยูกยา  และความร่มรื่น   
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หากไม่มีปุา ท่านลองคิดดูว่าโลกนี้จะไม่น่าอยู่เลย  ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจทุก
วันนี้  ธรรมชาติก็เป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น สิ่งไหนที่เราสามารถตอบแทน ไม่ว่าจะเป็น
การดูแล  การฟื้นฟู  หรือการอนุรักษ์  ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราทั้งสิ้น 

 
 

 เมื่อมองดูเพ่ือนๆ ในระดับโรงเรียน  มีไม่กี่คนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งๆ 
ที่ โครงการ อพ .สธ มาส่งเสริมการเรียนรู้ทุกเดือน ในความคิดของหนูคิดว่า  
ประสบการณ์ที่หาได้ยาก ได้แก่ การทําพิกัด การถ่ายภาพพันธุ์ไม้ การเก็บตัวอย่าง
แห้ง ตัวอย่างดองของพันธุ์ไม ้การทําสารคดี  การทําวิจัยและอีกหลายๆ กิจกรรม ซึ่ง
ในระบบโรงเรียนในป๎จจุบัน พวกเราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้แบบนี้เลย หนูเสียดาย
โอกาสของเพ่ือนๆ อยากให้เขามีโอกาสแบบหนู อยากรู้เหลือเกินว่า ใครปิดกั้นโอกาส
เขา  หรือเขาปิดกั้นโอกาสตัวเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยหาคําตอบให้หนูด้วยว่าเป็นเพราะ
อะไร 
 จากการที่หนูได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ อพ.สธ. หนูมีความ
ประทับใจในนักวิชาการทุกท่านที่หนูรู้จัก ได้แก่ อาจารย์วงศ์สถิตย์   ฉั่วกุล  อาจารย์
พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง อาจารย์ทยา  เจนจิตติกุล อาจารย์อมรา  นาคสถิตย์ 
อาจารย์เกษม  กุลประดิษฐ์  อาจารย์รมณีย์  ทองดารา อาจารย์ประภาพรรณ ซอ
หะซัน  และอีกหลายๆท่านที่หนูได้ลงพื้นที่กับท่าน หนูพยายามที่จะเรียนรู้และจดจํา
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น และคิดว่าจะได้ใช้มันตลอดชีวิต ถึงแม้หนูได้เรียนรู้ทุก
สาขาวิชาเหมือนกับทางโรงเรียนจัดให้ แต่การเรียนรู้กับปุาโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนั้นมี
ความสําคัญกว่ามาก  เพราะหนูได้ทํางานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือสังคม ระดับชุมชน 
รวมทั้งระดับประเทศ หนูได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ด้วยประสบการณ์แท้จริง ได้แก่ สังคม 
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาถ่ิน ภาษาอังกฤษ สถิติ การถ่ายภาพ การ
ทําสารคดี การพูดในเวทีประชุม คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จุลชีววิทยา และอ่ืนๆ  

สิ่งที่ได้เรียนโดยไม่รู้ตัวคือ การเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยด้วยตัวของหนูเอง 
คือ โครงการศึกษาเห็ดกินได้และกินไม่ได้  ที่สัมพันธ์กับต้นไม้บริเวณที่พบเห็ด  ใน
ป่าโคกบ๋าใหญ่ โครงการวิจัยดังกล่าว ทําให้หนูได้เรียนรู้ ได้บริหารงาน บริหาร
งบประมาณ จนกระทั่งประสบผลสําเร็จ หนูชื่นชมคุณครูของหนู ครูอุทัย บางเหลือ 
ครูที่มีจิตวิญญาณทุ่มเทเพ่ือสังคม ซึ่งหายากมากในป๎จจุบัน คุณครูทํางานทั้งในและ
นอกเวลา มีความขยันอดทนไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากฝุายต่างๆ ที่ไม่เข้าใจการ
ทํางานของท่าน หนูเรียนรู้และเดินตามท่านมาตลอด ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่ างไรก็
ตาม หนูได้เรียนรู้วิชาคนพร้อมที่จะปกปูองทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชนและของ
ประเทศชาติ เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรดังกล่าวอย่างยั่งยืน หนูภูมิใจที่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการ อพ.สธ.  ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ได้รู้จักผู้คนที่มีจิตใจ
เช่นเดียวกับหนู  ประสบการณ์จากการพบปะกับเพ่ือนพ่ีน้อง ปราชญ์ชุมชน ผู้นํา
ชุมชนและพระสงฆ์ของเครือข่ายปุาชุมชนอํานาจเจริญในเวทีปุาสัญจรในแต่ละเดือน 
ทําให้หนูได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่    ซึ่งถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดที่หนูเคย
ได้รับมา และจะเป็นประสบการณ์ที่หนูจะสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอน 

นี่คือเสียงสะท้อนจาก “นางเอก” ซึ่งตําแหน่งนี้ครูอุทัยเป็นคนมอบให้หนู 
หนูเป็นสมาชิกเยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ปุาโคกบ๋าใหญ่ และสมาชิกชมรมฮัก
แพงปุาอํานาจเจริญ  ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสหนูได้มาร่วมทํางานและเรียนรู้
ประสบการณ์จากทุกๆ ท่านค่ะ 

การด าเนินงานเกี่ยวกับแปลงทุเรียน 
ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (สวนสมเด็จย่า) 

เพชรดา เวชศรี 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด 

การเตรียมงานและการวางแผนท างานของแปลงอนุรักษ์ทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจน
แล้วเสร็จเป็นอย่างไร 

 การเตรียมงานในเรื่อง การอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นนทบุรี เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2555 สืบเนื่องมาจากการที่สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ได้ไปถวายรายงานการดําเนินงานในปี 2554 (ปีที่มี
น้ําท่วมใหญ่) ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทราบเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์
นายิกากิตติมศักดิ์     ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) ว่าในปี 2554 สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ําไม่ท่วม เนื่องจากอยู่ในฝ๎่งด้านตะวันออกของ
แม่น้ําเจ้าพระยา เทศบาลนครปากเกร็ดผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 
สามารถปูองกันน้ําไว้ได ้

 สมเด็จพระเทพฯ จึงทรงถามถึงสวนทุเรียนนนท์ว่าทุเรียนนนท์ที่ปลูกอยู่ทาง
ฝ๎่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาคงน้ําท่วมหมด ถ้าที่สวนสมเด็จฯ นนท์น้ําไม่ท่วม ก็
น่าจะนําทุเรียนนนท์มาอนุรักษ์ไว้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรีด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี ในช่วงนั้นคือ ท่านวิเชียร พุฒิวิญํู ท่านจึงน้อมรับพระราช
ดํารัส ลงพ้ืนที่มาดูที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เห็นมีพ้ืนที่ว่างอยู่ส่วนหนึ่ง
เป็นบึงน้ําและเทศบาลกําลังจะจัดทําโครงการพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสวนไม้เมืองนนท์ จึง
ได้ดําเนินการปรับโครงการของทางเทศบาลเป็นโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ 
และจัดให้มีอาคารเรือนทรงไทยเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสวนไม้เมืองนนท์ 

 
  

เนื่องจากพ้ืนที่เป็นบึงน้ํา มีปุากก และมีการนําขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ในเบื้องต้น 
คงต้องปรับปรุงพ้ืนที่และตรวจสอบคุณภาพดิน คุณภาพน้ําก่อน เทศบาลนครปาก
เกร็ดเราไม่มีหน่วยงานในเรื่องนี้โดยตรง จึงต้องตั้งคณะทํางานมาทําในเรื่องนี้ มี
เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดินและชาวสวนทุเรียนมาช่วยกัน กําลังสําคัญก็คือ คุณลุง
สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ มาดูพ้ืนที่และวัดคํานวณได้ประมาณ 7 ไร่เศษ โดยเริ่มจากการล้ม
กกเพ่ือถมบึง และดําเนินการปรับพื้นที่ถมดิน โดยให้นําดินท้องนามาเป็นพ้ืนล่างและ
ดินจากจังหวัดนนทบุรีมาถมในพ้ืนที่ (ซึ่งความจริงต้องทิ้งไปประมาณ 3 ปี ดินจึงจะ
เหมาะกับการปลูกทุเรียน) แต่ด้วยความเร่งด่วนของโครงการและจะจัดทําโครงการ
ในลักษณะการเป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ คณะทํางานจึงได้กําหนดพ้ืนที่ 
7 ไร่ ออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 ส่วนพื้นที่ด้านหน้าของโครงการ เป็นพ้ืนที่ทางเข้าจากเส้นทางรอบ
สวนสมเด็จฯ สามารถจัดทําเป็นส่วนประชาสัมพันธ์โครงการได้ จึงจัดเป็นพ้ืนที่ลาน
ทรงปลูก โดยกําหนดเป็นพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรดปลูกร่วมกับ
ทองหลาง มังคุด และคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนนนท์ 3 พันธุ์ ได้แก่ กะเทยเนื้อขาว 
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ก้านยาว และกลีบสมุทร ซึ่ งเมื่อวันที่  30 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จมาปลูกทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อขาวไว้แล้ว 

 ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของอาคารเรือนทรงไทย สร้างเป็นเรือนทรงไทยประยุกต์
เป็นเรือนไทยของชาวสวนทุเรียนนนท์ จัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสวนไม้เมืองนนท์ 
จัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จย่า ประวัติสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนทุเรียน
นนท์ รวบรวมข้อมูลทุเรียนนนทบุรีพันธุ์ต่างๆ และประวัติความเป็นมาของชาวสวน
นนท์ ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน รวมทั้งจัดแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของชาว
จังหวัดนนทบุรีที่มีต่อสมเด็จพระเทพฯ และสวนทุเรียนนนท์ 
 ส่วนที่ 3 คือ ส่วนของสวนทุเรียนนนท์ พื้นที่ส่วนนี้มีประมาณ 3 ไร่ เป็นส่วน
ที่เป็นบึงน้ําและปุากก  จึงต้องดําเนินการพัฒนาคุณภาพดิน ในเบื้องแรกดําเนินการ
ปลูกปอเทือง และจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปลูกทุเรียน โดยชาวสวนนนท์ เพราะทุเรียน
เมืองนนท์ต้องปลูกแบบยกร่อง มีการกําหนดขนาดของร่องทุเรียน ร่องน้ํา ความลึก 
ความกว้าง มีการกําหนดการปลูกทุเรียนสลับกับมังคุด ทองหลาง ตามภูมิป๎ญญา
ชาวสวนนนท์    จากพ้ืนที่ที่มีสามารถกําหนดพ้ืนที่ปลูกทุเรียนได้ 6 ร่อง สามารถ
ปลูกทุเรียนได้ 60 สายพันธุ์ ซึ่งตรงกับช่วงครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ คณะทํางานจึงได้ร่วมใจกัน จะดําเนินการโครงการให้สําเร็จทันในปี 
2558 จนมาทันกับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จมาเปิดอย่างเป็น
ทางการในวันที่  30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาในการดําเนินการ ตั้งแต่ 5 
มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2558   โดยขณะนี้โครงการได้ลงทุเรียนนนท์ไว้
ทั้งหมด 60 สายพันธุ์ ไม่ซํ้ากันเลย และต้นทุเรียนเติบโตได้ในระดับเมตรกว่าๆ ขึ้นไป 
อายุต้นประมาณ 2 ปีขึ้นไปได้แล้ว อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑ์ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว    
เหลือเพียงการจัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ รวบรวมข้อมูลภูมิป๎ญญาชาวสวนนนท์ และ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของทุเรียนทั้ง 60 สายพันธุ์ที่ต้องจัดทําควบคู่กันไป 

 

วันที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาทรงเปิด มีประเด็นอะไรที่พระองค์ท่านฝากไว้หรือมี
กระแสรับสั่งทุเรียนนนท์เกี่ยวกับอะไรไว้บ้าง 

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใยเรื่องน้ํา โดยทรงเล่าว่า ทุเรียนนนท์ที่นําไปปลูก
ให้ที่วังสระปทุมและที่ปทุมธานี ล้วนตายด้วยน้ําเค็ม รวมทั้งทรงห่วงใยเรื่องการใช้
ปุ๋ยเคมีที่มีจํานวนเกินไป โดยขอให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องให้ความรู้กับชาวสวนใน
เรื่องนี้ และเรื่องปุ๋ยด้วย 

 นอกจากนั้นพระองค์ทรงถามเรื่องการตั้งชื่อสายพันธุ์ต่างๆ ว่า ต้องเป็น
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งหากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ ต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับทุเรียนมิให้สูญหายไป ซึ่งในเรื่องนี้ก็ตรงกับแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านที่จะจัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป  
 

เทศบาลนครปากเกร็ด มีความมุ่งม่ันที่จะถวายงานด าเนินการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์
อย่างไร 

 การถวายงานด้านการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์นี้คงต้องตอบแทนเทศบาลฯ เลย
ว่า ถือเป็นเกียรติของเทศบาลนครปากเกร็ดอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จ

