










‘งอกงาม’ ‘เติิบโติ’ ‘ผลิิดอกออกผลิ’…หลิายคำำาในวงการการเงินการลิงทุุนมีทีุ�มาจาก 

ต้ินไม้

จากเมล็ิดเล็ิกๆ หรือกล้ิาทีุ�ถููกปัักลิงในผืนดิน ค่ำอยๆ ผ่านแดดผ่านฝนแลิะดูดซึึมอาหาร

จนเติิบใหญ่่ขึึ้�นเรื�อยๆ แลิะในทีุ�สุุดก็กลิายเป็ันไม้ใหญ่่แข็ึ้งแกร่ง กิ�งก้านแผ่ไกลิ พร้อมทีุ�จะ 

ผลิิดอกออกผลิ แติกกำาเนิดเปั็นไม้ต้ินใหม่ทีุ�จะรักษาวงจรแห่งการเติิบโติไปัได้ไม่สิุ�นสุุด  

เรื�องราวขึ้องติ้นไม้คืำอเรื�องขึ้อง ‘คำวามยั�งยืน’ ซึึ�งเป็ันอุดมคำติิขึ้องการลิงทุุน การทุำาธุุรกิจ  

หรือคำวามจริงก็คืำอการกระทุำาเกือบแทุบทุุกอย่างในชีีวิติ

หากมองในภาพใหญ่่ยิ�งขึึ้�น การปัลูิกหรือรักษาต้ินไม้เองอาจเรียกได้ว่าเป็ันหนึ�งในการ

ลิงทุุนทีุ�คุ้ำมค่ำาทีุ�สุุดขึ้องมนุษย์ เพราะในสุถูานการณ์์ปััจจุบัน ทีุ�ภาวะโลิกร้อนกำาลัิงเป็ันวิกฤติ

ร้ายแรงทีุ�ยังไม่มีทุางรับมือได้โดยง่าย ธุรรมชีาติิขึ้องติ้นไม้ทีุ�ดูดซึับคำาร์บอนในอากาศคำือ 

ปััจจัยทีุ�ชีะลิอแลิะบรรเทุาคำวามรุนแรงขึ้องการเปัลีิ�ยนแปัลิงทีุ�อาจเกิดขึึ้�นโดยทีุ�มนุษย์ไม่ต้ิอง

ทุำาอะไร

แต่ิแม้คุำณ์ปัระโยชีน์นี�ก็ยังเป็ันเพียงจุดเริ�ม เพราะนอกจากการเป็ันแหล่ิงเก็บกักคำาร์บอน 

ทีุ�ทุรงปัระสุิทุธิุภาพ ต้ินไม้ยังให้ผลิติอบแทุนทีุ�มากยิ�งกว่านี�ในอีกหลิายมิติิ ไม่ว่าจะเปั็นการ 

หล่ิอเลีิ�ยงระบบนิเวศ ดังเช่ีนต้ินไทุรหรือต้ินกะพงอันมหึมาทีุ�ถููกเปัรียบเปัรยว่าเป็ันดั�ง ‘โต๊ิะ 

บุฟเฟต์ิ’ ขึ้องสุรรพสุัติว์กลิางปั่าใหญ่่ การเปั็นแหลิ่งทุรัพยากรขึ้องชีุมชีน ดังเช่ีนต้ินเซีึยง 

ซึึ�งเป็ันแหล่ิงขึ้องรังผึ�งหลิวงติามธุรรมชีาติิ หรือต้ินติะแบก ทีุ�มาขึ้องโอสุถูเป่ั�ยมสุรรพคุำณ์  

การเป็ันสุ่วนหนึ�งขึ้องเรื�องราวในปัระวัติิศาสุติร์ ดังเช่ีนต้ินพุทุราทีุ�ช้ีางทุรงขึ้องสุมเด็จพระ- 

นเรศวรฯ ได้ใช้ีเป็ันจุดคำำ�ายันกายจนสุามารถูพลิิกสุถูานการณ์์ในยุทุธุหัติถีู หรือติ้นโพธิุ� 

ในมหาวิทุยาลัิยธุรรมศาสุติร์ทีุ�เป็ันจุดเริ�มขึ้องหลิายเหตุิการณ์์สุำาคัำญ่ทุางการเมืองขึ้องปัระเทุศ  

กระทัุ�งลิำาพังการมีอยู่ขึ้องติน้ไม้ทีุ�มีอายุยืนนานเปัน็ร้อยๆ ป่ัก็เป็ันแรงบนัดาลิใจถูงึภูมิปััญ่ญ่า

ลุ่ิมลึิกทีุ�พร้อมฝ่าร้อนหนาวแลิะหาโอกาสุงอกงามได้อย่างลิงตัิว
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ด้วยคำวามติระหนกัในคุำณ์ค่ำาแลิะคำวามงดงามขึ้องติน้ไมใ้นหลิากมมุมองดงันี� กลุ่ิมธุุรกจิ

การเงินเกียรติินาคิำนภัทุรจึงมุ่งเป็ันสุ่วนหนึ�งขึ้องการรักษา ‘รุกขึ้มรดก’ ขึ้องชีาติิ แลิะได้จัดทุำา

หนังสุือ Gallery of Trees นี�ขึึ้�นเพื�อรวบรวมไม้ใหญ่่ทุรงคำุณ์ค่ำาจากทัุ�วปัระเทุศ โดยได้รับ 

คำวามร่วมมือจากผู้คำรำ�าหวอดในวงการ ไม่ว่าจะเป็ัน ดร.สุรณ์รัชีฎ์์ กาญ่จนะวณิ์ชีย์ ปัระธุาน 

มูลินิธิุโลิกสีุเขีึ้ยว คุำณ์เริงชัีย คำงเมือง ช่ีางภาพระดับ National Geographic คุำณ์ฐิิติินันท์ุ  

ศรีสุถิูติ นักเขีึ้ยนเรื�องธุรรมชีาติิแลิะสิุ�งแวดล้ิอม กลุ่ิมอนุรักษ์ต้ินไม้ใหญ่่ BIG Trees  

ติลิอดจนบริษัทุ เดย์ โพเอทุส์ุ จำากัด ผู้ผลิิตินิติยสุาร a day มาร่วมคิำดร่วมสุร้างสุรรค์ำ 

ผลิงาน ทุำาให้มั�นใจได้ว่าหนังสืุอจะไม่เพียงสุมบูรณ์์ด้วยภาพแลิะการคัำดสุรรต้ินไม้  

แต่ิยังมีเรื�องราวทีุ�เป่ั�ยมปัระวัติิศาสุติร์แลิะคำวามรู้ทีุ�จะทุำาให้เราชืี�นชีมแลิะระลึิกถึูง 

มรดกสุำาคำัญ่ขึ้องชีาติิไปัได้อีกนานแสุนนาน

 

หนังสืุอนี�ได้ชืี�อว่า Gallery of Trees หมายคำวามถูึงห้องแสุดงศิลิปัะแลิะคำวามงาม 

ขึ้องต้ินไม้ แต่ิคำวามมุ่งหวังขึ้องเราคืำอ เมื�ออ่านหนังสืุอจบลิง คำวามงามแลิะเรื�องราวอัน 

น่าปัระทัุบใจจะทุำาให้ผู้อ่าน ‘รัก’ แลิะ ‘รักษ์’ ต้ินไม้ใหญ่่น้อยในชีีวิติ จนทุำาให้ Gallery  

หรือ ‘ห้อง’ อันเป็ันทีุ�แสุดงคำวามงามขึ้องต้ินไม้นั�นไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะแต่ิในหนังสืุอเล่ิมนี�

แต่ิมีอยู่ทัุ�วไปัทัุ�งปัระเทุศไทุย

 
กลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทร
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อาจไม่เคยมีใครมองเห็นรุกขเทวดา  
แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า การปกปักรักษาอย่างเงียบเชียบดำาเนินไปภายใต้ร่มเงาของต้นไม้  

ต้นไม้จึงเป็นผู้พิทักษ์สมดุลของโลก ผู้ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน 
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|   The Colossal Savior   |
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ด้วยทีุ�อยู่เร้นลึิกเข้ึ้าไปัภายในป่ัานอกเขึ้ติพื�นทีุ�บริการ 