พระเทพฯ ในเรื่องนี้ เทศบาลฯ พร้อมที่จะถวายงานด้านนี้อย่างเต็มกําลัง ต้องบอก
ก่อนว่า เราไม่เคยมีภารกิจในลักษณะนี้มาก่อนเลย อยู่ๆ ก็ได้มาปลูกทุเรียนนนท์ 
และเป็นการปลูกแบบอนุรักษ์ ซึ่งต้องเก็บข้อมูลทุเรียนนนท์ตั้งแต่อดีตจนป๎จจุบัน 
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของทุเรียนนนท์ เก็บข้อมูลภูมิป๎ญญาชาวสวนนนท์ แล้ว
นําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป รวมทั้งต้องเรียนรู้ในการดูแลทุเรียนสายพันธุ์
ต่างๆ ไม่ให้เลือนหายไป เป็นงานที่ท้าทายมาก ซึ่งลําพังเทศบาลนครปากเกร็ด คงจะ
ไม่สามารถดําเนินการได้ การอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ต้องเป็นการทําร่วมกันทุกภาคส่วน 
ภาครัฐ เอกชน ชาวสวนนนท์ ต้องร่วมกันทํางานในเรื่องนี้ โดยมีโครงการอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ให้ทุกภาคส่วนได้มาทํางานร่วมกัน ใครมีภูมิป๎ญญา ใครมีข้อมูล มีพันธุ์
ทุเรียนนนท์ มีภาพถ่ายต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนนท์ เก็บไว้ก็สามารถจะมาแชร์
ร่วมกันได ้

 

อีก 10 ปีข้างหน้า สวนทุเรียนนนท์แห่งนี้ จะมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เรื่องทุเรียนนนท์ในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างไร 

 เทศบาลฯ คาดการณ์ไว้ว่า ทุเรียนในสวนน่าจะโตเต็มที่ในอีก 4 – 5 ปี พ้ืนที่
ในโครงการก็คงจะเป็นเรือนไทยและสวนทุเรียนตามวิถีชาวสวนนนท์ได้ชัดเจนขึ้น มี
การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของทุเรียนแต่ละ สายพันธุ์ทั้ง 60 สายพันธุ์ในโครงการ 
มีการสะสมความรู้ เรื่องปราชญ์ทุเรียน การปลูกทุเรียนของแต่ละอําเภอในจังหวัด
นนทบุรี มีการบริหารจัดการความรู้ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในพิพิธภัณฑ์เรือน
ไทย      มีการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
ภูมิป๎ญญาทุเรียนนนทบุรี   จากคําบอกเล่า” ซึ่งประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ต่างก็รู้จักทุเรียนและน่าจะมีองค์ความรู้ ในเรื่องทุเรียนเช่นกัน เราก็
สามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้ ว่าแต่ละพ้ืนที่มีประวัติทุเรียน มีภูมิป๎ญญาในการปลูก
ทุเรียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร คิดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า น่าจะทําได้ 

 

ห้องเรียนธรรมชาติภาคฤดูร้อน ตอน 

เรียนผ่านผู้คน รู้จากฝูงลิง ที่พนา 
 
นักศึกษา 3 คน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  ที่ตําบล
พนา จังหวัดอํานาจเจริญ พนาเป็นตําบลขนาดเล็ก บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 
1-2 ชั้น เป็นตําบลที่ขึ้นชื่อในด้านการศึกษา ผู้คนมีการศึกษาที่ดี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และรับข้าราชการเป็นหลัก  มองไปทางใดก็เห็นแต่นาข้าวเขียวขจี  
คนในตําบลพนานั้นแสนโชคดีท่ีมีปุาดงลิงดอนเจ้าปูุ ซึ่งเป็นผืนปุาเก่าผืนใหญ่ดั้งเดิมมี
ต้นไม้เล็กใหญ่และสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ ลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ มีเนื้อที่
โดยรวมประมาณ 260 ไร่ และสิ่งที่พิเศษของปุาแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งคือการมีลิงแสม
อาศัยอยู่ประมาณ 2,000 ตัว ปุาดงลิงดอนเจ้าปูุเป็นปุาที่ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
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ราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัดอํานาจเจริญ  

ระหว่างฝึกงานนักศึกษาได้พักอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ริน หอมหวน มหานิล  ซึ่ง
เป็นบ้านไม้ทรงไทย 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะใช้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการตํานาน
ประวัติของเมืองพนา และให้ความรู้เกี่ยวกับลิง ส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของคุณปูาเพ็ญศรี (มหานิล) ไวติ้ง และคุณลุง Lawrence Whiting     ซึ่ง
เป็นผู้ดูแลศูนย์วิจัยดอนเจ้าปูุ และเป็นแกนนําที่สําคัญในการดูแลรักษาผืนปุาแห่งนี้ 
ซึ่งจะถูกใช้เป็นพ้ืนที่เปูาหมายในการฝึกงานของ นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ ณัฐชนก 
แพงแสง นายศักดิ์ชัย  คุรุจิตโกศล  และ เอรินทร์  ยอดทองหลาง ทั้ง  3 เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จากนี้ไปจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาฝึกงานได้
เขียนบันทึกไว้หลังจากกลับมาจากการฝึกงานครั้งนี้                        

                                                                                         
ณัฐชนก แพงแสง 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
สําหรับนักสิ่งแวดล้อม เรามองว่าความรู้ ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน ทุกสิ่ง

รอบตัวเราล้วนเป็นครู การก้าวออกจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ไปสู่โลกความเป็นจริงที่
แสนกว้างใหญ่ถือเป็นสิ่งจําเป็นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเติบโต ในการ
ฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ฉันเลือกมาฝึกที่ศูนย์เรียนรู้ ริน-หอมหวน มหานิล และ
ศูนย์วิจัยดอนเจ้าปูุ ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของคุณปูาเพ็ญศรี (มหานิล) ไวติ้ง และคุณลุง Lawrence Whiting  สิ่งที่ได้รับรู้จาก
การฝึกงานตลอดระยะเวลาสองเดือนก็คือ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะทุกวันที่
ออกไปทํางาน พบว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้  หรือรู้แล้วแต่ยังไม่ชัดเจน 
บางเรื่องเราก็ลืมไปแล้ว การฝึกงานครั้ งนี้จึงถือเป็นการทบทวนความรู้เก่าและ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่มากมาย ประสบการณ์ท่ีได้รับหรือสิ่งใหม่ๆท่ีได้เรียนรู้  

 
 

ตลอดระยะเวลาฝึกงานนั้น ถือว่ามีมากพอสมควร ทั้งประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ได้เรียนรู้การทดลองพฤติกรรมต่างๆของลิง เป็นลักษณะการทดลอง
ใหม่ๆที่ยังไม่เคยเรียนในห้องเรียน สํารวจระบบนิเวศปุาดอนเจ้าปูุ  และศึกษา
สมุนไพรท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)  
ได้รู้จักการทํางานเป็นทีมร่วมกับเพ่ือน นักวิจัยชาวบ้านและอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
ได้ฝึกการใช้ภาษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมของแต่ละคน แต่ละประเทศ 
เป็นการแบ่งป๎นประสบการณ์ความรู้ของแต่ละสาขาที่ต่างคนเรียนมา ช่วยให้ได้เปิด
มุมมองการใช้ชีวิต และการทํางานให้กว้างขึ้นจากเดิม ที่สําคัญคือยังได้มิตรภาพดีๆ 
กลับมาด้วย ส่วนในด้านการทํางานร่วมกับชุมชน บางครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้อง
อาศัยความร่วมมือ และการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน การทํางานครั้งนี้ช่วยสอนให้รู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และมองมุมต่าง ไม่ใช่เพียงมองจากตัวเราออกไป แต่ควรมอง
จากมุมของผู้ อ่ืนเข้ามาด้วย    ทําให้เกิดความเข้าใจ ส่งผลให้งานที่ทําประสบ
ความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  
ความหลากหลายทางชีวภาพของวนอุทยานดอนเจ้าปูุ ถือว่าน่าสนใจ เป็น

อย่างมาก เพราะมีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด ที่เห็นได้ชัดคือ ลิงกว่า 2,000 ตัว 
ต้นไม้ในปุาแบ่งออกเป็นต้นไม้ใหญ่ และไม้พ้ืนล่าง เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร
รักษาโรคตามตํารับยามากมาย แม้เป็นปุาที่มีพ้ืนที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ถือว่ามีความ
อุดมสมบูรณ์ เอ้ือประโยชน์ต่อคนในชุมชนทั้งด้านการพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่ง
อาหารและยา ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป  

การฝึกงานภาคฤดูร้อนในครั้งนี้นับว่าคุ้มมาก ได้ฝึกการบูรณาการหลาย
สาขาวิชามาใช้เพ่ือให้งานลุล่วง ได้ลองทํางานจริง ได้ฝึกภาษากับเพ่ือนชาวต่างชาติ 
ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่พนากลายเป็นความทรงจําที่ดี และคอยเป็น
เครื่องเตือนสติ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเริ่มการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ที่นี่ ต่อจากนี้จะต้องจริงจังในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพ่ือเตรียมตัวก่อน
จบไปทํางานจริงในโลกภายนอก และมีความหวังหวังว่าเราจะไปช่วยแก้ไขป๎ญหาให้
องค์กรหรือท้องถิ่นของเขาได้ 
 

นายศักดิ์ชัย  คุรุจิตโกศล 
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ปุาดงลิงดอนเจ้าปูุเป็นปุาที่ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ซึ่งผู้ดูแล
ศูนย์วิจัยดอนเจ้าปูุก็เป็นแกนนําที่สําคัญในการดูแลรักษาผืนปุาแห่งนี้ โดยในช่วง
ระยะเวลาที่ได้มาฝึกงานที่นี่ ศูนย์ฯ จะมีการรับสมัครอาสาสมัครชาวต่างชาติเข้ามา
ช่วยงาน ในช่วงเวลาที่พวกเราไป ก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับอาสาสมัครต่างชาติ 3 
คน เป็นชาวอังกฤษ อเมริกา และสวีเดน ในทุกเช้าเราจะนําน้ําไปเติมในถังที่วาง
กระจายอยู่บริเวณปุา และบางครั้งก็จะนําอาหาร เช่น ข้าวเปลือก มัน ถั่ว แตงกวา 
ไปโปรยตามทางเดินในปุา เพื่อช่วยลดปริมาณลิงที่จะออกไปหากินนอกปุา เนื่องจาก
ลิงมักจะออกไปหาอาหารนอกปุา ทําให้ไปรบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆปุา  การให้
อาหารลิงยังสามารถศึกษาอะไรได้อีกหลายๆ อย่าง ได้แก่  

1) การนับจํานวนลิงทั้งหมดด้วยการแบ่งกันโปรยข้าวเปลือกเป็นทางยาว 
นอกนั้นลิงก็จะออกมานั่งกินเรียงเป็นแถว แล้วแบ่งกันนับจํานวนลิงในพ้ืนที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ รวมทั้งยังนับจํานวนลิงตามเพศ วัย ตั้งท้อง เพ่ือให้สามารถดูทิศทางการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรลิงได ้

2) การทําการทดลองว่าสีจะมีผลต่อการตัดสินใจของลิงหรือไม่ ด้วยการนํา
อาหารไว้ในถังสีต่างๆแล้วดูว่าลิงจะเข้าไปกินถังไหนก่อน และศึกษาระบบสังคมของ
ลิงว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าไปกินอาหารก่อน 
 นอกจากเรื่องลิงแล้วยังได้ร่วมเดินปุาไปหาสมุนไพรตามตํารับยาโบราณ
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน เก็บตัวอย่างสมุนไพรไปให้นักอนุกรมวิธานจําแนกชนิด
รวมถึงเก็บตัวอย่างดินและจับพิกัด GPS บริเวณที่สมุนไพรแต่ละต้นขึ้นมาวิเคราะห์
สภาพดิน แล้วนําข้อมูลที่ได้มานําเสนอในงานปุาสัญจรครั้งที่ 13  ซึ่งเป็นงานที่แกน
นําปุา ชาวบ้านและนักเรียนของแต่ละปุาที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จะมาศึกษาดูงานปุาของเจ้าภาพ ใครมีอะไรแปลกใหม่ก็จะมาแสดงปุาอ่ืนๆ ได้ชมกัน  
พอจบจากการร่วมสํารวจปุา ก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการทํางานของศูนย์การแพทย์
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แผนไทยพนาเป็นเวลา 3 วัน ได้เข้าไปดูขั้นตอนการให้บริการผู้ปุวย วิธีการรักษา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การนวด การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพร 
และยังได้เข้าไปเรียนรู้ในส่วนของการผลิตอีกด้วย โดยไดท้ดลองทํายาแคปซูล ชา ลูก
ประคบ และยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมาก  
 สิ่งที่ได้ศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติจากการฝึกงาน ทําได้พบเจอผู้คน ปราชญ์
ชาวบ้าน ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่หาจากห้องเรียนไม่ได้เลย ได้ทํางาน ได้
พูดคุยกับอาสาชาวต่างชาติ ทําให้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่
ต่างๆ ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในตําบลพนา และยังได้ใช้ชีวิตแบบพ่ึงตัวเอง ทําอะไรเอง
ทุกอย่าง การทํางานต่างๆ ก็ต้องวางแผนการทํางานกันเอง เป็นการฝึกให้ตนเองมี
ความฝึกความรับผิดชอบมากขึ้น 
 

เอรินทร์  ยอดทองหลาง 
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ผู้คนในพ้ืนที่แห่งนี้มีความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก ชอบที่จะร่วมมือช่วยกัน