นักทุ่องเทีุ�ยวขึ้องอุทุยานแห่งชีาติิทุองผาภูมิ กระบากขึ้าวแห่ง

บ้านป่ัาไร่จึงเป็ัน ‘unseen destination’ ขึ้องแทุ้ ผู้อยากดั�นด้น 

ไปัชีมต้ิองขึ้ออนุญ่าติอุทุยานแห่งชีาติิฯ พร้อมทัุ�งขึ้อคำวาม

อนุเคำราะห์เรื�องเจ้าหน้าทีุ�นำาทุาง เพราะแม้เสุ้นทุางช่ีวงเจ็ด

กิโลิเมติรแรกจะโดยสุารรถูขึ้องอุทุยานฯ ไปัได้ แต่ิเสุ้นทุาง 

ช่ีวงหลัิงทีุ�ยาวร่วมหกกิโลิเมติรทุุกคำนต้ิองพึ�งลิำาแข้ึ้งตัิวเอง ทัุ�งไต่ิ

ระดับขึึ้�นเขึ้าลิาดชัีน เลีิยบสัุนเขึ้า ลัิดเลิาะลิงหุบเขึ้า ผ่านไปัสุาม

ชัี�วโมงเราจึงมายืนหอบอยู่เบื�องหน้ากระบากขึ้าวผู้ยิ�งใหญ่่  

ทุว่ายามได้พบสุบติากัน คำวามสุวยสุง่าขึ้องต้ินไม้ยักษ์ก็คำล้ิาย 

จะติิดอยู่ในคำวามทุรงจำาติลิอดไปั

ปัลิายเดือนกุมภาพันธ์ุเป็ันฤดูกาลิผลัิดใบ ป่ัาเบญ่จพรรณ์

แลิะป่ัาไผ่ติลิอดเสุ้นทุางเดินเทุ้าอยู่ในสุภาพร้อนแล้ิง ต้ินไม้ 

สุ่วนใหญ่่พากันทิุ�งใบไม้แห้งสีุนำ�าติาลิลิงเกลืิ�อนพื�นดิน เปิัดเปัลืิอย

เรือนยอดให้แลิดูโปัร่งโล่ิงกว่าช่ีวงเวลิาอื�นขึ้องป่ั กระทัุ�งเดินพ้น

แนวป่ัาไผ่ช่ีวงสุุดทุ้ายแลิะก้าวเข้ึ้าสูุ่เขึ้ติป่ัาดิบแล้ิงทีุ�ยังคำงสีุเขีึ้ยว 

ไว้คำรบถู้วนตัิ�งแติ่ระดับพื�นดินเรื�อยขึ้ึ�นไปัจนถูึงแนวยอดไม้  

จึงเรียกว่าเราได้เข้ึ้าสูุ่ฐิานทีุ�มั�นขึ้องกระบากขึ้าวหรือขึ้มิ�นดำา หรือ

ทีุ�ชีาวบ้านทุองผาภูมิเรียกกันว่า ‘ต้ินไม้ยักษ์’ นั�นเอง

กระบากขึ้าวต้ินนี�มีลัิกษณ์ะสุมบูรณ์์ทุุกสัุดสุ่วน ลิำาต้ินติรง

สุวยงาม วัดขึ้นาดเสุ้นรอบวงลิำาต้ินได้ 13.4 เมติร ถููกค้ำนพบโดย

ชีาวบ้านในพื�นทีุ� คำวามใหญ่่โติดังกล่ิาวถููกบอกเล่ิาต่ิอๆ กันมา 

เมื�อทุราบถูึงหน่วยงานราชีการจึงมีการจัดทีุมเจ้าหน้าทีุ�เข้ึ้ามา

สุำารวจ ติามมาด้วยการปัระกาศเขึ้ติคำรอบคำลุิมผืนป่ัาโดยรอบ 

เพื�อจัดตัิ�งอุทุยานแห่งชีาติิทุองผาภูมิในป่ั 2534 คำวามจริง 

กระบากเป็ันไม้เนื�อแข็ึ้งทุนทุาน นิยมใช้ีสุร้างทีุ�อยู่อาศัยแลิะทุำา 

เคำรื�องเรือน ปััจจุบันจึงมีเหลิือรอดอยู่ในปั่าธุรรมชีาติิไม่มาก  

แต่ิชีาวบ้านเชืี�อกันว่าต้ินกระบากใหญ่่ต้ินนี�มีสิุ�งศักดิ�สิุทุธิุ�หรือ 

เทุวดาดูแลิคุ้ำมคำรองอยู่ อีกทัุ�งยังอยู่ในระยะไกลิหูไกลิติาผู้คำน  

ไม่มีใคำรคิำดตัิดโค่ำน ทุำาให้เติิบโติกลิายเป็ันคำวามภาคำภูมิแห่ง

แนวป่ัาฝั�งติะวันติกขึ้องปัระเทุศไทุย

บริเวณ์โคำนต้ินกระบากขึ้าวปัรากฏสัุดสุ่วนคำล้ิายแทุ่งทุรง

กระบอกทีุ�ค่ำอยๆ สุอบเล็ิกลิงแลิะแนบไปักับลิำาต้ินโดยรอบ 

อวัยวะกึ�งรากกึ�งลิำาต้ินนี�แทุ้จริงเป็ันรากพิเศษหรือ ‘พูพอน’  

อีกรูปัแบบหนึ�งทีุ�ต้ินไม้สูุงใหญ่่ติระกูลิกระบากแลิะสุายพันธ์ุุ 

ใกล้ิเคีำยงมีวิวัฒนาการเพื�อคำวามอยู่รอดภายใต้ิโจทุย์ชีีวิติใน 

ป่ัาฝนเขึ้ติร้อน รูปัทุรงคำล้ิายๆ คำรีบสุามเหลีิ�ยมทีุ�เต็ิมไปัด้วย

ซึอกหลืิบนั�นช่ีวยดักแลิะกักธุาตุิอาหารบริเวณ์หน้าดินได้

เหมือนพูพอนขึ้องต้ินเลีิยงผึ�ง แลิะแม้เนื�อไม้ติรงสุ่วนนี�จะไม่

แข็ึ้งมาก แต่ิพูพอนรูปัทุรงนี�ก็เป็ันโคำรงสุร้างสุำาคัำญ่ทีุ�เพิ�มคำวาม

แข็ึ้งแรงให้สุ่วนฐิานล่ิาง ช่ีวยให้ต้ินไม้ใหญ่่อย่างกระบากขึ้าว 

ซึึ�งมักเติิบโติบริเวณ์หุบเขึ้าทีุ�มีคำวามชืี�นสูุงสุามารถูยึดเกาะ 

หน้าดินทีุ�อาจจะอ่อนนุ่มแลิะอุ้มนำ�าในช่ีวงฤดูฝนแลิะทุะยาน

เรือนยอดสูุ่คำวามสูุงมากกว่าห้าสิุบเมติรได้อย่างมั�นคำง

ยังไม่มีการติรวจสุอบอายุกระบากขึ้าวต้ินนี�อย่างเป็ัน

ทุางการ ได้แต่ิปัระมาณ์กันว่าน่าจะหลิายร้อยป่ัแล้ิว แลิะเมื�อ

ไม้ใหญ่่อย่างกระบากขึ้าวได้รับโอกาสุให้เติิบใหญ่่ สิุ�งทีุ�มัน

ติอบแทุนผืนดินนั�นยังปัระโยชีน์ยืนยงให้แก่ทุุกสุรรพสิุ�งบนโลิก

รวมถึูงมนุษย์ ในป่ั 2010 คำณ์ะนักวิจัยจากมหาวิทุยาลัิยโซึลิ 

(University of Seoul) ร่วมกับนักวิจัยชีาวฟิลิิปัปิันส์ุทุำาการศึกษา

ปัริมาณ์ชีีวมวลิ (biomass) ทีุ�สิุ�งมีชีีวิติในธุรรมชีาติิสุะสุมไว้ใน

ตัิวมันเอง พบว่ากระบากเป็ันสุายพันธ์ุุไม้ทีุ�กักเก็บชีีวมวลิไว้มาก

เป็ันอันดับต้ินๆ ขึ้องป่ัาเบญ่จพรรณ์ กระบวนการสุะสุมชีีวมวลิ

เกิดจากคำวามสุามารถูขึ้องติน้ไมใ้นการดงึพลัิงงานแสุงอาทุติิย์

มาแปัรรูปัผ่านการสัุงเคำราะห์แสุง แลิะในกระบวนการนี�เอง 

มันได้ดักจับก๊าซึคำาร์บอนไดออกไซึด์ในอากาศไม่ให้ลิอยไปัสูุ่

ชัี�นโอโซึนแลิะกลิายเป็ันสุ่วนหนึ�งขึ้องปัรากฏการณ์์เรือนกระจก  

เป็ันทีุ�มาขึ้องคำวามจริงเรียบง่ายทีุ�ว่าติ้นไม้คืำออาวุธุทีุ�ดีทีุ�สุุด 

ในการต่ิอสูุ้กับภาวะโลิกร้อน 

ป่ั 2557 มีรายงานว่าพบช้ีางป่ัาโขึ้ลิงใหญ่่ราว 70-80 ตัิว  

มาพึ�งพาคำวามอุดมสุมบูรณ์์ขึ้องผืนป่ัาแถูบนี� เช่ีนเดียวกับเก้ง 

กวาง แลิะสัุติว์ป่ัาอีกหลิายชีนิด ทัุ�งหมดคืำอระบบคำวามสุมดุลิ

แห่งชีีวิติต่ิางสุายพันธ์ุุทีุ�อยู่ร่วมแลิะดำาเนินไปัด้วยกันได้อย่าง

ยั�งยืน นับเป็ันบทุเรียนสุำาคัำญ่ทีุ�ธุรรมชีาติินับวันรอให้มนุษย์ 

ได้เรียนรู้

กระบากขาว
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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“There is still a window of time.
Nature can win if we give her a chance.”