จัดงานหรือทํางานที่มีการจัดขึ้นมาของตําบลหรืองานในวันสําคัญของไทยได้อย่าง
สมบูรณ์ ถ้ามีการวางแผนงานล่วงหน้า ตรวจสอบรายละเอียดการดําเนินการก่อนที่
จะถึงวันจริง เพ่ือช่วยปูองกันความผิดพลาดของการจัดงานและช่วยให้งานการ
ดําเนินไปอย่างราบรื่น  และการที่พ้ืนที่แห่งนี้มีบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้ง
ชุมชนและยังเป็นผู้ที่ริเริ่มผลักดันให้มีการสร้างโรงเรียน ซึ่งจะเป็นวางรากฐาน
การศึกษาของคนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ทันโลก จึงทําให้คุณตาริน  มหานิล เป็นผู้
ประสานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ โรงเรียน และชุมชนให้ทํางานรวมกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง แล้วก็ส่งทอดความเคารพนับถือมายังคุณปูาเพ็ญศรีที่เป็นลูกสาวคุณตารินผู้
ซึ่งมาประสานทํางานด้านส่งเสริมชุมชนต่อจากคุณตา เพ่ือหวังว่าเด็ก ๆ ในพ้ืนที่ทุก
คนจะโตมาอย่างมีความรู้และคุณภาพ แล้วกลับมาช่วยดูแลสืบทอดสถานที่ที่เคยบ่ม
เพาะให้ความรู้เรามา จึงทําให้ชุมชนแห่งนี้มีบุคคลากรที่ได้ไปร่ําเรียนศึกษาความรู้
มาแล้ว สามารถเอากลับมาพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว   
และจากการที่ได้ไปเห็นทํางานอย่างเอาจริงเอาจังของหน่วยงานในพ้ืนที่แห่งนี้   ทํา
ให้รู้ว่าในการทํางานที่แท้จริงนั้น เราควรที่จะก้าวไปด้วยกัน ช่วยเหลือและเติมเต็ม
ส่วนที่ขาดของกันและกัน ช่วยประคับประคองกันและไปให้ถึงฝ๎่งฝ๎นพร้อมกัน ไม่ใช่
ต่างคนต่างทํา ใครเก่งกว่าก็ไปได้ไกลกว่า  ส่วนคนที่ตามหลังก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของ
เขาท่ีต้องหาทางออกเอง และการที่เราทํางานด้วยกันนั้น เราต้องเอาใจเขามามาใส่ใจ
เราระวังคําพูดคําจาและสีหน้าท่าทาง เพราะถ้าเผลอทําสีหน้าหรือหลุดคําพูดออกไป
แล้ว อาจทําให้คนที่รับฟ๎งเสียใจหรือเกิดความโกรธเคืองจนส่งผลให้การทํางาน
หยุดชะงักหรืองานเสร็จล่าช้าจากกําหนดต้องส่งได้ 

 

 

การที่ได้ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2558 ที่ผ่าน
มา ทําให้ได้ประสบการณ์ต่างมากมายที่ในห้องเรียนไม่สามารถให้ได้ และยังได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมพูนขึ้นมาจากการที่ได้ไปทํางานรวมกับคนในชุมชน รวมถึง
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้นําความรู้ที่ได้ศึกษา

เล่าเรียนมานํามาใช้ในระหว่างการฝึกงานเพ่ือช่วยให้งานดําเนินต่อไปและเสร็จ
สมบูรณ์ นอกจากนี้งานที่ได้ทํานั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์แบบมีส่วนรวมกับคนใน
พ้ืนที่อีกด้วย 

จากการที่อยู่อาศัยและฝึกงานที่ตําบลพนานั้น ทําให้รู้ว่าที่แห่งนี้มีความน่า
หลงใหลและมีกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ ศิลปะ วัฒนธรรม การ
ดํารงชีวิต ที่ยังไม่ได้ทอดทิ้งแล้วเปลี่ยนไปเป็นสังคมสมัยใหม่ ชาวบ้านชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทํางานเป็นอย่างดี ให้ความเอ็นดู
นักศึกษาฝึกงานอย่างพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลาน นําขนม อาหาร ผลไม้ในท้องที่
มาให้เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในพ้ืนที่ก็ต่างให้ความใส่ใจกับอาสาสมัครที่มาปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่แห่งนี้ มีการทักทายและทําความรู้จักด้วยตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่คนเฒ่า 
 

ห้องเรียนธรรมชาติภาคฤดูร้อน ตอน 

ครั้งหนึ่ง…….ที่นาคู 
ศิลา  ศรีราชา  
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 ด้วยความบังเอิญ หรือความผิดพลาดทางด้านเอกสาร ทําให้ผมและเพ่ือนๆ 
ได้ไปฝึกงานที่บ้านนาคู ตําบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อได้ไปลงพ้ืนที่
ฝึกงานจริงๆ กลับพบว่าตัวผมเองได้รับประโยชน์จากการฝึกงานที่นั้นมากมาย การได้
ลงไปสัมผัสกับการทํางานจริง การได้ลงไปในพ้ืนที่จริง  การได้เห็นป๎ญหาจริงที่
เกิดขึ้น การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน จากการเก็บข้อมูลได้
ทบทวนความรู้ที่ได้เคยเรียนมา ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนที่และ GPS 
เป็นต้น ในพ้ืนที่นาคูแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีเสน่ห์แห่งหนึ่ง ชาวบ้านเป็นกันเอง ดูแลผมกับ
เพ่ือนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะช่วยเหลือในการฝึกงานของพวกเรา ไม่ถือตนเองว่าเป็น
ผู้ใหญ่กว่าแล้วจะไม่รับฟ๎งความคิดเห็นของเด็กๆ อย่างพวกเรา   พ้ืนที่บ้านนาคูนี้เป็น
หมู่บ้านที่อยู่ติดกับปุาดงใหญ่ ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากปุาทั้งการเก็บเห็ด 
หน่อไม้ สมุนไพร เป็นต้น ป๎ญหาในพ้ืนที่ที่พบได้แก่  ปัญหาขยะและการจัดการ 
พบว่ามีการนําขยะไปทิ้งในปุาและอบต. ที่นี่เองก็ยังไม่มีรถขยะ และใช้วิธีการกําจัด
ขยะด้วยการเผา ป๎ญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 

 

ปัญหาขยะ 

 อย่างไรก็ตามพบว่าพ้ืนที่บ้านาคูนี้ยังนั้นมีเสน่ห์มากมาย เช่น มีปุาชุมชนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์ศิลปาชีพ และสวนสาธารณะหนองสีโว เป็นต้น ผนวกกับความน่ารักเป็นกันเอง
ของชาวบ้านที่กล่าวมาข้างต้นจึงทําให้พ้ืนที่นี้มีความสนใจประกอบกับศักยภาพหลาย 
ประการของพ้ืนที่ ทําให้ทางโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้โครงการ
อพ.สธ. นําศักยภาพของพ้ืนที่มาพัฒนาเพ่ือทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของทรัพยากร ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ และเป็นการดูแลรักษาปุาอีกวิธีหนึ่ง 

ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ ด้วยความที่พวกเราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายอยู่

แล้วจึงไม่มีป๎ญหามากนัก แต่ก็มีอาหารบางอย่างที่กินยากไปหน่อย เช่น อ่อมลูกอ๊อด 

(แต่สุดท้ายอาจารย์ก็บังคับให้กิน) และน้ําพริกแมงแคง เป็นต้น นอกจากนี้เมื่ออยู่ใน

พ้ืนที่เราได้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ ที่วัดสีคุณคันธรส งานประจําของพวกเราคือ  ตื่น

เช้าตามหลวงพ่อบิณฑบาตรและทําความสะอาดวัด ส่วนงานเสริมต่างๆ พวกเราไป
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ช่วยตอนที่วัดมีงาน และงานที่พวกเราไปฝึกงานคือไปเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ทําขอบเขต

ปุา ช่วยนักวิจัยที่จะลงไปในพ้ืนที่ และช่วยคิดเรื่องการจัดการพื้นที่    

 
การทําขอบเขตปุา 

 
เดินตามพระบณิฑบาตร 

 ป๎ญหาในการฝึกงานครั้งนี้คือการทํางานไม่มีตารางการทํางานที่แน่นอน 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมกับวิถีชีวิต สภาพพ้ืนที่ 
ภูมิอากาศ เช่น ฝนตกบ้าง ชาวบ้านไม่ว่างบ้าง และการหลงปุา เป็นต้น  แต่สิ่งที่
ประทับใจในพ้ืนที่นี่คือ เราได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในเรื่องต่างๆกับชาวบ้าน 
อาจารย์ และนักวิจัยเป็นต้น บางเรื่องเราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ให้กับชุมชน 
แต่บางเรื่องเรากลับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เช่น ได้ลงไปทําการเก็บ
ข้อมูลที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความรู้และได้มุมมองการใช้ชีวิตต่างๆ 
จากคนที่เคยร่ํารวยสู่การทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง บางทีการที่คนเรามีเงิน
มากมายก็ใช่ว่าจะทําให้มีความสุข แต่ความสุขอาจหาได้ง่ายๆจากการที่เราได้ทําใน
สิ่งที่เราชอบและมีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก เป็นต้น 
 สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากฝากถึงผู้ที่ได้อ่านบทความนี้คือ สําหรับผมแล้วการ
จัดการกับป๎ญหาต่างๆ โจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งคือจะทําอย่างไร ให้คนเห็นถึงคุณค่าของ
สิ่งๆนั้น เพราะเมื่อคนเห็นคุณค่าของสิ่งๆนั้นแล้ว ก็จะรักษาและดูแลสิ่งๆนั้นเป็น
อย่างดี มันก็เหมือนกับสิ่งที่เราชอบหรือของสะสม คนอ่ืนอาจจะมองว่ามันไม่มีค่า
อะไร แต่สําหรับคนที่รักและสะสมแล้วมันไม่ใช่ สิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน ลองคิดดูเล่นนะ
ครับว่า ถ้าคนเราเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมกันมากข้ึน โลกจะน่าอยู่ขึ้นขนาดไหน 

การใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลพริกจังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ 

สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 
พริก กินเผ็ดแล้วแฮปปี้ ไม่รู้จะคิดเหมือนกันไหมครับ ความสุขของคนไทย

อย่างหนึ่งก็คือ การได้ทานอาหารอร่อย และหนีไม่พ้นความฮอตแอนด์สไปซี่ ที่ใครๆก็
หลงใหลในการรับประทานอาหารแซ่บๆ จึงถือว่าพริกเป็นส่วนผสมของอาหารรสเผ็ด
ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาหารไทย เพราะอาหารไทยหลายชนิดมีพริกเป็น
ส่วนประกอบ นอกจากรสเผ็ดของพริกจะช่วยชูรสของอาหารให้อร่อยขึ้นแล้วยังมี
สรรพคุณอีกหลากหลาย อันเป็นประโยชน์ของพริก  

 

 จะขอกล่าวประโยชน์ดีๆของพริกเม็ดจิ๋วที่มีรสเผ็ดจี๊ดนั้น  พริก เป็นพืชที่มี
ประโยชน์จริงๆ ไม่ว่าความเผ็ดของพริกที่มาจากสาร "แคปไซซิน" แล้วในเม็ดพริกยัง
มีวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียมและธาตุเหล็กอีกด้วย มีหลากหลายเสียด้วย ไม่เพียง
แค่ให้ความเผ็ดอย่างไร้สาระนะครับ พริกยังช่วยเพ่ิมสารแห่งความสุข "เอ็นโดร 
ฟิน" ให้ผู้ที่ชอบกินเผ็ด พริกยังบรรเทาอาการเจ็บปวด บรรเทาอาการไข้หวัด ลด
น้ํามูก ขณะเดียวกันยังช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้จางลง ช่วยให้ขับเสมหะ
ออกมาได้ง่าย สําหรับผู้ปุวยหอบหืด อีกด้วยครับ อย่างนี้แล้วเราอย่าลืมกลับไปหาซื้อ
พริกมารับประทานเป็นส่วนประกอบของอาหารจานโปรดของคุณนะครับ        

ในปีพ.ศ 2555 เป็นจุดเริ่มต้นโครงการนี้ เริ่มสํารวจการรวบรวมสายพันธุ์
พริกในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด 13 อําเภอ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ทุกอําเภอมี
การปลูกพริกจํานวนมาก ทางโครงการเริ่มบันทึกผลการสํารวจไว้เพ่ือเป็นการจัดทํา
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพริกในจังหวัด (Germplasm collection)      โดยนํามาทํา
การปลูกในแปลงปลูกเพ่ือศึกษาลักษณะพันธุ์พริก (Evaluation) เพ่ือศึกษาหา
ลักษณะของสายพันธุ์ต่ างๆ  ศึกษาลักษณะพันธุกรรมพริกตามหลักสากล 
(Descriptor) การเข้าสํารวจพ้ืนที่พริกใน 13 อําเภอพบว่าพริกสายพันธุ์พริก
กะเหรี่ยงมีการปลูกมากที่สุดในพ้ืนที่ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากพ้ืนที่มีความเอ้ืออํานวย
ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาที่ค่อนข้างสะดวกใช้ต้นทุนการดูแลไม่สูง
มากนัก จึงจัดเป็นสายพันธุ์ที่พบมากในแหล่งเพาะปลูกทั่วจังหวัดกาญจนบุรี และ
นํามาใช้ประโยชน์ทางด้านเป็นภูมิป๎ญญาทางด้านอาหารพ้ืนบ้านได้ด้วย 

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทําการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งจัดทํา
ฐานข้อมูล (Database) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปเพ่ือให้เกิด
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพริกที่รวบรวมไว้นํามาจัดผลิตภัณฑ์ทางยา ของพริก
สายพันธุ์ต่างๆที่มีลักษณะน่าสนใจ นอกจากนี้ทางโครงการวิจัยจะนําองค์ความรู้
ต่างๆมาประยุกต์ใช้เผยแพร่กับชุมชนได้รับทราบและนํามาพัฒนาปลูกจิตสํานึก
ร่วมกันอนุรักษ์ท้องถิ่น  

 
 

ผลการดําเนินงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนําเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเข้าสํารวจ
พ้ืนที่จํานวน 200 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงบนเครือข่ายอินเตอร์เนต ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจดู
ข้อมูลพันธุ์พริกและข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในการเข้าสืบค้นหาเมล็ด
พันธุ์พริกสายพันธุ์ที่พบในแหล่งเพาะปลูก แผนที่การเพาะปลูกพริกตลอดจนลักษณะ
ทางกายภาพพริกที่สังเกตได้จากรูปภาพที่บันทึกไว้บนฐานข้อมูลใน 13 อําเภอ จ.
กาญจนบุรี และในปี 2559 ทางโครงการมีแผนถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่ชุมชนในจังหวัด
กาญจนบุรีต่อไป  
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ถ้ าวังพระ..ถ้ าเล็กที่ไม่ธรรมดา 
 ชัยพร ศิริพรไพบูลย์   

อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากส่วนหนึ่งของคําโคลงในเรื่องลิลิตพระลอ “ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง ฯ” 
เป็นข้อสรุปข้อเท็จจริงของกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่ว่า สิ่งต่างๆ ในโลกใบนี้ย่อมไม่มี
อะไรที่จะคงตัวอยู่อย่างถาวรตลอดไป เพราะจะมีการเกิด การพัฒนาการ จวบจนไป
ถึงข้ันตอนสุดท้ายคือการสูญสลาย    เช่นเดียวกันกับเทือกเขาหินปูนในแถบตะวันตก
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีวิทยามาอย่าง
มากมาย  เช่น การยกตัวของเปลือกโลก (uplift) การเกิดชั้นหินคดโค้ง (Fold) และ
การเกิดรอยเลื่อน (fault) และยังคงมีการยกตัวอย่างช้าๆ จนถึงป๎จจุบัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกิดจากการละลายของหินปูนจากทั้งน้ําฝน น้ําผิวดินและน้ําบาดาล ซึ่งเป็น
กระบวนการหลักของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเทือกเขาหินปูน    จนทําให้เกิด
เป็นภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเรียกเฉพาะว่าภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst 
Topography)       

แต่ถ้ามองให้ละเอียดลึกลงไป เราจะพบว่าภายในเทือกเขาหินปูนนั้น จะมี
โพรงหรือถ้ําซ่อนอยู่มากมาย  ซึ่งถ้ําหลายแห่งได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิด
ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์มาตั้งแต่สมัยบรรพกาล   สําหรับถิ่นที่อยู่ของค้างคาว โดยเฉพาะ
ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่มี
ขนาดเล็กที่สุดในโลก ค้างคาวชนิดนี้ได้เลือกเอาถ้ําในเทือกเขาหินปูนบริเวณเขาวัง
เขมร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์มา
ยาวนาน เพราะในพ้ืนที่นี้มีความเหมาะสม  เนื่องจากตําแหน่งและลักษณะของถ้ํา
และของโถงถ้ําที่มักจะมีความซับซ้อน จึงทําให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ยากและมีความ
ปลอดภัยสูง  นอกจากนี้องค์ประกอบของพ้ืนที่ภายนอกถ้ํา ก็ล้วนแล้วแต่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ฝูงค้างคาวหลายชนิดพันธุ์มาอยู่อาศัย เช่น มีแหล่งอาหารที่อยู่ใกล้  
สําหรับตัวถ้ําเองก็มีลักษณะที่พิเศษ  เช่น การมีหน้าต่างถ้ํา หรือปล่องที่เพดานถ้ํา 
และมีซอกเล็กซอกน้อยจํานวนมาก ซึ่งเป็นช่องทางที่ค้างคาวจะใช้เป็นที่หลบหนีศัตรู
หรือบินออกไปหาอาหารได้ง่ายโดยไม่ถูกรบกวน 

 
พ้ืนที่แหล่งอาหารค้างคาวคุณกิตติเมื่อมองออกมาจากปากถ้ า 

 

ในพ้ืนที่เขาวังเขมรมีถ้ําจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นถ้ําขนาดเล็ก  หลายถ้ํา
เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวและสัตว์หายากหลายชนิด  และถึงแม้จะเป็นถ้ําขนาดเล็ก
แต่เมื่อมีการสํารวจถ้ําอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า    ในแต่ละถ้ํานั้นมีคุณค่าทาง
วิชาการมากมาย  เช่น ถ้ําวังพระ  ถ้ําเทพนิมิต ถ้ําตะแบก(ถ้ําขี้แรด) และ ถ้ําไทร  
เป็นต้น 
 
ถ้ าวังพระ..ถ้ าขนาดเล็กแต่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า 

ถ้้าวังพระ เป็นตัวอย่างถ้ําขนาดเล็กท่ีมีความสําคัญในพื้นที่เขาวังเขมร   เป็น
ถ้ําที่พบอยู่บนหน้าผาหินปูนด้านตะวันออกของแม่น้ําแควน้อย  อยู่ห่างจากแม่น้ํา

แควน้อยเพียงประมาณ 300 เมตร   มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 
80 เมตร มี 2 โถงหลัก ซ่ึงมีความยาวรวมกันเพียง 69 เมตร 

ลักษณะของถ้ําเป็นถ้ําแห้งหรือถํ้าตาย ไม่มีลําธารไหลผ่าน ดังนั้นในสายตา
ของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอาจมีความเห็นว่าไม่น่าสนใจนัก แต่ในทางวิชาการนั้นถ้ํา 
นี้มีคุณค่ามาก เพราะนอกเหนือไปจากจะเป็นแหล่งที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ค้างคาว
แล้ว  สิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นทั้งในถํ้าและนอกถ้ํา สามารถใช้เป็นหลักฐานทางด้าน
โบราณคดี ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศในสมัยดึกดําบรรพ์  ตลอดจน
การศึกษาประวัติการเปลี่ยนแปลงถ้ําและภูมิประเทศได้  เช่น ลักษณะหินที่ทําให้เกิด
ถ้ํานั้น เป็นหินปูนในยุคเพอร์เมียน (มีช่วงอายุประมาณ 290-245 ล้านปี)  มีสีเทา  
วางตัวทับอยู่บนหินกรวดเหลี่ยม (brecciated rock) ที่เกิดในบริเวณรอยเลื่อนในหิน
ทรายสีแดงยุคจูแรสสิก(มีช่วงอายุประมาณ 206-144 ล้านปี   และเกิดการสลายตัว
ไปในภายหลังจนเป็นโถงถํ้าบางส่วน ซึ่งนับว่าแปลกกว่าถ้ําอ่ืนๆ เพราะถ้ําในบริเวณนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นถ้ําในหินปูนล้วนๆ  

ดังนั้น เราจึงสามารถใช้เป็นหลักฐานของเหตุการณ์การเกิดรอยเลื่อนในอดีต
ได้เป็นอย่างดี  เพราะในขณะที่เกิดรอยเลื่อนนั้น หินทั้งสองยุคจะเกิดการปะทะกัน
อย่างรุนแรงจนทําให้หินทรายซึ่งเปราะกว่าจะแตกกลายเป็นเศษหินก้อนเหลี่ยมๆ
ขนาดต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกพัดพาเข้ามาตกทับถมในโพรงถ้ําหินปูนขนาดใหญ่
กลายเป็นตะกอนอุดตันในถ้ํา (cave fill) และภายหลังจะถูกเชื่อมด้วยเม็ดดินเม็ด
ทรายและน้ํา มีสารหินปูนทําให้แข็งตัวกลายเป็นหินกรวดเหลี่ยมแทรกอยู่ในถ้ํา
หินปูน พัฒนาการต่อมาคือเมื่อมีน้ําไหลผ่านเข้ามาจะเกิดการละลายและกัดเซาะเนื้อ
หินออกไปจนกลายเป็นโถงถํ้าที่มีน้ําไหลผ่าน  จากนั้น เมื่อแผ่นดินมีการเกิดยกตัวขึ้น
อีกจึงทําให้ระดับน้ําในถ้ําที่อยู่ใต้ดินลดลง ภูเขาหินปูนบางส่วนมีการพังถล่มลงมา  
ในที่สุดถ้ํานี้จึงกลายเป็นถ้ําแห้งเห็นเป็นรูขนาดใหญ่อยู่บนหน้าผาชัน  สําหรับ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าถ้ํานี้เคยเป็นถ้ําธารลอดมาก่อน  คือ การที่เราพบกรวด
แม่น้ําอยู่ใต้หินน้ําไหล (flowstone) ภายในถ้ํา นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักฐานการ
ลดลงของระดับพื้นถํ้าในอดีต ซึ่งจะสัมพันธ์กับการยกตัวของแผ่นดิน  เช่น การมีหลุม
ยุบ (sink hole) ที่พ้ืนถ้ํา   ระดับพ้ืนถ้ําบรรพกาล (fossil floor level)  การเกิดหิน
ถล่ม(rock fall)  การเกิดหน้าต่างถ้ํา (karst window) และการพบถ้ําต้นแบบ
(protocave) เป็นต้น    

  
หินน้ าไหล Flowstone และเคร่ืองมือหิน(stone tool) 

ภายใต้โครงการวิจัย “ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
นิเวศวิทยา และโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี”   ได้ให้ความสําคัญต่อการ
สํารวจและศึกษาเรื่องถ้ําและภูมิประเทศหินปูนในพ้ืนที่นี้  เพราะเป็นงานสําคัญที่จะ
สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการอนุรักษ์ค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นสัตว์ที่หายาก
และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยการอธิบายถึงถิ่นอาศัยที่มีความปลอดภัย รวมทั้งใช้
ศึกษาการเกิดและความสัมพันธ์ของแหล่งอาหารกบัทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ 
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“ทุเรียนพื้นบ้าน” แตกต่างหลากหลายอย่างชาญฉลาด 
ผศ. ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม  

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คนไทยโบราณมักจะขยายพันธุ์ต้นไม้ที่ชื่นชอบด้วยวิธีเพาะเมล็ด เมื่อติดใจ
รสชาติผลไม้จากต้นใดหรือจากลูกใดแล้วก็จะเก็บเมล็ดนั้นไปปลูกไว้บริเวณสวนใกล้ๆ 
บ้านหรือหลังตัวเรือน ด้วยวิถีปฏิบัติเช่นนี้จึงทําให้เกิด “พันธุ์ใหม่” ที่มีความ
หลากหลายแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างมหาศาล ต้นไม้เหล่านี้มีความแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง เพราะถือกําเนิดมาจากคนละเมล็ด หรือ อาจกล่าวได้ว่า “แต่ละต้น 
(สายต้น หรือ clone) คือ แต่ละพันธุ์” เสมือนกับพ่ีน้องท้องเดียวกันที่ย่อมต้องมี
ความแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละบุคคล “ทุเรียนพ้ืนบ้าน” ก็ใช้วิถีนี้ก่อกําเนิด
เช่นกัน ได้มีการรวบรวมพันธุ์และมีรายงานไว้มากกว่าหลายร้อยสายต้น  

ความหลากหลายของการเรียก “ชื่อ”  
การตั้งชื่อต้นทุเรียนในสวนของตนเองนั้น มีแนวคิดเพ่ือเรียกชื่อที่แตกต่าง

หลากหลาย อาทิเช่น ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของต้นหรือผลที่เห็น เช่น “เขียว
สด” มาจากสีผลที่เมื่อสุกก็ยังมีสีเขียวสดใส “อีหนัก” มาจากลักษณะคุณภาพผลที่
เมื่อสุกจะแก่ช้ากว่าต้นอ่ืน “จอกลอย” หมายถึง ผลที่มีขนาดผลเล็กและน้ําหนักเบา
มาก เปรียบเสมือนเมื่อผลตกลงในน้ําแล้วจะลอยอยู่บนต้นจอกที่ผิวน้ําไม่จมลงใน
ท้องร่อง ฯลฯ หรือตั้งชื่อตามตําแหน่งของต้นที่ถูกปลูกในบริเวณพ้ืนที่สวน เป็นการ
ระบุตําแหน่งในสวนของตน เช่น “ชายมะไฟ” หมายถึงต้นทุเรียนพ้ืนบ้านที่อยู่ใกล้
ต้นมะไฟ หรือตั้งชื่อเพ่ือระลึกถึงคน สิ่งของ หรือเรื่องราวที่ทําให้ประทับใจ เช่น กบ
พิกุล ราตรี ตาสอน ฯลฯ หรือตั้งชื่อตามชื่อต้นแม่พันธุ์ที่นําเมล็ดมาปลูกต่อหรือเป็น
เจ้าของต้นหรือสวนเดิม โดยเพ่ิมคําว่า “เม็ดใน” ลงไปข้างหน้าก็บอกความสัมพันธ์
นั้นได้ เช่น เม็ดในยายปราง เม็ดในตาสมบุญ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้แต่การกําหนด
ชื่อก็ยังมีแนวคิดท่ีแตกต่างหลากหลายอย่างน่าสนใจ 

ความหลากหลายของ “ผล” 

จากการทํางานของทีมวิจัยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา ร่วมกับการศึกษาระบบการ
จําแนกชนิดพันธุ์ และการใช้ลายพิมพ์ชีวโมเลกุลเพ่ือประเมินความหลากหลายของ
พันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนได้ข้อมูลพันธุ์ทุเรียนที่มี
คุณค่าปรากฏในฐานข้อมูลพันธุ์ทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 120 พันธุ์ (ศศิวิมล แสวงผล 
และคณะ, 2557) คณะวิจัยได้พบความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะรูปร่างผลและคุณภาพเนื้อผล (รูปที่ 1) ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดจากพันธุ์การค้า “หมอนทอง” อาทิเช่น ลักษณะสีเนื้อที่
พบตั้งแต่เนื้อสีขาวซีดที่มีปริมาณเม็ดสีของสารแคโรทีนอยด์ ซึ่งในการศึกษาของทีม
วิจัยนี้จะใช้เป็นตัวแทนของระดับความเข้มของสีเหลืองในเนื้อผลที่พบมีปริมาณน้อย 
เช่น ในพันธุ์ “ไอ้ใหม่” ดังแสดงในรูปที่ 2 จะพบว่ามีเนื้อสีขาวซีด ในทางตรงข้าม
ของพันธุ์ “กบตาขํา” ที่มีเนื้อสีเหลืองเข้มจะพบปริมาณแคโรทีนอยด์สูงมาก และจาก
งานทดลองนี้ก็พบว่าสีเนื้อผลของทุเรียนพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองเข้มกว่าพันธุ์ 
“หมอนทอง” อีกด้วย นอกจากลักษณะของสีเนื้อที่ช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคแล้ว 
ลักษณะรสชาติหวานก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกัน ในการศึกษาครั้งเดียวกันนี้ ใช้ค่าที่วัด
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของแข็งที่ละลายน้ําได้ (Total soluble solids) พบว่า
ตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านจากจันทบุรีที่มีรสชาติหวานในระดับเดียวกับหมอนทอง 
ได้แก่ “กําป๎่นเดิม” “ชายมะไฟ” และ “กบสุวรรณ” และยังพบในทุเรียนพ้ืนบ้าน
จากชุมพร คือ “ทางลอด” และ“ใกล้ไข่นุ้ย” ที่ให้รสชาติหวานได้ดีไม่แพ้กัน 
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์คุณภาพผลด้านอ่ืนๆ เช่น ปริมาณเส้นใย ปริมาณแปูง ฯลฯ ก็
ยิ่งพบความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านแตกต่างมากยิ่งขึ้น ที่เป็น
เอกลักษณ์ของทุเรียนพ้ืนบ้านในแต่ละสายต้นที่จะช่วยนําไปสู่การพัฒนาการใช้
ประโยชน์ของทุเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น  

 
รูปที่ 1 ความหลากหลายของลักษณะภายนอกและเนื้อของผลทุเรียนพ้ืนบ้าน 

 
รูปที่ 2 การกระจายตัวของสีเหลือง (ปริมาณแคโรทีนอยด์) ในเนื้อทุเรียน สํารวจจากแปลง

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อําเภอพลิ้ว จังหวัดจันทบุร ี
 

ความหลากหลายของ “การบริโภค” 

เรื่องราวของทเุรียนเกี่ยวพันกับครัวไทยมาช้านาน นอกจากทุเรียนจะใช้เพ่ือ
การรับประทานเนื้อผลตอนสุกแก่เป็นหลักแล้ว ยังพบว่ามีการใช้ส่วนต่างๆ ของพืช
นําไปบริโภคในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น แกงส้มจากกลีบดอกทุเรียน ขนมจีบ
จากหม้อตาลที่เป็นส่วนของกลีบเลี้ยง ทุเรียนทอดกรอบ หรือ Durian chip ที่ทําจาก
เนื้อผลในระยะก่อนสุกแก่  ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดทําคุกกี้ทุเรียนทอด ผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะกับการบริโภคเป็นของคนรุ่นใหม่ และที่รู้จักกันดีมายาวนานแล้ว คือ ทุเรียน
กวน เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้นิยมชมชอบทุเรียนกวนที่มักจะเสาะหาทุเรียนกวนซึ่ง
ทํามาจากทุเรียนพ้ืนบ้าน เนื่องด้วยมีรสชาติหวานละมุนละไมกว่าทุเรียนกวนที่ทํา
จากพันธุ์การค้า การบริโภคทุเรียนกวนก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และวิถีชีวิตสมัยใหม่มากขึ้นดังแสดงในรูปที ่3  

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีปรับรปูแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม ่

 

“ทุเรียนพ้ืนบ้าน” ความหลากหลายอันทรงคุณค่าจากบรรพชนที่สั่งสมเก็บ
ไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานไทยนั้น เป็นสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนควรตระหนัก และ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพ่ือรักษา “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียน
พ้ืนบ้าน” ให้คงอยู่พร้อมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า อันจะช่วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของทุเรียนพื้นบ้าน และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ในแก่ชาวสวนทุเรียนไทยได้ 
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รักษ์ ยิ้ม 

รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ทันทีท่ีได้ทราบว่า พวกเรา “ทีมวิจัยสัตว์ปุา” จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด

นิทรรศการวันเด็กร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี ในบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) สาวๆ หนุ่มๆ นักวิจัย

เริ่มออกอาการ (กังวล) เล็กๆ ว่า เราจะทําอะไรให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้ดี  

 ที่ผ่านมาหลายปี ทีมเราได้เข้าไปสํารวจพ้ืนที่แห่งนี้หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งพวก

เราเรียกกันจนติดปากว่า พื้นที่วังเขมร และหลายๆ ครั้งเวลาจะเข้าสํารวจพ้ืนที่ เราก็

เรียกสั้นๆ ได้อย่างน่ารักว่า เราจะไปเข้าวัง... กัน เรารู้อยู่แก่ใจว่า พ้ืนที่แห่งนี้เป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุาหลากหลายชนิด รวมถึงเจ้าตัวเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ค้างคาว

กิตติ บางทีก็เรียกว่า ค้างคาวคุณกิตติ หรือ ค้างคาวหน้าหมู (Kitti's Hog-nosed 

Bat, bumblebee bat, Craseonycteris thonglongyai) ซึ่งเป็นสัตว์ปุาคุ้มครอง 

และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะยกให้เจ้าตัวจิ๋วตัวนี้

เป็นพระเอกในโครงการเรา 

 

 
 การระดมสมองหาแนวคิดในการจัดนิทรรศการ เพ่ือให้ทั้งความรู้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ และความสนุกสนานตื่นเต้นแก่เด็กๆ เพ่ือให้ได้รู้ ได้เห็นและ

ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นธรรมชาติที่เค้ามีอยู่ใกล้ตัว และสร้างความรู้สึก

รัก หวงแหนและอนุรักษ์สิ่งที่เค้ามีนั้น จัดได้ว่า เป็นความท้าทายความสามารถ

นักวิจัยอย่างพวกเรามาก แต่ท้ายที่สุด เราก็ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก

การเข้าสํารวจพ้ืนที่โครงการ คือ “ถ้ํา” แต่การจะสร้างถ้ําให้เหมือนจริง ดูเหมือนว่า

จะเกินขีดความสามารถของเรา เอาเป็นว่า เราประดิษฐ์ “ถ้ําจําลอง” ให้เด็กๆ ได้

แอบส่องแอบดูสัตว์ในถ้ําก็แล้วกัน  

 และแล้ว “ถ้ําจําลอง” ของเราก็ได้ถูกเนรมิตขึ้นมาโดยฝีมือนักวิจัยหนุ่ม สาว

ในทีม ภายใต้ซุ้มนิทรรศการที่ชื่อว่า “มุมอนุรักษ์” งานนี้เรียกได้ว่า เพ่ือเด็กๆ 

โดยเฉพาะ (บอกได้คําเดียว.. พ่ีๆ รักเด็กค่ะ) ในถ้ําก็มีสัตว์ปุาตัวเล็ก..ตัวน้อย.. ทั้งตั้ง

วาง และแขวนไว้ เพ่ือให้เด็กๆ มาแอบมองดู  

 
 เมื่อวันที่เรารอคอยมาถึง ถ้ํา..พร้อม คน..พร้อม พ่ืๆ เริ่มมายืนประจําที่ 

ด้านหน้างานก็จะมีพ่ีสาวๆ สวยๆ มายืนเรียกเด็กๆ ให้เข้ามาชมด้านใน ส่วนพ่ีๆ ด้าน

ในก็พร้อมที่จะพาชมและให้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสัตว์ปุาแต่ละตัว โดยไม่ลืมที่

จะบอกกล่าวถึงความสําคัญของเจ้าตัวเหล่านั้นที่มีต่อคนและระบบนิเวศน์ใน

ธรรมชาติ เล่นเอาน้องๆ หนูๆ ตาวาวเป็นประกายจ้องหน้าพี่ๆ อย่างสนอกสนใจ และ

สุดท้าย..ก็จะมาจบการเยี่ยมชมด้วยเล่นเกมส์ ตอบคําถามและรับของรางวัลติดไม้ติด

มือกลับบ้านกัน งานนี้เรียกได้ว่า เด็กๆ ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเราได้รับทั้งความ

สนุกสนาน และความรู้ แถมยังสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้ทั้งกับพ่ีทีมงานเรา

ทุกคนมากมายจริงๆ ค่ะ 

 
 

 ท้ายที่สุด ต้องขอบคุณพ่ีๆ ทุกคนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันเนรมิตถ้ํา จัดเกมสนุกๆ 

เพ่ือเด็กๆ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี สมทบรางวัล ของที่ระลึกต่างๆ ขอบคุณ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และขอบคุณเจ้าบ้านผู้

น่ารัก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ให้โอกาสเรามาร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ 

เจ้าของพ้ืนที่ตัวจริง ค่ะ แล้วพบกันใหม่สองปีข้างหน้า..ค่ะ 
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เรื่องเล่าจากนักวิจัย : เถาวัลย์ช่วยชีวิต !!! 
ดร.จุฑารัตน์ แสงกลุ 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เขาผาแรต เป็นพ้ืนที่เครือข่ายหนึ่งในโครงการ อพ.สธ. ของโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์และนักวิจัยจ าเป็นต้องเข้าพ้ืนที่
เพ่ือส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ด้วยความมุ่งว่าจะได้พบกับสัตว์ขากีบ สี่ขา ที่อาศัยอยู่ ณ 
เขาลูกนี้ “เลียงผา” 

การปีนเขาหินปูน เป็นการเปิดประสบการณ์แรกของเหล่าอาจารย์หลายคน 
รวมทั้งตัวแทนจากอบต.น้ ารอบด้วย แต่ส าหรับคนในพ้ืนที่ (ผู้น าทาง) แล้ว เรียกได้ว่า 
‘ชิลล์ ชิลล์” ผู้น าทางทุกคนเล่าถึงประสบการณ์การเดินทางบนเขาผาแรตจนเหล่า
อาจารย์มั่นใจว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ยากล าบาก เพราะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายกล่าวว่า 
“เคยข้ึนเขาผาแรตเป็นประจ า” 

เหล่าอาจารย์นัดกันยืดเส้นยืดสายบ้างในยามเย็นก่อนถึงวันปฏิบัติการ และ
แล้ววันนัดหมายก็มาถึง  คณะส ารวจประกอบด้วย คณาจารย์ 6 คน พ่ีทัศ ตัวแทน
จากอบต.น้ ารอบ และพ่ีๆ ผู้น าทางอีก 4 ท่าน โดยตกลงกันว่า 12.00 น. เราจะลงมา
รับประทานอาหารกลางวันกันข้างล่าง ดังนั้น ทุกคนจึงเตรียมแต่น้ าดื่ม และอุปกรณ์
จ าเป็นขึ้นไปเท่านั้น ปล่อยละและวางอาหารกลางวันไว้เบื้องล่าง ในห้องครัวของ
โรงเรียนวัดเขาผาแรต 

การเดินทางช่วงแรกนั้นเป็นทางลาด ไม่ชันนัก พอเดินได้ไม่ล าบากนัก แต่
จากนั้นอีกไม่ทันถึง 100 เมตร ทางเริ่มชันขึ้น และต้องเริ่มใช้ทักษะ การปีนป่าย ทุก
คนเริ่มกังวลใจ แล้วหันมามองอ.เอ้ ว่าจะไหวไหม (เนื่องจากอ.เอ้เป็นคนที่ร่างกาย
ค่อนข้างใหญ่ และอาจจะไม่คล่องแคล่วมากนัก) ยังไม่ทันมีใครได้เอ่ยปากอะไร อ.เอ้
ก็พลันพูดขึ้นมาเองว่า “เดี๋ยวเอ้รอข้างล่างดีกว่านะ จะได้คอยเอารถมารอรับกลับไป
กินข้าวกัน”  เมื่อร่ าลากันสักพัก ทุกคนยกเว้นอ.เอ้ก็ได้เวลาปีนป่ายกันต่อไป ยิ่งเดิน
เข้าไปยิ่งต้องปีน ก าลังที่มีต้องใช้สอยอย่างประหยัด นอกจากนี้ความชันในการปีน
ป่ายก็มากข้ึนทุกขณะ  หลังจากทุกคนก้มหน้าก้มตา ดูทางที่ตัวเองต้องปีน ก็ได้ยิน
เสียงอุทาน “ไม่ธรรมดา” เสียงพ่ีทัศดังมาจากด้านหน้า “เราต้องมุดตัวขึ้นไป”  เป็น
ช่องหินเล็กๆ คล้ายปล่องไฟ ที่เราต้องช่วยกันดันตัวขึ้นไปข้างบนทีละคนๆ  หลังจาก
พ้นปากปล่องหินนั้นมา เงยหน้าขึ้น สิ่งที่เห็นคือ หินสูงชัน ไม่มีทางให้เดินต่อ ไม่รู้
จะต้องไปทางไหน ทิศไหน (คุณพระ อุทานอยู่ในใจ จะกลับตัวก็ไม่ทันการเสียแล้ว) 