Jane Goodall
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คำำาว่า ‘กะพง’ โดยทัุ�วไปัอาจทุำาให้นึกถึูงปัลิาทุะเลิลิำาตัิว 

หนาหรือหอยทุะเลิสุองฝา แต่ิสุำาหรับผืนป่ัาบาลิาแห่งแดนใต้ิ  

กะพงคำอืไม้ยืนติน้ขึ้นาดใหญ่่ทีุ�โปัรดปัรานคำวามชืี�นเปัน็ทีุ�สุุด มีชืี�อ 

วิทุยาศาสุติร์ว่า Tetrameles nudiflora R.Br. แลิะในหลิายพื�นทีุ� 

เรียกชืี�อไพเราะคำล้ิายคำนว่า ‘สุมพง’ นั�นเอง 

ต้ินนี�ขึึ้�นชืี�อว่าเป็ัน ‘กะพงยักษ์’ คำรองแชีมป์ัใหญ่่เป็ันอันดับ 

หนึ�งภายในอาณ์าบริเวณ์ขึ้องเขึ้ติรักษาพันธ์ุุสุัติว์ป่ัาฮาลิา-บาลิา  

โดยมีคำวามสูุงปัระมาณ์ 30 เมติร เสุ้นรอบวงลิำาต้ินราวๆ 27 เมติร  

แลิะโดดเด่นด้วยพูพอนคำวามสุงูเกือบ 4 เมติร แมยั้งไม่เคำยสุำารวจ 

อายุทีุ�แทุ้จริงด้วยกระบวนการทุางวิทุยาศาติร์ แต่ิก็ปัระมาณ์กัน 

ว่าไม่ติำ�ากว่าร้อยป่ัแน่นอน

พื�นทีุ�อนุรักษ์แห่งนี�แทุ้จริงแล้ิวปัระกอบขึึ้�นจากป่ัาสุองผืน 

ทีุ�อยู่ใกล้ิกัน ผืนใหญ่่กว่าคืำอป่ัาฮาลิาในอำาเภอเบติง จังหวัดยะลิา  

แลิะอำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิุวาสุ สุ่วนผืนเล็ิกคืำอป่ัาบาลิาใน 