นี่ใช่ไหมที่เรียกว่า เขาหินปูน พ้ืนหนามเหล่านั้น ช่างแหลมๆ ทั้งนั้นเลย 
ขนาดใส่รองเท้าผ้าใบแล้ว ยังจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงต าแหน่งแหลมของหินเพ่ือเหยียบ 
นิ้วมืออันอ่อนหนุ่มของทุกคน เริ่มใช้งาน จิก เกาะ กอด ตามซอกหิน เพ่ือพาตัวเอง
ให้ผ่านไปตามหน้าผาทีละก้าวทีละข้ัน คิดอยู่ในใจตลอดว่าเราจะต้องไม่เอาชีวิตมาทิ้ง
ที่นี่ เรายังมีงานต้องท าอยู่อีกมากมาย นักศึกษายังต้องการครูอย่างเรา เมื่อเริ่มถึงที่
ค่อนข้างราบ เราเริ่มเห็น ขี้สัตว์เป็นก้อนด าๆ อยู่มากมาย ตามซอกหิน ทั้ง เก่าและ
ใหม่ อ.ตู๋ตะโกนออกมา “นี่ไงๆ  มูลเลียงผา”เมื่อสิ้นเสียงอ.ตู๋ ทุกคนที่ตามมา
ด้านหลังก็รีบกุลีกุจอพาตัวเองมาอย่างเร่งรีบ เพ่ือดูขี้เลียงผากองแรก จากนั้น เราก็
เห็นกองมูลเลียงผาเรื่อยๆ กองมูลเลียงผา นี่แหละเป้าหมายของเรา วันนี้อาจโชคดี
จะได้เจอเลียงผา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เราปีนป่ายขึ้นกันต่อไปเรื่อยๆ ด้วยความหวัง จนถึงจุดสูงสุด มันเป็นความ
สุดยอดมาก ทั้งสูงและเสียว ลมก็แรง อากาศดี เย็นสบาย หายปวดเมื่อยได้สักพัก  
แต่สิ่งที่เราอยากเจอกลับไม่ได้เห็นซักตัว สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะเสียงของพวก
เรานั่นเองที่ตะโกนโหวกเหวก กลัวหลง ดังไกลจนท าให้คล้ายกับว่าเป็นการไล่เลียงผา
ให้หนีห่างจากขบวนเรา เป็นระยะๆ 

 
 
 
 
 
 
เมื่อเดินถึงยอดเขาเวลาล่วงมาถึง 11.00 น. แล้ว ก็ได้เวลาหาทางลงเขากัน 

พ่ีชาวบ้านผู้น าทางก็เริ่มมองลงไปเบื้องล่างเพ่ือหาทางลง โดยไม่ได้เดินกลับไปเส้น 
ทางเดิม พ่ีๆ เขาบอกว่ามีทางลงที่สบายกว่า พ่ีๆ จึงพาเดินไปเดินมา ปีนขึ้นบ้าง ปีน
ลงบ้าง เหนื่อยก็พัก และดื่มน้ าบ้างเป็นระยะ แต่เดินไปเท่าไหร่ ท าไมมันยังไม่ถึงสักที 
รู้สึกว่ามันยังต้องปีนขึ้นอยู่เลย นี่เราหลงทางกันหรือเปล่านะ จนแรงกาย และแรงใจ
ของทุกคนเหลือน้อยเต็มที น้ าดื่มที่เตรียม พกติดตัวขึ้นมาก็หมด ตั้งแต่อยู่บนยอดเขา 

นี่มัน 14.00 น. แล้ว แต่ยังหาทางลงไม่ได้เลย  พ่ีชาวบ้านบอกให้เรานั่งรอ 
แล้วหายกันไปพักใหญ่  กลับมาพร้อมกับค าพูดว่า  “เด่วเราปีนเถาวัลย์กันลงนะ” 
จากตรงนี้สูงจากพ้ืนประมาณ 3-4 เมตร เอาเป็นว่าเราเกาะเถาวัลย์นี้แล้วปล่อยตัวลง
ไป จากนั้นไม่รอช้า พี่ๆ ก็ลงไปถึงข้างล่าง และตะโกนเรียกให้พวกเราค่อยๆ ปล่อยตัว
ลงไป เหอะๆ นี่เสียวไม่ใช่เล่นเลยนะ เอ้า เอาก็เอา ไม่งั้นไม่ได้กินข้าวแน่ ด้วยที่ ทั้ง
แขน และขา ผ่านการปีน และเดิน มาครึ่งวัน ก็เริ่มออกอาการสั่น ไม่รู้ว่าจากอาการ
ล้า หมดแรงหิวข้าว หรือการกลัวความสูงกันแน่ 

พอลงมาถึงพ้ืนได้เท่านั้นแหละ สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาเป็นความคิดแรก คือ 
อยากจะก้มกราบพ้ืนดินเลยทีเดียว ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกรักพ้ืนแผ่นดินขึ้นมา
ทันที แต่อย่างไรก็ตาม พูดได้เลยว่า หมดสภาพ แรงกายที่มีหายไปไหนหมดไม่รู้ 
จากนั้นเมื่อทุกคนเดินออกมาที่ปากทาง อ.เอ้ก็ได้เปิดประตูรอรับทุกคน และพา
กลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน อาหารกลางวันมื้อนั้นอร่อยที่สุดเท่าที่
ได้กินมา การเดินทางส ารวจครั้งนี้ ในฐานะอาจารย์และนักวิจัย ไม่คาดคิดมาก่อนเลย
ว่ามันจะเป็นการส ารวจที่อันตราย เหมือนเอาชีวิตมาแขวนอยู่บนเส้นด้ายตลอดเวลา 
การไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ การป้องกันตัว เซฟตี้ หรือแม้แต่ถุงมือที่ส าคัญต่อการปีน
ป่ายเขาหินปูน อย่างน้อยครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับเรา นักส ารวจมือใหม่ ที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมรักษาชีวิตกันให้มากกว่านี้ สุดท้าย คณาจารย์ทุกคนต้องขอบคุณ
พ่ีๆ ผู้น าที่พาเดินเปิดประสบการณ์เขาหินปูน และพ่ีทัศน์ สาวน้อยตัวแทนอบต.น้ า
รอบ ที่บุกไปกับพวกเราอย่างเด็ดเดี่ยว นอกจากนี้ ที่จะไม่พูดถึงไปได้เลย คือ เถาวัลย์
เหล่านั้นที่ช่วยให้เราได้รอดลงมาจับพ้ืนดิน ต้องขอบคุณเถาวัลย์ช่วยชีวิตมากค่ะ แล้ว
เราจะกลับมาอีก บอกเลยว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ไม่
เคยเข็ดอยู่แล้ว    
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โครงการ อพ.สธ. กับงานสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์ 
ที่อ านาจเจริญ  

 
การจัดประชุมวิชาการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ครั้งที่  3 ที่จังหวัด

อ านาจเจริญ ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนจาก
โรงเรียนในเครือข่ายป่าชุมชน ได้น าเอาผลจากการส ารวจรวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ด าเนินการ ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนของตนในทุกๆ เดือน มาค้นหา
ศักยภาพของทรัพยากรในด้านต่างๆ ทั้งกายภาพ ชีวภาพ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู่ในป่าชุมชนและชุมชน และน ามาตั้งเป็นโจทย์ในการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าหา
ข้อมูล การท างานวิจัยร่วมกับปราชญ์ชุมชน และคุณครู รวมถึงการเรียนรู้ในการ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่าน
การคัดเลือกจ านวน 7 โรงเรียน เพ่ือมาน าเสนอผลงานที่พวกเค้าได้ท าการศึกษาวิจัย
ต่อกรรมการ   คณะท า งานจั ดประชุมวิ ช าการฯ ได้ เชิญคณาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยมหิดล จากจังหวัดอ านาจเจริญ รวมถึงปราชญ์ชุมชน เป็นตัวแทน
กรรมการในการให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้ง 7 กลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือให้
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของเยาวชน เป็นตัวอย่างและจุด
ประกายให้กับเพ่ือนๆ เยาวชนโรงเรียนอ่ืนๆ และน าไปสู่การต่อยอดความรู้จากฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในอนาคตของพวกเขาเหล่านั้นต่อไป  บทความต่อไปนี้เป็นทั้ง
ก าลังใจ ความในใจ ตลอดจนข้อคิดความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเยาวชน
นักอนุรักษ ์และการพัฒนาการศึกษาของชาวอ านาจเจริญ  

 
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี  

 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง  ต าบลห้วยไร่  จังหวัดอ านาจเจริญ  
 

นับเป็นครั้งแรก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
โดยได้รับเชิญเข้ามาเป็นกรรมการในการประเมินผลงานวิจัยของเยาวชนในงาน
ประชุมวิชาการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ครั้งที่ 3 นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้
ร่วมกิจกรรมนี้ 

ในตอนแรกๆ ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่พอมาสัมผัสดูแล้วก็พบว่าเป็นงาน
ประชุมวิชาการท่ีมีขนาดใหญ่ ที่มีคนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมงาน แต่เป็นที่น่าเสียดาย
ที่คนในวงการศึกษาและวงการปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ส่วน
ใหญ่เป็นภาคประชาชนที่รวมพลังลุกขึ้นมาปกป้องผืนป่าของจังหวัดอ านาจเจริญได้
อย่างเป็นรูปธรรม ผมขอชื่นชมกับชมรมฮักแพงป่าอ านาจเจริญ จนขอสมัครเข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะได้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อพ่ี
น้องชาวจังหวัดอ านาจเจริญ คนกลุ่มนี้เสียสละปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาเพ่ือลูกหลาน ด้วยความจริงใจ จากการทักทายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มีค าถาม
เดียวกันคือปีหน้าจะมีการจัดงานนี้อีกหรือไม่ 

 

 

จากการได้รับมอบหมายเป็นกรรมการที่กล่าวข้างต้น นึกไม่ถึงว่าเยาวชนจะ
ท างานได้ดีขนาดนี้  เป็นงานวิจัยที่ถูกแนะน าด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น   
ดังนั้น ผลงานวิจัยทุกผลงานรวมทั้งที่ถูกน าเสนอแบบโปสเตอร์และน าเสนอบนเวที 
ควรจะได้รับการต่อยอด ให้น าไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นโดยผู้น าชุมชน   ท าอย่างไร
จึงจะเป็นอย่างที่คิด เมื่อพิจารณาแล้วในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้บริหารการศึกษา  ยังคิด
อิจฉาเยาวชนกลุ่มนี้อยู่ไม่น้อยเนื่องจากว่าไม่มีโอกาสน าเยาวชนที่ตัวเองรับผิดชอบ
เข้ามาเรียนรู้ในจุดนี้ได้ แต่ก็ดีใจกับเยาวชนกลุ่มฮักแพงป่าอ านาจเจริญ ที่มีโอกาสดีๆ 
ได้เรียนรู้กับนักวิชาการระดับประเทศและยังได้เสนอผลงานโดยมีนักวิชาการ 
ศ.ดร.ภ.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ผศ.ดร.ทยา  เจนจิตตกุล  และผศ.ดร.อมรา นาคสถิตย์  
เป็นผู้นั่งวิพากษ์ผลงาน  นับว่าเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนอาสาสมัครอนุรักษ์ผืน
ป่าอ านาจเจริญ  และควรที่จะเชิดชูเยาวชนกลุ่มนี้  ให้เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
เยาวชนอ่ืนให้หันมาเอาใจใส่ดูแลป่าไม้  ซึ่งเป็นต้นทุนของสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ
ต่อไป  และท าอย่างไรจึงจะเอาองค์ความรู้จากป่าชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ มาเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดอ านาจเจริญ ท าอย่างไรคนในวง
การศึกษาของจังหวัดอ านาจเจริญ จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ และท าอย่างไร  คนใน
วงการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของโครงการ อพ.สธ. เรื่อง
นี้ก็ขอฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คิดต่อว่าควรจะท าอย่างไรต่อไป ทั้งนี้เพ่ือความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 
 
 

ผศ.ดร.อมรา นาคสถิตย์ 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

จากการเข้ามาร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัยของเยาวชนในงาน
ประชุมทางวิชาการ ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ครั้งที่ 3  พบว่า ตัวแทนของแต่ละ
โครงการส่วนใหญ่เข้าใจกระบวนการวิจัยให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่ตั้ง  ตลอดจน
เป้าประสงค์ไว้แต่ต้นเป็นอย่างดี หลายโครงการมีวิธีการน าเสนอได้ดีด้วยมีการเตรียม
ตัวซักซ้อมมาแล้วอย่างดีเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี พบว่า ยังมีบางโครงการฯ ของเยาวชน ที่อาจยังไม่เข้าใจถึง
กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการท าความเข้าใจกันต่อไป
ในภายหน้า รวมไปถึงการเตรียมตัวในการน าเสนอผลงาน การจัดท าสื่อที่ช่วยในการ
น าเสนอ การท าสไลด์การน าเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงให้เป็นสื่อที่ช่วยการน าเสนอได้มากขึ้น มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งส่วนตัวมองว่า
เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได ้
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การจัดกิจกรรมให้เยาวชนมีการศึกษาค้นคว้า เพ่ือการน าเสนอผลงาน

โครงการวิจัยฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาทักษะ เพ่ือให้เกิดการการเรียนรู้ของนักเรียนอันเป็นเยาวชนที่
เป็นก าลังส าคัญของจังหวัดอ านาจเจริญ  กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จัดได้ว่ามีส่วนกระตุ้น
และผลักดัน ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองจากการฝึกฝนและ
เรียนรู้การท าโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ผลที่ตั้งจุดประสงค์ในการวิจัยไว้ 

 
ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

 
ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เข้าฟังการบรรยายของนักเรียนที่ท ากิจกรรมใน”งาน

ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ครั้งที่ 3” อย่างแรกที่ชื่นชมคือหัวข้องานวิจัยที่นักเรียน
เลือกท า แม้ว่าจะรับฟังเพียง 7 เรื่อง แต่เป็นเรื่องที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของเห็ด 
แมลง พืชผัก พืชสมุนไพร ต ารับยาพ้ืนบ้าน ทรัพยากรกับวิถีชาวบ้าน ตลอดจนวิธี
ขยายพันธุ์ พืช ท าให้ เห็นว่าในจังหวัดอ านาจเจริญมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติสูง  มีภูมิปัญญาที่สั่งสมมาในรูปแบบของต ารับยาพ้ืนบ้าน ต ารา
โบราณ และเมื่อนักเรียนไปสอบถามข้อมูลภายในชุมชน ก็พบว่าผู้อาวุโสเหล่านั้นเป็น
ต ารามีชีวิตที่เก็บข้อมูลตามประสบการณ์ของแต่ละคนไว้  และสามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการท าวิจัย  

แม้ว่าทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญต่อชุมชนแตกต่างกัน แต่งานวิจัยทุก
โครงการ มุ่งที่จะหาวิธีอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ทรัพยากรของตน เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่ามีเยาวชนตระหนักว่าทรัพยากรนั้นมีประโยชน์และ
อยากให้มีไว้ใช้ต่อไปในอนาคต     

 

 

งานวิจัยแต่ละหัวข้อมีการค้นคว้าหาข้อมูล ทั้งที่เป็นต านาน ต ารา และมีการ
สอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนซึ่งท่านเหล่านั้นมักไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เนื่องจาก
อาจเห็นเป็นข้อมูลธรรมดา ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อมีลูกหลานไปสอบถาม ท่านก็ยินดีบอก
เล่าสิ่งที่รู้ สิ่งที่สังเกตมา ทั้งยังแนะน าเพ่ิมเติมข้อมูลทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ท่านเห็นว่า
ส าคัญเช่นเดียวกันให้ด้วย ยิ่งท าให้ทราบถึงความส าคัญของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ใน
ชุมชนมากยิ่งขึ้น และยังท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นเยาว์และรุ่นอาวุโสของชุมชน
เหนียวแน่นยิ่งขึ้น   

จากการน าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ท าให้เห็นว่านักเรียนทราบวิธี
ท างานวิจัยได้ดี  มีการหาข้อมูล วางแผนการท างานอย่างมีระบบ ซึ่งต้องขอบคุณ 
คุณครูและการสนับสนุนของโรงเรียน เมื่อสอบถามข้อสงสัย นักเรียนสามารถตอบได้
ทันที แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างาน ท าจริงและรู้จริง และการท าจริง
เหล่านั้นใช้เวลาไม่น้อยเลย ส าหรับนักเรียนสมัยนี้ ซึ่งเนื้อหาการเรียนเข้มข้นมาก อีก
ทั้งมีภาระงานอื่นๆ ที่นักเรียนก็ต้องรับผิดชอบด้วย     

ผลการวิจัยในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปเนื่องจากบางงานวิจัยยังไม่เคยมีผู้
ศึกษามาก่อน จะได้ข้อมูลพื้นฐาน  สามารถท างานวิจัยต่อเนื่องได้อีก และแม้งานวิจัย
บางชิ้นยังไม่เห็นผลชัดเจนเนื่องจากต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ผล แต่คาดได้ถึง
ผลส าเร็จได้  และนี่เป็นเพียงส่วนน้อยของทรัพยากรที่ถูกเลือกมาในแต่ละชุมชน  
หากทุกชุมชนมีโอกาสท างานวิจัยแบบนี้หนึ่งเรื่องต่อปี ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไทยจะถูกอนุรักษ์ไว้มหาศาลสักเพียงไหน 

ในการน าเสนอผลงานของนักเรียนอาจมีขลุกขลักบ้าง เช่นน าเสนอ
รายละเอียดมากเกินไปท าให้ควบคุมเวลาไม่ได้ตามก าหนด รูปในสไลด์เล็กเกินไป 
หรือน าเสนอสิ่งที่มีความส าคัญรองแทนความส าคัญหลัก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
แก้ไขได้ไม่ยาก และไม่ได้ส าคัญเท่าการที่นักเรียนในทุกกลุ่ม ได้เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งในชุมชนของตน ทั้งสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ในแต่ละระบบนิเวศน์ที่มี 
และความส าคัญของความรู้จากบรรพบุรุษที่สั่งสมสืบทอดกันมา  และตั้งใจอนุรักษ์
ทรัพยากรเหล่านี้ไว้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าขึ้น โดย
อาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าหรือบันทึกไว้  และที่ส าคัญยิ่งคือในวัน
ข้างหน้า  นักเรียนพร้อมที่จะส่งสิ่งล้ าค่าเหล่านี้ที่นับวันจะเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นให้กับ
ลูกหลานต่อไป     

ผู้เขียนอยากเห็นรายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะ รายงานที่เป็นต าราเล่มหนึ่งบอก
เล่าเรื่องราวสมบัติแห่งชุมชน ที่ทุกคนเห็นคุณค่า ช่วยกันบอกเล่า เพ่ิมเติมข้อมูล 
เชื่อมโยงคนรุ่นต่างๆ เข้าด้วยกัน  ปรบมือให้กับโครงการวิจัยฯ นี้ค่ะ 
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จะจดจารนามไว้ในโลกา 
ศศิวิมล แสวงผล 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 อาจจะเคยได้ยินกันว่า ในโลกนี้มีพรรณไม้ที่เรารู้จักแล้วราว 300,000 
ชนิด หลายคนคงจะสงสัยว่าการ “รู้จัก” พืชนี่คืออะไร และเมื่อได้ยินว่ามี “การ
ค้นพบ” พืชชนิดใหม่ ก็อาจจะสงสัยว่ามันยากหรือไม่ พบได้บ่อยๆ หรือไม่ แล้ว
นักพฤกษศาสตร์ไปหาพืชชนิดใหม่กันท่ีไหน 
 การศึกษา เรื่ องชื่ อ  และการจั ดกลุ่ มสิ่ งมี ชี วิ ต  เ รี ยกกันว่ าวิ ช า 
“อนุกรมวิธาน” เริ่มมาตั้งแต่เมื่อราว 300 ปี ก่อนคริสตศักราชในสมัยของ
อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ชาวกรีกซึ่งจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 2 กลุ่มคือพืช
และสัตว์ และเมื่อปี พ.ศ. 2280 และ 2296 คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus) 
ชาวสวีเดน ตีพิมพ์รายชื่อพรรณไม้กว่า 7,000 ชนิดที่ค้นพบแล้วก่อนหน้านั้นหรือ
ตั้งชื่อใหม่โดยลินเนียสเอง ในหนังสือ 2 เล่มซึ่งกลายเป็นคัมภีร์ที่ใช้กันมานาน
เกือบ 300 ปีจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นก็มีการค้นพบและตั้งชื่อพืชชนิดใหม่มา
เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่ายังมีสิ่งมีชีวิตในโลกอีกมากกว่า 86% ที่ยังไม่ถูก
ค้นพบโดยเฉพาะในบริเวณ “hot spots” ทั่วโลก เช่นในปี พ.ศ. 2553 เพียงปี
เดียว มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในลุ่มแม่น้ าโขงซึ่งรวมพ้ืนที่ประเทศไทยถึง 
208 ชนิด 
 การได้พืชชนิดใหม่ เป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการศึกษาโดยละเอียด 
เริ่มจากที่มีผู้ค้นพบพืชที่คาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ ต้องเก็บตัวอย่างเพ่ือท าตัวอย่าง
พรรณไม้แห้งหรือดองเก็บรักษาในหอพรรณไม้หรือพิพิธภัณฑ์พืชเพ่ือการอ้างอิง
ในอนาคต จากนั้นต้องศึกษาเปรียบเทียบกับพรรณไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วย
วิธีต่างๆ เช่น ใช้ลักษณะสัณฐานวิทยา ศึกษาไปถึงกายวิภาคของพืชนั้นเช่น 
ลักษณะของเนื้อเยื่อและเซลล์ในอวัยวะต่างๆ หรืออาจใช้ผลการศึกษาลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ หรือเปรียบเทียบล าดับสายดีเอ็นเอ จนแน่ใจว่าแตกต่างจากพืชที่เป็นญาติ
ใกล้ชิดที่สุด แล้วก็จะเรียบเรียงข้อมูล ประกอบด้วยค าบรรยายลักษณะ  ข้อมูล
นิเวศวิทยา ภาพวาด ภาพถ่าย ตั้งชื่อ เขียนรูปวิธาน (key) จ าแนกชนิดเพ่ือให้ผู้
ที่มาศึกษาต่อไปสามารถสังเกตลักษณะเด่นที่ใช้แยกพืชชนิดใหม่ออกจากพืชชนิด
ทีม่ีอยู่แล้วได้ จากนั้นจึงส่งบทความไปให้กองบรรณาธิการของวารสารนานาชาติ
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันและเห็นพ้องกันว่าเป็นพืชชนิดใหม่ ก็จะได้รับการ 
“ตีพิมพ์” ในวารสารนั้นและได้ใช้ชื่อที่ตั้งไปอย่างเป็นทางการ มีพืชหลายชนิดที่
รู้จักกันมานานแต่เพ่ิงมีการศึกษาอย่างละเอียดและตั้งชื่อก็มี ชื่อเหล่านี้จะถูก
รวบรวมไว้เป็นชนิดพืชของประเทศหรือพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ในหนังสือที่เรียกว่า 
Flora อย่าง Flora of India, Flora of China, Flora of Ko Chang (เกาะช้าง) 
และ Flora of Thailand หรืออยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของโลก เช่น 
www.ipni.org และ www.theplantlist.org เป็นต้น และจะเป็นชื่อที่คงอยู่คู่
โลกไม่สูญหาย แม้ว่าพืชชนิดนั้นอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ตาม (ซึ่งจะน่าเสียดายมาก !!) 
หากมีผู้ตั้งชื่อพืชชนิดเดียวกันซ้ ากับเรา ชื่อที่ตั้งชื่อไว้ก่อนจะถือเป็นชื่อที่ถูกต้อง 
และท่ีตั้งหลังจากนั้นเป็น “ชื่อพ้อง” 
 ขอยกตัวอย่างการค้นพบกล้วยชนิดใหม่ 2 ชนิดในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ 
นี้ ชนิดแรกเรียกว่ากล้วยนาคราช (Musa serpentina Swangpol & Somana) 
พบที่ จ. แม่ฮ่องสอน ตีพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 และชนิดล่าสุดคือ กล้วยศรีน่าน 
(Musa nanensis Swangpol & Traiperm) พบที่ จ. น่าน ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 
2558 

ด้วยความที่กล้วยป่า (ผลมีเนื้อน้อย และมีเมล็ดแข็งๆ เต็มผล) มักขึ้นอยู่
ในพ้ืนที่เปิดบริเวณชายป่า ผู้เขียนและคณะส ารวจจึงมักเดินทางไปตามถนนหลวง
และถนนชนบทต่างๆ และมักพบกล้วยป่าริมถนนที่ตัดผ่านป่า ชายเขา หน้าผา 
หรือล าห้วย วันหนึ่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ขณะที่คณะของเราเดินทางผ่าน

สะพานข้ามล าน้ าสายหนึ่งใน จ. แม่ฮ่องสอน เราก็พบดงกล้วยขนาดใหญ่ที่เชิง
สะพาน อยู่ลึกลงไปถึงล าห้วย จึงได้จอดรถลงไปส ารวจ ดงกล้วยนี้มีกล้วยต้นสูง
ใหญ่อยู่หลายสิบกอ เมื่อมองจากบนสะพาน ก็เห็นกล้วยกอหนึ่งมีปลีสีสวยหวาน 
ออกสีส้มชมพูแบบที่หลายคนอาจจะเรียกว่าสี “โอลด์ โรส (old rose)” ก้านปลี
ทอดเลื้อยออกมาจากดงกล้วย พวกเราตื่นเต้นกันมากเพราะจากการส ารวจกล้วย
มาท่ัวประเทศ ก็ไม่เคยพบเห็นปลีกล้วยชนิดอื่นมีลักษณะเช่นนี้มาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นเรายังพบกล้วยหน้าตาแบบนี้ใน จ. ตากและ จ.กาญจนบุรี