อำาเภอแว้ง แลิะอำาเภอสุุคิำริน จังหวัดนราธุิวาสุ ป่ัาทัุ�งสุองผืน 

เป็ันปั่าดิบชืี�นทีุ�ปักคำลิุมเทุือกเขึ้าสุันกาลิาคำีรี ทุอดแนวติ่อเนื�อง 

ถึูงป่ัาเบลุ่ิมทุางติอนเหนือขึ้องปัระเทุศมาเลิเซีึย คำงคำวามอุดม 

สุมบูรณ์์แลิะคำวามหลิากหลิายทุางชีีวภาพขึ้องพืชีแลิะสุัติว์ไว้ 

ในระดับสูุงยิ�ง หนึ�งในดัชีนีชีี�วัดคืำอทีุ�นี�เป็ันบ้านขึ้องนกเงือกถึูง 

สิุบชีนิดพันธ์ุุจากทัุ�งหมด 13 ชีนิดพันธ์ุุทีุ�พบในปัระเทุศไทุย

ติำาแหน่งขึ้องกะพงยกัษต้์ินนี�อยู่ในปัา่บาลิา ติำาบลิภเูขึ้าทุอง  

อำาเภอสุุคิำริน จังหวัดนราธิุวาสุ ห่างจากหน่วยพิทัุกษ์ป่ัาภูเขึ้าทุอง 

คิำดเป็ันระยะเวลิาเดินเทุ้าลัิดเลิาะจากถูนนเข้ึ้าไปัปัระมาณ์ 15 

นาทีุ จุดสัุงเกติคืำอสุะพานทุ่อนซุึง ซึึ�งเมื�อข้ึ้ามไปัแล้ิวก็หมายคำวาม 

ว่าใกล้ิจะได้สัุมผัสุคำวามยิ�งใหญ่่เต็ิมทีุ กะพงมักติระหง่านอยู่ 

ลิะแวกลิำาห้วย ริมลิำาธุาร ใกล้ินำ�าติก แลิะสุำาหรับต้ินนี�ยืนห่างจาก 

นำ�าติกศรีทุกัษิณ์หรือจุดข้ึ้ามสุะพานทุ่อนซุึงเพียง 200 เมติรเทุ่านั�น

คำวามปักติิธุรรมดาอีกปัระการขึ้องติ้นสุมพงคำือมักจะมี 

ไทุรเป็ันกาฝาก กะพงยักษ์ต้ินนี�ก็เช่ีนกัน ทุ่ามกลิางพุ่มใบบน 

เรือนยอดทีุ�สูุงลิิบนั�นมีต้ินไทุรแซึมแทุรกอยู่ แม้กะพงจะไม่ใช่ี 

แหล่ิงอาหารขึ้องชีีวิติในป่ัาโดยติรง แต่ิเมื�อมีไทุรงามอยู่ข้ึ้างบน 

มันก็กลัิบกลิายเป็ันคำล้ิายโต๊ิะบุฟเฟต์ิขึ้นาดใหญ่่ทีุ�มีอาหาร 

พร้อมเสุิร์ฟวางแผ่ไว้รอทุ่า กะพงยักษ์จึงไม่เคำยว่างเว้นจาก 

ผู้มาเยือน สุารพัดนกต่ิางสุายพันธ์ุุผลัิดเปัลีิ�ยนกันมาเลืิอก 

ปัลิิดกินผลิไทุร โดยเฉพาะผู้ยิ�งใหญ่่แห่งเวหาอย่างนกเงือกทีุ� 

ไม่เคำยพลิาดงานเลีิ�ยงนี� เนื�องจากพวกมันรับรู้การสุุกขึ้องลูิก 

ไทุรแลิะจดจำาติำาแหน่งขึ้องแหล่ิงอาหารได้อย่างแม่นยำา รวม 

ไปัถึูงนักห้อยโหนอย่างชีะนีแลิะคำ่างทีุ�ป่ันป่ัายหาอาหารกัน 

ติามอัธุยาศัย กระทัุ�งสัุติว์เดินดิน เช่ีน หมูป่ัา เก้ง กวาง ฯลิฯ 

ก็ยังไมแ่คำลิว้มีโอกาสุได้ชิีมลูิกไทุรสุุกทีุ�ร่วงหล่ินอยู่รอบโคำนต้ิน

กับเขึ้าเหมือนกัน 

นอกจากสัุติว์แล้ิว กะพงยักษ์ยังเปิัดพื�นทีุ�ให้ชีีวิติเล็ิกๆ  

ทัุ�งกลุ่ิมพืชี เช่ีน เฟิร์น มอสุ แลิะกลุ่ิมสิุ�งมีชีีวิติทีุ�มีลัิกษณ์ะ 

คำล้ิายพืชี เช่ีน ไลิเคำน อิงอาศัยอยู่ทัุ�วพูพอนไปัจนถึูงลิำาต้ิน  

ทัุ�งหมดชี่วยกันระบายสุีเขีึ้ยวบนเปัลิือกไม้ให้เปั็นลิวดลิาย 

สุวยงามแปัลิกติา พร้อมกับบ่งบอกระดับคำวามชืี�นขัึ้�นสูุงติาม 

ลัิกษณ์ะป่ัาถิู�นใต้ิได้อย่างชัีดเจน

แม้กะพงจะมีลิำาต้ินขึ้นาดใหญ่่โติ แติ่เนื�อไม้จัดอยู่ใน 

กลุ่ิมไม้เนื�ออ่อน ไม่เหมาะกับการก่อสุร้างหรืองานโคำรงสุร้าง  

เทุ่าทีุ�ผู้คำนเคำยนำาไปัใช้ีงานก็จะเป็ันการทุำาไม้แบบหล่ิอคำอนกรีติ  

หรือแปัรรูปัเป็ันเรือขุึ้ด หีบไม้ โลิงศพ ไม้อัด เยื�อกระดาษ  

ไปัจนถึูงชิี�นไม้ไซึส์ุจิ�ว เช่ีน ก้านไม้ขีึ้ด หรือไม้จิ�มฟัน

เมื�อลิองเปัรียบเทุียบกันแลิ้ว ระหว่างโคำ่นลิงมาทุำาไม ้

จิ�มฟันได้ล้ิานแทุ่งกับปัล่ิอยทิุ�งไว้ให้เป็ันสุวรรค์ำขึ้องสุรรพชีีวิติ 

อันสุลัิบซัึบซ้ึอน รักษาคำวามอุดมแห่งระบบนิเวศปั่าดิบชืี�น 

ผืนงามทีุ�เหลืิออยู่น้อยยิ�งในเมืองไทุย เราคำงตัิดสิุนใจได้ไม่ยาก 

ว่าอะไรคำอือนาคำติทีุ�เหมาะสุมกวา่ขึ้องกะพงยกัษแ์หง่ปัา่บาลิา

กะพง
ป่าบาลา อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
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จำาป่ัเป็ันดอกไม้คู่ำเมืองไทุยทีุ�ใคำรๆ ก็รู้จัก แต่ิคำงมีไม่กี�คำน 

ทีุ�รู้ว่าเจ้าดอกไม้กลิิ�นหอมหวนนี�มีลิำาต้ินแสุนใหญ่่โติ จัดเปั็นไม้ 

ยืนติ้นขึ้นาดใหญ่่ โดยเฉพาะติ้นจำาป่ัในปั่าหลิังหมู่บ้านแม่เตีิ�ยะ  

จังหวัดลิำาปัาง ซึึ�งเป็ันจำาป่ัสุายพนัธ์ุุพิเศษ ขึ้ึ�นบนแผน่ดินไทุยทุาง

ภาคำเหนือเทุ่านั�น มันจึงมีชืี�อวิทุยาศาสุติร์ว่า Michelia rajaniana  

หรือ ‘จำาป่ัรัชีนี’ นั�นเอง เรียกกันทัุ�วไปัว่า ‘จำาป่ัหลิวง’ แลิะเรา 

อาจพูดได้ว่าจำาป่ัหลิวงต้ินนี�มีขึ้นาดใหญ่่ทีุ�สุุดในโลิก

หากลัิดเลิาะจากหมู่บ้านแม่เตีิ�ยะ ติำาบลิแม่ถูอด อำาเภอเถิูน  

จังหวัดลิำาปัาง เข้ึ้าสูุ่ผืนป่ัาชุีมชีนอันอุดมสุมบูรณ์์ในพื�นทีุ�คำาบเกี�ยว

กับเขึ้ติอุทุยานแห่งชีาติิดอยจง สุามารถูโดยสุารรถูยนติ์ได้ใน 

ระยะทุางเพียงสุามกิโลิเมติรเทุ่านั�น เสุ้นทุางทีุ�เหลืิออีกราว 3-4 

กิโลิเมติรต้ิองพึ�งลิำาแข้ึ้งตัิวเองล้ิวนๆ ผ่านแนวป่ัา ข้ึ้ามลิำาห้วย  

ขึึ้�นเขึ้าสุูงชีัน กันจนเหนื�อยหอบ เราจึงจะได้มายืนอยู่หน้าต้ิน 

จำาป่ัหลิวงทีุ�รวบรวมคำวามพิเศษหลิายปัระการเอาไว้

  เนื�องจากอยู่ในปั่าห่างไกลิจึงมีเพียงชีาวบ้านแม่เตีิ�ยะ

เทุ่านั�นทีุ�เข้ึ้ามาใช้ีปัระโยชีน์ป่ัาชุีมชีนตัิ�งแต่ิรุ่นพ่อแม่ แลิะได้เห็น

ต้ินไม้ใหญ่่นี�ยืนติ้นมาอย่างยาวนานโดยไม่รู้ว่าเปั็นติ้นอะไร 

กระนั�นพวกเขึ้าก็พยายามดแูลิผืนป่ัาโดยรวมด้วยการเกบ็ขึ้องปัา่

ในระดับทีุ�เป็ันมิติรกับระบบนิเวศ คืำอให้พืชีพันธ์ุุต่ิางๆ ยังเหลืิอ

รอดแลิะมีโอกาสุฟ้�นฟูสุำาหรับการใช้ีปัระโยชีน์ในอนาคำติ พร้อม

ทัุ�งมีมติิร่วมกัน ห้ามใช้ีปัระโยชีน์ป่ัาชุีมชีนหรือเก็บหาขึ้องป่ัา 

ในลัิกษณ์ะทุำาลิายล้ิาง

  จนในป่ั 2558 มีเจ้าหน้าทีุ�ป่ัาไม้เข้ึ้ามาสุำารวจพื�นทีุ�แลิะ

เก็บตัิวอย่างสุ่วนต่ิางๆ ขึ้องต้ินไม้ใหญ่่ไปัพิสูุจน์จำาแนกชีนิดพันธ์ุุ

ทุุกคำนจึงได้รู้ว่านี�คืำอต้ินจำาป่ัหลิวง ซึึ�งคำนไทุยทีุ�เชีี�ยวชีาญ่พันธ์ุุไม้

อาจเคำยรู้จักมาบ้างแล้ิวว่าเป็ันไม้หายากมาก ทีุ�ผ่านมามีรายงาน

ว่าพบแค่ำทีุ�อุทุยานแห่งชีาติิดอยสุุเทุพ-ปุัย อุทุยานแห่งชีาติิ 

ดอยภูคำา แลิะอุทุยานแห่งชีาติิดอยขุึ้นติาลิเทุ่านั�น แต่ิต้ินจำาป่ั-

หลิวงต้ินนี�ใหญ่่กว่าทุุกต้ินทีุ�ว่ามาแลิะคำาดว่าใหญ่่ทีุ�สุุดในโลิก 

เทุ่าทีุ�เคำยมีการสุำารวจ ด้วยขึ้นาดเสุ้นผ่านศูนย์กลิางลิำาต้ิน 2.7 

เมติร ในขึ้ณ์ะทีุ�จำาป่ัหลิวงทีุ�พบโดยทัุ�วไปัมีขึ้นาดเสุ้นผ่าน 

ศูนย์กลิางเพียง 1-1.5 เมติรเทุ่านั�น เสุ้นรอบวงลิำาต้ิน 8.6  

เมติร แลิะคำวามสูุงมากกว่า 30 เมติร วัดง่ายๆ ก็คืำอใหญ่่ 

เป็ันสุองเทุ่าขึ้องจำาป่ัหลิวงทีุ�เคำยพบมา

 

จำาป่ัหลิวงหรือจำาป่ัรัชีนีถููกค้ำนพบคำรั�งแรกในปั่าดิบเขึ้า 

ทีุ�ระดับคำวามสูุงปัระมาณ์ 1,300 เมติร บนดอยอินทุนนท์ุ จังหวัด

เชีียงใหม่ เมื�อเดือนพฤษภาคำม 2464 ค้ำนพบโดยนายแพทุย์ 

อาร์เทุอร์ เคำอร์ (Dr. Arthur Kerr) นักพฤกษศาสุติร์ชีาวไอริชี 

ทีุ�ได้รับการยกย่องเป็ัน ‘บิดาแห่งวงการพฤกษศาสุติร์ไทุย’  

คำวามพิเศษขึ้องต้ินไม้นี�อยู่ทีุ�เป็ันพืชีถิู�นเดียว (endemic species) 

หรือพืชีเฉพาะถิู�น ซึึ�งมีคุำณ์ลัิกษณ์ะสุำาคัำญ่คืำอ แพร่กระจายพันธ์ุุ

ติามธุรรมชีาติิในเขึ้ติภูมิศาสุติร์ใดเขึ้ติภูมิศาสุติร์หนึ�งขึ้องโลิก

เทุ่านั�น

แลิะเขึ้ติภูมิศาสุติรที์ุ�มีองคำป์ัระกอบพอเหมาะพอเจาะกบั

การงอกแลิะการเจริญ่เติิบโติขึ้องจำาป่ัหลิวงก็คืำอพื�นทีุ�ไหล่ิเขึ้า 

ในป่ัาดิบเขึ้าทีุ�ค่ำอนข้ึ้างโปัร่งขึ้องเมืองไทุย ทีุ�ระดับคำวามสูุง

ปัระมาณ์ 900-1,300 เมติร ทุำาให้มีลัิกษณ์ะอากาศหนาวเย็น

แลิะมีคำวามชืี�นสูุง เราจึงพบจำาป่ัหลิวงได้เฉพาะในเขึ้ติจังหวัด

ทุางภาคำเหนือติอนบนขึ้องปัระเทุศไทุย เช่ีน เชีียงใหม่ น่าน 

ลิำาพูน ลิำาปัาง แพร่ เทุ่านั�น

จำานวนปัระชีากรอันน้อยนิดทุำาให้จำาป่ัหลิวงกลิายเปั็น 

พืชีหายากแลิะดูจะมีคุำณ์ค่ำาพิเศษกว่าต้ินไม้อื�นอยู่แล้ิว ใคำร 

อยากรู้จัก อยากเห็นต้ิน ก็ต้ิองดั�นด้นมาถึูงถิู�นกำาเนิดเทุ่านั�น  

ทุว่าในขึ้ณ์ะเดียวกัน เงื�อนไขึ้การกระจายพันธ์ุุในพื�นทีุ�จำากัด 

ยิ�งผลิักให้จำาป่ัหลิวงติกอยู่ในภาวะใกลิ้สูุญ่พันธ์ุุ (endangered)  

หรือใกลิ้สูุญ่พันธ์ุุอย่างยิ�ง (critically endangered) ได้ง่ายดาย 

กว่าต้ินไม้อื�น ทัุ�งจากการคุำกคำามโดยติรง เช่ีนตัิดโค่ำนต้ิน แลิะ 

จากการคุำกคำามทุางอ้อมด้วยการทุำาลิายถิู�นทีุ�อยู่อาศัยขึ้องมัน

 

จำาปีรัชนีี
หมู่บ้านแม่เตี๊ยะ อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง
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หากมีโอกาสุเดินทุางดั�นด้นไปัเยี�ยมชีมจำาป่ัหลิวงแห่ง

ลิำาปัางด้วยตินเอง ก็จะได้เห็นผ้าจีวรซึึ�งเปัลีิ�ยนเป็ันสีุนำ�าติาลิตุ่ินๆ

ผูกล้ิอมลิำาต้ินจำาป่ัหลิวงแลิะต้ินไม้ใหญ่่อื�นๆ อีกนับร้อย เป็ัน

สัุญ่ลิักษณ์์บ่งบอกถึูงการบวชีปั่าซึึ�งองค์ำกรปักคำรองสุ่วนทุ้องถิู�น

กับชีาวบ้านจากชุีมชีนใกล้ิเคีำยงร่วมกันจัดขึึ้�นในช่ีวงปัลิายป่ั 2558

แลิะถู้าสัุงเกติจำาป่ัหลิวงต้ินนี�ให้ทัุ�วลิำาต้ินทัุ�งระดับสุายติา

แลิะไล่ิสูุงขึึ้�นสูุ่เบื�องบน เราจะเห็นสิุ�งมีชีีวิติอีกสุองกลุ่ิมทีุ�เกาะ 

อิงอาศัยอยู่กับเปัลืิอกลิำาต้ิน นั�นคืำอเฟิร์นแลิะมอสุสีุเขีึ้ยวคำรึ�ม  

โดยเฉพาะในช่ีวงทีุ�อากาศมีคำวามชืี�นสูุงพวกมันจะอวดคำวาม 

เขีึ้ยวปักคำลุิมแทุบจะทัุ�วลิำาต้ิน แต่ิถู้าเป็ันช่ีวงหน้าแล้ิงหรือในป่ัทีุ�

ปัริมาณ์ฝนนอ้ย สีุเขีึ้ยวขึ้องพวกมนัจะหดเหลืิอเพยีงหยอ่มเลิก็ๆ

แลิะรอเวลิากลัิบมาแผ่ขึ้ยายคำวามเขีึ้ยวสุะพรั�งในฤดูกาลิฉำ�าฝน 

ถัูดไปั

ทัุ�งมอสุแลิะเฟร์ินเหลิา่นี�เป็ันพืชีอิงอาศยั (epiphytic plants) 

พวกมันมีคำลิอโรฟิลิล์ิไว้สัุงเคำราะห์แสุง สุร้างอาหารให้ตัิวเอง  

จึงไม่ง้อแหลิ่งอาหารอื�น แลิะทีุ�สุำาคัำญ่คืำอไม่ก้าวร้าวแทุงราก

รุกรานเข้ึ้าไปัดูดนำ�าเลีิ�ยงเหมือนกาฝาก แติ่มักเติิบโติอย่าง

สุงบเสุงี�ยมโดยใช้ีรากเกาะยึดพื�นผิวขึ้รุขึ้ระทัุ�งลิำาต้ินแลิะกิ�งก้าน

ต้ินไม้ใหญ่่

พืชีอิงอาศัยต้ิองการร่มเงาแลิะคำวามชืี�น ลิำาต้ินแลิะ 

กิ�งก้านขึ้องต้ินจำาป่ัจึงถืูอเป็ันแหล่ิงอาศัยชัี�นดีเพราะมีเรือนยอด

บังแดดแรงให้ทุะลุิผ่านเพียงรำาไร แถูมเปัลืิอกลิำาต้ินยังแติก 

เป็ันร่องตืิ�นๆ ช่ีวยกักเก็บนำ�าฝนแลิะคำวามชืี�นเพิ�มเติิม สุ่วน 

ธุาตุิอาหารนั�นมอสุแลิะเฟิร์นไม่ต้ิองการอะไรมากมาย เพียง

อินทุรียสุารปัรมิาณ์น้อยนิดทีุ�สุะสุมอยู่ติามเปัลิอืกไมทีุ้�มันเกาะ

ก็นับว่าเพียงพอต่ิอการดำารงชีีวิติแล้ิว

อีกทัุ�งบรเิวณ์ต่ิางๆ ขึ้องลิำาต้ินจำาป่ัหลิวง ซึึ�งมทัีุ�งสุว่นโค้ำง

นูน แอ่ง คำาคำบ หรือซึอกหลิืบ ย่อมมีระดับคำวามชืี�นแลิะ 

ปัริมาณ์แสุงแดดแติกต่ิางกันอยู่บ้าง ซึึ�งเหมาะกับมอสุแลิะเฟิร์น 

ทีุ�มีชีนิดพันธ์ุุแติกต่ิางกันไปั ขึ้ณ์ะเดียวกันพวกมันก็ทุำาหน้าทีุ� 

เป็ันกาวคำอยดักจับฝุ่นหรือลิะอองไม่พึงปัระสุงคำ์ทีุ�ลิอยมาใน 

อากาศ ด้วยแวกซ์ึทีุ�เคำลืิอบบนผิวเซึลิล์ิขึ้องมอสุบางชีนิดฝุ่น 

ทีุ�ติิดอยู่กับแวกซ์ึนี�จะไม่ฟุ�งกระจายกลัิบสูุ่สิุ�งแวดล้ิอม แต่ิ 

จะย่อยสุลิายกลิายเป็ันปุั�ยให้กับมอสุ 

ระบบการอยู่อาศัยขึ้นาดย่อมทีุ�เรียกว่า microhabitat 

นับว่าเป็ันหนึ�งในดัชีนีชีี� วัดคำวามอุดมสุมบูรณ์์ขึ้องสุภาพ

แวดล้ิอมในบริเวณ์นั�น แลิะไม้ใหญ่่อย่างต้ินจำาป่ัหลิวงจึงเป็ัน

เหมือนเจ้าขึ้องระบบนิเวศขึ้นาดย่อมทีุ�ยอมเปัิดพื�นทีุ�ตัิวเอง  

ให้ชีีวิติเล็ิกๆ อย่างมอสุแลิะเฟิร์นจำานวนมากได้เติิบโติขึ้ยาย

พันธ์ุุแลิะเรียนรู้ทีุ�จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลิมกลืิน
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|   Beacon of Heaven  |
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ท้ายเภา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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เจ้าขึ้องรากพูพอนขึ้นาดมหึมาซึึ�งสูุงจากพื�นดินเกือบ 