ด้วย จึงแน่ใจว่าเป็นกล้วยชนิดใหม่ ไม่ใช่กล้วยที่กลายพันธุ์ไปเพียงประชากรเดียว 
แต่เราก็ใช้เวลาต่อมาอีกถึง 5 ปีที่จะศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา และ
ชีววิทยาโมเลกุลให้เสร็จสมบูรณ์ จึงเรียบเรียงข้อมูลเป็นบทความ ส่งไปตีพิมพ์ใน
วารสาร Thai Forest Bulletin ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ตอบรับและถือเป็นพืชชนิดใหม่ 
เราตั้งชื่อกล้วยชนิดนี้ว่ากล้วยนาคราช (และชื่อพฤกษศาสตร์ภาษาละติน 
serpentina = คล้ายงู) เพราะปลีไม่ได้ห้อยลงเหมือนกล้วยชนิดอ่ืนแต่ทอดยาว
คล้ายงูเลื้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล้วยอีกชนิดหนึ่งคือกล้วยศรีน่านซึ่ง ดร. ปรัชญา ศรีสง่า จากสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เป็นผู้พบคนแรก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ขณะที่ส ารวจพืชในบริเวณ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน แต่ยังไม่ได้
ตรวจสอบชนิด ในอีกหลายปีต่อมา ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน จากที่ท างาน
เดียวกันได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบ ผู้เขียนและคณะจึงได้เดินทางไปยังพิกัดนั้น ดู
ลักษณะปลีแล้วเป็นชนิดที่แตกต่างออกไปจากที่เคยค้นพบในโลกอย่างแน่นอน 
แต่เมื่อแกะดูดอกภายในกาบปลี ยิ่งท าให้ผู้เขียนตื่นเต้นยิ่งขึ้น เพราะดอกมี
ลักษณะไม่เหมือนกับกล้วยชนิดอ่ืน กล้วยศรีน่านมีกลีบดอก 3 กลีบ และกลีบ
เลี้ยง 3 กลีบเชื่อมติดกันที่ครึ่งล่างของกลีบ ในลักษณะ 3+3 และมีเกสรเพศผู้ 6 
อันเชื่อมติดกันที่ใกล้ฐาน ในขณะที่กล้วยชนิดอ่ืนมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบเชื่อมติดกับ
กลีบดอก 2 กลีบ ส่วนกลีบดอกอีก 1 กลีบแยกออกจากกลีบอ่ืนๆ แบบ 5+1และ
มีเกสรเพศผู้ 5 อัน แยกเป็นอิสระจากกัน ลักษณะเช่นว่านี้โดดเด่นแตกต่างมาก
ขนาดที่ท าให้ค านิยามของพืชวงศ์กล้วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกล้วยศรีน่าน
ได้รับเลือกเป็น “สิ่งมีชีวิต 1 ใน 20 ชนิดที่โดดเด่นที่สุดที่พบใหม่ในปี พ.ศ. 
2558” โดยเว็บไซต์ Sci-News.com ในเวลาต่อมา ด้วยลักษณะที่แปลกและยัง
เป็นเพราะอยู่ในสถานะวิกฤติใกล้สูญพันธุ์ด้วย เนื่องจากขณะนี้เหลือพบอยู่ ณ 

 

กล้วยนาคราช (Musa serpentina Swangpol & Somana) 
 

http://www.ipni.org/
http://www.theplantlist.org/
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สถานที่แห่งเดียว ในจ านวนที่น้อยมาก และป่าใน จ. น่าน ก าลังถูกคุกคามอย่าง
หนักจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพื่อปลูกพืชเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 

 ในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับการตีพิมพ์ แม้ผู้เขียนและคณะจะแน่ใจว่า
กล้วยศรีน่านเป็นกล้วยชนิดใหม่ แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านไม่เห็นพ้องด้วย ท าให้
เราต้องศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะลักษณะกายวิภาคของใบที่แตกต่างจากใบกล้วย
ชนิดอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ในที่สุดจึงได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Systematic 
Botany  

 
 
 
 
 
 
 
 
จะเห็นได้ว่าความส าคัญของการค้นพบพืชชนิดใหม่ อยู่ที่ลักษณะการ

เป็นกลุ่มประชากรที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชชนิดใกล้เคียง ความยากง่าย 
ไม่ได้อยู่ที่ “การค้นพบ” แบบตะลุยเข้าทุกป่า บุกบั่นเข้าไปทุกดง เก็บต้นไม้ทุก
ต้น (แบบท าลายธรรมชาติ??!!) แต่อยู่ที่การสามารถหาหลักฐาน เช่น กายวิภาค
ศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล เซลล์พันธุศาสตร์ มาแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพืช
ชนิดนี้ไม่เหมือนชนิดที่เคยรู้จักกันมาก่อน หากเราเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพืชในกลุ่มนั้น
อย่างจริงจัง ไม่มีนักวิจัยคนอ่ืนเคยศึกษาพืชกลุ่มนั้นมาก่อน (เช่นที่ผู้เขียนศึกษา
กล้วยป่าในประเทศไทยที่มีข้อมูลเดิมน้อยมาก) เราอาจเป็นผู้ค้นพบพืชชนิดใหม่
ได้ไม่ยาก สิ่งที่ยากกว่านั้นมาก คือการช่วยกันรักษาป่าธรรมชาติผืนใหญ่ที่เหลือ
น้อยเต็มทีให้เหลืออยู่มากพอที่เราจะมีโอกาสในช่วงชีวิตที่เหลือของเราและของ
ลูกหลาน เข้าป่าไปพบพรรณพืชพรรณสัตว์ชนิดใหม่ 1 ใน 86% ที่ยังไม่ถูกค้นพบ 
ก่อนที่มันจะสูญหายไปจากโลกนี้ตลอดกาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กล้วยป่าบางชนิดในประเทศไทย  
(บนซ้าย) กล้วยตานี (ล่างซ้าย) กล้วยป่ามะละกา (ขวา) กล้วยปา่ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอย่างและถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของกล้วยเพ่ือประกอบบทความวิจัย 
 

ความหลากหลายของเห็ดในจังหวัดอ านาจเจริญ  
ผ่านภาพวาดสีน  า 
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นิทานสอนใจ 

ผศ. เกษม กุลประดิษฐ์ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คนหรือสัตว์ที่ทะเลาะ และเป็นศัตรูกัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานาน ดังนิทาน

ชาดกเรื่องพังพอนกับงูเห่า      เรื่องมีอยู่ว่า พระพุทธเจ้า เมื่อประทับอยู่  ณ  วัด

พระวิหารชื่อว่าเชตวัน ทรงปรารภการทะเลาะกันของมหาอ ามาตย์ทั้ง 2 คน 

อ ามาตย์สองคนเป็นนายทหารผู้ใหญ่ของพระเจ้าโกศล แต่ทั้งคู่มีนิสัยไม่ค่อยจะลง

รอยกัน  ใคร ๆ ก็ไม่สามารถท าทั้งคู่ให้หันมาจับมือรักใคร่กันได้เลย พระพุทธองค์

ทราบความจึงเสด็จไปที่กรุงสาวัตถี ได้ทรงพรรณนาอานิสงส์เมตตา 11 ประการกับ

อ ามาตย์ทีละคนจนมีจิตใจอ่อนโยน และประกาศอริยสัจ 4   แก่อ ามาตย์ทั้งสอง เมื่อ

อ ามาตย์ทั้งคู่ได้บรรลุความเป็นอริยบุคคลแล้ว ทั้งคู่ต่างก็พากันขอขมาโทใใน

ความผิดที่ล่วงไปแล้ว มีความสามัคคีรักใคร่กัน ตลอดมา ในอดีตชาติ อ ามาตย์ทั้งสอง 

คือพังพอนกับงูเห่า นั่นเอง  

ในอดีตกาล   มีพราหมณ์คนหนึ่ง  สละเพศฆราวาสออกไปบวชเป็นฤาใี

สามารถท าฌานและอภิญญาให้บังเกิด พักอยู่ที่หิมวันตประเทศ ในที่สุดแห่งที่จงกรม

ของพระฤาใีนั้น มีพังพอนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่ง ใกล้จอมปลวกมีงู

อาศัยอยู่ที่โคนไม้  งูและพังพอนทะเลาะกันเสมอ ตรงนี้เองมีเรื่องเล่า  จากพ่อพุทธา 

ตาบุดดา (ปราชญ์สมุนไพรป่าวนอุทยานดงลงิดอนเจ้าปู่)     บอกว่าพังพอนกับงูสู้กัน

มาไม่ยอมเลิกราเพราะรู้จักสมุนไพรถอนพิใที่ดี พังพอนจะใช้ตูมกา และงูจะใช้ปอปีก

ไก่ คือสู้กันแบบไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะมียาดีมาเป็นตัวช่วย แต่เมื่อพระฤาใี

ท าการสั่งสอนสัตว์ทั้ง 2 โดยชี้ให้เห็นโทใของการทะเลาะกันและอานิสงส์ในการ

เจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้ง  2 นั้นแล้วสอนให้รักสามัคคีกัน แล้วนั้น   เหตุการณ์กลับไม่

เป็นไปตามที่ควรจะเป็น พระฤาใีสังเกตเห็นว่า เวลาที่งูออกไปข้างนอก พังพอนก็

นอนอ้าปากหันหัวไปทางโพรงจอมปลวก หายใจเข้าออกหลับไป  จึงถามว่า เจ้ากลัว

อะไร ในเมื่อท ามิตรภาพที่จะรักใคร่ไม่เป็นศัตรูกันแล้ว ท าไมแม้แต่เวลาจะนอนหลับ 

พังพอนยังดูเหมือนระวังภัย ด้วยการนอนแยกเขี้ยวอย่างนั้นพังพอนจึงตอบไปว่า 

ส าหรับคนดีก็ไม่มีอะไรต้องระแวง แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือภัยอันตรายที่จะเกิดจาก

มิตร เนื่องจากมิตรย่อมรู้เรื่องของเราอย่างดีที่สุด เขาย่อมรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของ

เรา และถ้ามิตรนั้นมาจากคนเคยเป็นศัตรู ยิ่งท าให้อันตรายขึ้น แม้ว่าเราจะตกลงกัน

ได้ แต่ความหวาดระแวง จะเป็นเหตุแห่งการตั้งตนเป็นศัตรูกันต่อไป พระฤๅใีเมื่อได้

ฟังเช่นนั้นจึงกล่าวสอนพังพอนว่า “เจ้าอย่าได้กลัวไปเลย เราจะท าให้งูไม่ท าร้ายเจ้า

อีกต่อไป ตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ระแวงงูนั้นอีกเลย” แล้วสอนให้สัตว์ทั้ง 2 ตัวได้เจริญ

พรหมวิหาร 4  งูและพังพอนในครั้งนั้นได้เป็นมหาอ ามาตย์สองคน ตามที่ได้กล่าวถึง

ในตอนต้น  

 ชาดกนี้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะคู่กรณีทั้งสองเชื่อว่าตนเองเป็น

ฝ่ายถูก การทะเลาะกันนั้นย่อมมีจุดจบคือการสูญเสีย ยิ่งเชื่อว่าแต่ละฝ่ายล้วนมีของดี

เอาไว้ป้องกันด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ คนกลางไกล่เกลี่ยที่หวังให้เพ่ิม ความรักแบบ

เมตตา มีจุดจบที่มิตรภาพและสันติภาพ เป็นกลไกส าคัญ ชาดกได้โยงให้เห็นถึงความ

อาฆาตของสัตว์ที่เป็นศัตรูกันมาอย่างยาวนาน อย่างงูและพังพอนก็ยังมีคนกลางคือ

พระฤาใีผู้มีเมตตา มาท าให้เกิดความรักและความสามัคคีกันได้              

 

 

ชาดกนี้ชี้ให้เห็นว่า สัญชาติญาณของสัตว์ที่มีความระแวงภัยสูงอย่างพังพอน

นั้น แม้จะเป็นมิตรกับงูซึ่งเป็นสัตว์อันตรายแล้ว ก็ยังอดที่จะระแวงไม่ได้ ดังปรัชญาที่

พังพอนได้ตอบฤาใีว่า เมื่อพบหน้าศัตรูคู่อาฆาตก็ควรจะต้องระวังให้จงหนัก เพราะ

ศัตรูย่อมไม่มีความรักต่อกัน การที่ฝ่ายตรงกันข้ามพินาศไปเป็นความสุขของศัตรู สิ่ง

ส าคัญที่พังพอนย้ ามากที่สุดก็คือ อย่าได้ไว้วางใจในมิตรเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพราะว่า เรา

มักจะหันหน้าระวังภัยเมื่อเจอศัตรู แต่มักจะหันหลังให้แก่มิตรผู้ที่เรารักและไว้ใจ  ดัง

ค าสอนของคนโบราณที่กล่าวว่า ให้ระวังอย่าไว้วางใจสิ่ง 4 ประการที่อยู่ใกล้ตัว มัก

ท าอันตรายแก่เราได้เสมอ คือ 1. ช้างสาร เมื่อตกมันจะจ าเจ้าของไม่ได้  2. งูเห่า การ

กระท าอันไม่สมควรแก่ผู้มีพระคุณ  3.ข้าเก่า บริวาร คิดทรยศหักหลัง    4.เมียรัก มี

ใจให้ชายอื่นและร่วมมือกันท าร้ายสามี  ทั้ง 4 ประการที่กล่าวนี้เป็นสิ่งส าคัญถึงขั้นที่

ครูเพลง สุรพล สมบัติเจริญ น าไปใช้เป็นเนื้อร้องของเพลง สิบหกปีแห่งความหลัง 

ทีเดียว 

แต่ถ้าเกิดมีศัตรูเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ลองอ่านตรงนี้ คนเราเกิดมาร่วมโลกกัน 

ถึงแม้เป็นศัตรูกัน เราก็สามารถเป็นมิตรกันได้ ถ้าหากต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย

กัน แต่ถ้าหากต่างคนต่างเอาแต่ใจตนเอง ก็ยากที่จะเป็นมิตรกันได้ ย่อมจะเป็นเหตุ

ให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม "ศัตรูกลับเป็นมิตร" ได้หากไม่เอาแต่ทิฐิตน   

การวิเคราะห์ลักใณะเด่นและประโยยชน์ของพืชทั้งสองชนิดคือตูมกา และ

ปอปีกไก่ มาสู่ความเกี่ยวพันแบบปฏิกิริยาโต้ตอบของ สัตว์สองชนิดคือพังพอนกับ

งูเห่า  และถูกร้อยเรียงเข้ามาสู่กันด้วยสิ่งที่ส าคัญคือการให้แง่คิด ศัตรูมาเป็นมิตรได้ 

ผ่านนิทานชาดกในลักใณะนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เกิดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ และสอนใจผู้คนไปได้พร้อมๆกัน    

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก             

www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt46.php 

www.buddhism.rilc.ku.ac.th/.../ 

www.google.co.th/   

www.board.postjung.com  

www.gunsandgames.com   
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