สุามเมติรมีชืี�อทุ้องถิู�นว่า ‘ทุ้ายเภา’ เติิบโติอยู่ทุ่ามกลิางผืนป่ัา 

ดิบชืี�นในเขึ้ติพื�นทีุ�ป่ัาอนุรักษ์ภายใติ้คำวามดูแลิขึ้องหน่วยพิทัุกษ์ 

ป่ัาโตินเต๊ิะ เขึ้ติรักษาพันธ์ุุสัุติว์ป่ัาเขึ้าบรรทัุด จังหวัดติรัง

ด้วยคำวามสุงูปัระมาณ์ 60 เมติร ชีนิดทีุ�แหงนมองจนคำอตัิ�ง 

บ่าก็ยังไม่เห็นเรือนยอด นี�คืำอติ้นทุ้ายเภาทีุ�ยิ�งใหญ่่แลิะมีสุภาพ 

สุมบูรณ์์ทีุ�สุุดเทุ่าทีุ�คำณ์ะเจ้าหน้าทีุ�เขึ้ติรักษาพันธ์ุุสัุติว์ป่ัาฯ เคำย 

สุำารวจพบจากการเดินสุำารวจเทืุอกเขึ้าบรรทัุดในพื�นทีุ�สีุ�จังหวัด  

ได้แก่ พัทุลุิง ติรัง สุตูิลิ แลิะสุงขึ้ลิา จนได้รับการยกย่องให้เป็ัน  

‘ต้ินไม้ยักษ์แห่งป่ัาดิบชืี�นภาคำใต้ิ’

ยิ�งกวา่นั�น ด้วยติำาแหนง่การยนืต้ินอยู่บนเสุน้ทุางหลิกัขึ้อง 

การเดินข้ึ้ามเทืุอกเขึ้าบรรทัุด หากเริ�มต้ินจากนำ�าติกหนานสุะติอ 

ในจังหวัดติรัง ผู้เดินทุางจะติ้องผ่านติ้นทุ้ายเภาก่อนเข้ึ้าเขึ้ติ 

ป่ัาลึิก ลัิดเลิาะทุางชัีนไต่ิระดับขึึ้�นแลิะลิาดลิงสูุ่นำ�าติกไพรวัลิย์ 

ฝั�งจังหวัดพัทุลุิง เมื�อปัระกอบเข้ึ้ากับคำวามใหญ่่โติแลิะสัุงเกติเห็น

ได้ง่าย ทุ้ายเภายักษ์จึงทุำาหน้าทีุ�เหมือนปัระภาคำารกลิางพงไพร  

ทัุ�งเพื�อใช้ีอ้างอิงทิุศทุางการเดินปั่า เป็ันพิกัดสุำาหรับการนัดพบ  

แลิะเป็ันจุดพักค้ำางแรมขึ้องพรานนักล่ิาแลิะชีาวบ้านมาตัิ�งแต่ิ 

ก่อนการปัระกาศเขึ้ติรักษาพันธ์ุุสัุติว์ป่ัาฯ 

‘ทุ้ายเภา’ เป็ันชืี�อทุ้องถิู�นขึ้องต้ินสุำารองกะโหลิก (ชืี�อ 

วิทุยาศาสุติร์ Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G. 

Planch.) แลิะใช้ีเรียกกันเฉพาะแถูบจังหวัดติรัง โดยกร่อนเสีุยง 

มาจากคำำาว่า ‘ทุ้ายสุำาเภา’ ซึึ�งตัิ�งขึึ้�นติามลัิกษณ์ะขึ้องผลิอ่อนทีุ� 

ยามปัริแติกออกด้านเดียวแลิะแผ่เป็ันแผ่นบางจะมองดูมีรูปัร่าง 

โค้ำงคำล้ิายเรือสุำาเภา เมื�อถึูงเวลิาอันเหมาะสุมผลิอ่อนเหล่ิานี� 

จะหลุิดจากขัึ้�วแลิะมักโดนกระแสุลิมพัดพาให้ลิอยติามกันเป็ัน 

พรวน ดูคำล้ิายกลุ่ิมสุำาเภาร่อนลิมอยู่บนฟ�า สุามารถูลิอยไปั 

ติกในระยะคำ่อนข้ึ้างไกลิจากติ้นแม่ เปั็นเทุคำนิคำสุ่วนตัิวทีุ�ช่ีวย 

เพิ�มโอกาสุกระจายพันธ์ุุให้กว้างขึ้วางมากขึึ้�น

เปัลืิอกหุ้มเมล็ิดชัี�นนอกซึึ�งเป็ันพื�นผิวขึ้รุขึ้ระสีุนำ�าติาลิ 

มีสุารเมือกสุะสุมอยู่จำานวนมาก หากนำาไปัแช่ีนำ�าจะพองตัิว 

ขึ้ยายใหญ่่กว่าเดิมเกือบสิุบเทุ่าแลิะทุะลัิกทุลิายออกมาหน้าติา 

ดูคำล้ิายวุ้น แม้จะมีสุรรพคุำณ์เป็ันสุมุนไพรอยู่บ้าง แต่ิเนื�องจาก 

เนื�อวุ้นขึ้องสุำารองกระโหลิกมีเสีุ�ยนปัะปันอยู่คำ่อนข้ึ้างเยอะ 

จึงไม่นิยมนำามารับปัระทุาน ต่ิางจากวุ้นขึ้องเพื�อนซีึ�สุป่ัชีีส์ุ 

ข้ึ้างเคีำยงอย่างต้ินสุำารองหรือพุงทุะลิายทีุ�ถููกนำามาแปัรรูปัเป็ัน 

ผลิิติภัณ์ฑ์์นำ�าสุำารองทีุ�หลิายคำนคุ้ำนเคำยเป็ันอย่างดี

 ทุ้ายเภาเป็ันไม้ยืนต้ินโติเร็ว มักพบในป่ัาดิบทีุ�ฝนติกชุีก  

คำวามชืี�นสูุง แต่ิมีแสุงแดดสุ่องถึูง แลิะเป็ันพื�นทีุ�ทีุ�สูุงจากระดับ 

นำ�าทุะเลิไม่มาก ทุ้ายเภาต้ินอื�นๆ ทีุ�พบปัระปัรายในพื�นทีุ�ป่ัา 

โตินเต๊ิะก็กระจายกันอยู่บริเวณ์เชิีงเขึ้าหรือชีายเขึ้า แต่ิสุำาหรับ 

ทุ้ายเภาต้ินนี�นับว่าแปัลิกออกไปั เพราะเติิบโติอยู่เหนือระดับ 

นำ�าทุะเลิมากพอสุมคำวร แลิะยังไม่สุามารถูอธิุบายได้ว่าขึึ้�นมา 

อยู่ในติำาแหน่งสูุงกว่าใคำรเพื�อนได้อย่างไร

มีเรื�องเล่ิาสืุบต่ิอกันมาว่า เคำยมีคำนเดินป่ัามาแวะพักทีุ� 

ต้ินทุ้ายเภายักษ์ต้ินนี� คำรั�นเดินติ่อเข้ึ้าไปัในปั่าลิึกจึงได้พบกับ 

ดินแดนมหศัจรรย์ทีุ�มีภูมิปัระเทุศแปัลิกปัระหลิาด เปัน็ทุุ่งหญ้่า 

กว้างสุุดสุายติา เต็ิมไปัด้วยต้ินไม้แคำระ ธุารนำ�าใสุ แลิะมองเห็น 

วิวทีุ�สุวยงามราวกับสุวรรค์ำ เมื�อเดินทุางกลัิบหมู่บ้านจึงได้บอก 

สิุ�งทีุ�เจอแก่เพื�อนฝูงญ่าติิพี�น้อง จนกลิายเปั็นเรื�องเลิ่าทีุ�ผู้คำน 

บอกต่ิอแลิะพากันขึึ้�นไปัเพื�อค้ำนหาดินแดนแห่งนั�นโดยรับรู้กัน 

ว่าต้ิอง ‘เดินขึึ้�นไปัทุางต้ินทุ้ายเภา’ 
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ปััจจุบันเราสุามารถูเริ�มจากติ้นทุ้ายเภาอันเปั็นหมุดหมาย แลิ้วเดินติ่อไปัติามเสุ้นทุางธุรรมชีาติิทีุ�ลึิกลิับสุูงชีัน ซึึ�งขึ้ึ�นชืี�อเรื�องคำวาม 

อุดมสุมบูรณ์์ขึ้องพืชีแลิะสัุติว์ รวมทัุ�งเป็ันแหล่ิงรวบรวมเอกลัิกษณ์์ขึ้องป่ัาดิบถิู�นใต้ิไว้อย่างคำรบคำรัน จนผ่านไปัสูุ่ดินแดนมหัศจรรย์ติาม 

เรื�องเล่ิาได้จริงๆ ดินแดนนั�นเป็ันทีุ�รู้จักกันระหว่างหมู่นักเดินป่ัาในชืี�อ ‘เขึ้าเจ็ดยอด’

ไม่ว่าจะเริ�มต้ินทุริปัเดินป่ัาสัุมผัสุเขึ้าเจ็ดยอดจากฝั�งติรังหรือพัทุลุิง ทุุกคำนย่อมต้ิองแวะเยือนปัระภาคำารแห่งป่ัาดิบชืี�น แม้แต่ิงานวิ�ง 

พิชิีติเขึ้าเจ็ดยอดพัทุลุิง-ติรังซึึ�งจัดขึึ้�นในป่ั 2561 ก็ยังกำาหนดเสุ้นทุางให้นักวิ�งเทุรลิทีุ�เพิ�งเหน็ดเหนื�อยจากการผจญ่ภัยข้ึ้ามเทืุอกเขึ้าบรรทัุด 

ได้พบคำวามอลัิงการหนึ�งเดียวขึ้องป่ัานี�ในช่ีวงสุุดทุ้ายก่อนเข้ึ้าเสุ้นชัีย 

เพราะไม้ใหญ่่คืำอขึ้วัญ่ติาขึ้องผู้พบเห็นแลิะเป็ันกำาลัิงสุำาคัำญ่ขึ้องผืนป่ัาเสุมอ
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ไทร
หมู่บ้านปิยะมิตร อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา

 หากใคำรได้ศึกษาปัระวัติิศาสุติร์การเมือง ณ์ ชีายแดน 

ภาคำใต้ิโดยสัุงเขึ้ปัอาจพบว่า ในรอบหลิายทุศวรรษแห่งคำวาม 

ขัึ้ดแย้งระหว่างอุดมการณ์์ทุางการเมืองทีุ�แติกติ่าง อันนำาไปัสูุ่ 

การสูุ้รบ การหลิบหนี การไลิ่ล่ิา ยาวนานหลิายสุิบป่ั สิุ�งหนึ�ง 

ทีุ�มีบทุบาทุในเรื�องราวเหล่ิานี�อย่างเงียบเชีียบคืำอต้ินไม้เก่าแก่ 

หลิายต้ินแห่งป่ัาใต้ิ ทีุ�บ้างก็เป็ันจุดสัุงเกติ บ้างเป็ันจุดนัดพบ  

แลิะบางต้ินก็เปัรียบเสุมือน...ปัระตูิ

นอกจากพิพิธุภัณ์ฑ์์ปัระวัติิศาสุติร์ปิัยะมิติรกับอุโมงค์ำ 

ใต้ิดินปิัยะมิติรแล้ิว ในติำาบลิติาเนาะแมเราะ อำาเภอเบติง 

จังหวัดยะลิา ยังมีหลัิกฐิานทุางธุรรมชีาติิชิี�นสุำาคัำญ่อย่าง ‘ต้ินไทุร 

พันป่ั’ ทีุ�สุามารถูรื�อฟ้�นคำวามทุรงจำาขึ้องผู้คำนในวันวานแลิะ 

คำลีิ�แผ่วิถีูชีีวิติขึ้องสุหาย ‘จีนคำอมมิวนิสุต์ิมลิายา’ (จคำม.) สูุ่การ 

รับรู้ขึ้องคำนยุคำสุมัยปััจจุบัน

ไม่มีใคำรติอบไดว่้าติน้ไทุรติน้นี�อายุพันป่ัจริงหรอืไมเ่พราะ 

ยังไม่มีการติรวจวัดอายุอย่างเปั็นทุางการ แติ่จากลิักษณ์ะโคำน 

ต้ินในปััจจุบันซึึ�งแผ่กว้างแลิะปัรากฏช่ีองว่างให้คำนเดินลิอดผ่าน 

ได้อย่างสุบายๆ ปัระกอบกับสุ่วนสูุงเทุ่าตึิกปัระมาณ์ 14 ชัี�น  

ก็บ่งชีี�ได้ว่าไทุรติ้นนี�ผ่านชีีวิติมาอย่างยาวนาน คำวามว่างเปัลิ่า 

ซึึ�งแทุรกอยู่ระหว่างลิำาต้ินอันแข็ึ้งแรงไม่เพียงเป็ันจุดเด่นในการ 

ถู่ายรูปัขึ้องหนุ่มสุาวในปััจจุบัน แต่ิแทุ้จริงแล้ิวคืำอร่องรอยขึ้อง 

ชีีวิติไมใ้หญ่่อีกติน้หนึ�งทีุ�เคำยอยู่ติรงนี�มากอ่นแลิะเอื�อใหไ้ทุรใหญ่่ 

ต้ินนี�มีโอกาสุนับหนึ�งในการเติิบโติ

หมุนเวลิากลัิบไปัหลิายสิุบป่ัก่อน ในวันทีุ�รัฐิบาลิมาเลิเซีึย 

ดำาเนินการปัราบปัรามกองกำาลัิงติิดอาวุธุขึ้องพรรคำคำอมมิวนิสุต์ิ- 

มลิายาอย่างเข้ึ้มข้ึ้น สุมาชิีกพรรคำพากันหลิบหนีข้ึ้ามพรมแดน 

มาตัิ�งฐิานปัฏิบัติิการหรือหน่วยย่อยรวมกว่าสีุ�สิุบแห่งกระจาย 

ตัิวอยู่บริเวณ์ดินแดนชีายขึ้อบขึ้องปัระเทุศไทุย เพื�อเคำลืิ�อนไหว 

ติามแนวทุางแลิะอุดมการณ์์ขึ้องพรรคำฯ

จคำม.กลุ่ิมหนึ�งเลืิอกตัิ�งค่ำายทุ่ามกลิางผืนป่ัาดิบชืี�นอันอุดม- 

สุมบูรณ์์ ภายหลัิงเรียกขึ้านกันว่า ‘ค่ำายอุโมงค์ำ’ ปัระกอบด้วย 

แรงงาน 40-50 คำน พวกเขึ้าใช้ีเวลิาปัระมาณ์สุามเดือนเทุ่านั�น 

สุำาหรบัภารกจิขุึ้ดอโุมงคำใ์ติภู้เขึ้าคำวามยาวปัระมาณ์หนึ�งกิโลิเมติร  

เพื�อใช้ีกบดานซึอ่นติวัหลิบภยัจากการโจมติทีุางอากาศ เกบ็สุะสุม 

เสุบียง แลิะเป็ันเสุ้นทุางหลิบหนี ภายในมีสุถูานีวิทุยุ ห้องพัก  

แลิะห้องบัญ่ชีาการ สุามารถูจุคำนได้ราวๆ สุองร้อยคำน 

อุโมงค์ำนี�มีทุางเข้ึ้า-ออกเชืี�อมต่ิอกันทัุ�งหมด 9 ทุาง (ปััจจุบัน 

เหลืิอ 6 ทุาง เพราะอีก 3 ทุางถููกดินถูล่ิมปิัดก่อนดำาเนินการ 

บูรณ์ะ) แติ่ลิะทุางซึ่อนอยู่ในเขึ้ติปั่าทุึบโดยเฉพาะปัากทุางเข้ึ้า- 

ออกทีุ� 1 นั�นมีต้ินไทุรสูุงกว่า 40 เมติรยืนติระหง่านในติำาแหน่ง 

อันเหมาะเจาะซึึ�งไม่เพียงเป็ันปัระตูิทีุ�ช่ีวยอำาพรางทุางเข้ึ้า-ออก 

อุโมงค์ำใติ้ดินแลิะกวนการมองเห็นจากเคำรื�องบินฝ่ายติรงขึ้้าม  

แต่ิยังเป็ันเสุมือนกำาบังธุรรมชีาติิทีุ�พอจะปั�องกันคำวามเสีุยหาย 

หรือบรรเทุาผลิกระทุบติอ่ตัิวอุโมงคำไ์ดห้ากถููกเลิน่งานจากหนว่ย 

โจมตีิทุางอากาศ

ไทุรใหญ่่โติเพียงต้ินเดียวในลิะแวกนี�กลิายเป็ันหมุดหมาย 

สุำาคัำญ่ทีุ�อดีติสุหายใช้ีระบุติำาแหน่งทุางเข้ึ้าอุโมงค์ำใต้ิดิน คำวาม 

คุ้ำนเคำยติลิอดช่ีวงเวลิาหลิายป่ัทีุ�ใช้ีชีีวิติในป่ัาก่อร่างเป็ันคำวาม 

ผูกพัน ทุำาให้ภาพจำาขึ้องพวกเขึ้ามีไม้ใหญ่่ซึึ�งมีหน้าทีุ�ผู้คุ้ำมกัน 

ต้ินนี�เป็ันองค์ำปัระกอบอยู่ด้วยเสุมอ

ป่ั 2526 รัฐิบาลิไทุยแลิะมาเลิเซีึยเริ�มปัระสุานคำวามร่วมมือ 

ใช้ีนโยบาย 66/23 เจรจาสุงบศึกกับกลุ่ิม จคำม. ผ่านไปั 4 ป่ั 

จึงปัระสุบคำวามสุำาเร็จ อดีติสุหายคำ่ายอุโมงคำ์ปัระมาณ์ห้าร้อย 

คำนตัิดสิุนใจออกจากป่ัา มอบตัิวเพื�อแลิกกับสุถูานภาพ ‘ผู้ร่วม 

พัฒนาชีาติิไทุย’ โดยพวกเขึ้าเลืิอกสุร้างชุีมชีนปิัยะมิติรใกล้ิค่ำาย 

อุโมงค์ำทีุ�ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน 

แลิะด้วยเหตุิทีุ�พิกัดดังกล่ิาวอยู่ในเขึ้ติพื�นทีุ�ลุ่ิมนำ�าชัี�น 1 เอ  

ขึ้องป่ัาสุงวนแห่งชีาติิป่ัาเบติงซึึ�งหมายถูึงพื�นทีุ�ลุ่ิมนำ�าทีุ�คำวรต้ิอง 

สุงวนรักษาไว้เป็ันต้ินนำ�าลิำาธุาร แลิะยังมีสุภาพป่ัาทีุ�สุมบูรณ์์  

จึงเกิดข้ึ้อติกลิงระหว่างรัฐิบาลิไทุยกับชีาวบ้านปิัยะมิติรตัิ�งแต่ิ 

รุ่นบุกเบิกในการทุำาหน้าทีุ�ดูแลิรักษาป่ัาแลิะห้ามตัิดโคำ่นติ้นไม้ 

โดยเด็ดขึ้าด 

หลัิงวางอาวุธุ สุหายเก่ารุ่นอาวุโสุก็ยังแวะเวียนมาพบปัะ 

พูดคุำยระลึิกคำวามหลัิงกันในอุโมงค์ำอยู่เป็ันระยะ ยามทีุ�ญ่าติิพี�น้อง 

จากมาเลิเซีึยแวะมาเยือน คำนกลุ่ิมนี�ก็พาเดินนำาชีม ภายหลัิง 

จึงพัฒนาพื�นทีุ�เป็ันแหล่ิงทุ่องเทีุ�ยวเชิีงปัระวัติิศาสุติร์เต็ิมรูปัแบบ  

แลิะเพิ�งอนุญ่าติให้คำนต่ิางถิู�นเข้ึ้าไปัเยี�ยมชีมต้ินไทุรพันป่ัอย่าง 

ใกล้ิชิีดเมื�อสุามป่ัมานี�เอง

ไทุรผู้ทุำาหน้าทีุ�ปัระตูิสูุ่โลิกใต้ิดินมาช้ีานาน จึงได้กลิาย 

เป็ันปัระตูิสูุ่อดีติไปัด้วยอีกติำาแหน่งหนึ�งอย่างลิงตัิว
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ต้้นไทรใหญ่่โต้เพีียงต้้นเดีียวในละแวกกลายเป็็นหมุุดีหมุายสำำาคััญ่
ที�อดีีต้ ‘สำหาย’ ใช้้ระบุุต้ำาแหน่งทางเข้้าอุโมุงค์ัใต้้ดิีน
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|    The Living Rendezvous   |
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ไมุ่ใช่้เพีียงต้้นไมุ้ยักษ์์สูำง 40 เมุต้รเท่านั�น
 แต่้ในนี�ได้ีบุรรจุุคัวามุทรงจุำาข้องช้าวบุ้านรุ่นบุุกเบิุก 

ซ่ึ่�งก็คืัออดีีต้จีุนคัอมุมิุวนิสำต์้มุลายาที�หลบุหนีมุานั�นเอง
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|  Gallery of Trees  |

กลิางพงไพรดิบชืี�นฝั�งผืนปั่าฮาลิาในเขึ้ติรักษาพันธ์ุุสัุติว์ป่ัา

ฮาลิา-บาลิา จังหวัดยะลิา คืำอบ้านอันยิ�งใหญ่่แห่งระบบนิเวศอัน

อุดมสุมบูรณ์์ แลิะด้วยคำวามทีุ�อำาเภอเบติงมีพื�นทีุ�ติิดกับชีายแดน

มาเลิเซีึย เมื�อ 50 ป่ัก่อนพื�นทีุ�ดงดิบแถูบนี�จึงเป็ันแหล่ิงพักพิง 

ขึ้องกลุ่ิมคำนหนุ่มสุาวเลิือดนักสูุ้ชีาวจีน-มาเลิย์กลุ่ิมหนึ�งทีุ�หลิบ 

ลีิ�ภัยทุางการเมืองมาเข้ึ้าป่ัา พร้อมแบกคำวามฝันทีุ�จะกอบกู้ 

เอกราชีปัระเทุศขึ้องตินเอง

ปััจจุบันการเดินทุางเข้ึ้าสูุ่ป่ัาแถูบนี�ทุำาได้โดยผ่านทุาง 

หมู่บ้านจุฬาภรณ์์พัฒนา ใช้ีเวลิาเดินเทุ้าปัระมาณ์สุามสุิบนาทุี 

สุำาหรับระยะทุางราวคำรึ�งกิโลิเมติร ระหว่างนั�นหากได้คุำยกับ 

ชีาวบ้านทุ้องถิู�นเกี�ยวกับต้ินงุ้นยักษ์หรือสุมพงเบติงต้ินนี� จะพบ

ว่าพวกเขึ้าเชืี�อมโยงติ้นไม้ยักษ์เข้ึ้ากับเรื�องขึ้องการติ่อสูุ้ทุางการ 

เมืองอันยาวนาน เพราะชีาวบ้านรุ่นบุกเบิกในหมู่บ้านจุฬาภรณ์์

พัฒนา 10 ปััจจุบันแทุ้ทีุ�จริงก็คืำอสุมาชิีกขึ้องพรรคำคำอมมิวนิสุต์ิ 

มลิายา หรือทีุ�รู้จักในนาม ‘จนีคำอมมิวนิสุต์ิมลิายา’ (จคำม.) นั�นเอง 

หลัิงโดนรัฐิบาลิมาเลิเซีึยภายใต้ิการปักคำรองขึ้องอังกฤษ 

ปัราบปัรามอย่างหนัก พรรคำคำอมมิวนิสุติ์มลิายาได้ถูอยร่น 

หลิบหนีเข้ึ้ามาตัิ�งฐิานปัฏิบัติิการแลิะเคำลืิ�อนไหวอยู่ในเขึ้ติพื�นทีุ� 

อำาเภอเบติง จังหวัดยะลิา แลิะอำาเภอสุะเดา จังหวัดสุงขึ้ลิา ทัุ�งนี�  

เนื�องจากฐิานทีุ�มั�นคำ่ายใหญ่่ขึ้องพรรคำคำอมมิวนิสุต์ิอยู่ในปั่า 

ฮาลิา-บาลิา บริเวณ์หมู่บ้านวังไทุร แลิะในสุมัยนั�นยังไม่มีถูนน 

เป็ันกิจจะลัิกษณ์ะ การจะไปัมาหาสูุ่ระหว่างค่ำายใหญ่่แลิะอำาเภอ 

เบติงจึงมีเสุ้นทุางหลัิกเสุ้นทุางเดียวคืำอผ่านต้ินงุ้นยักษ์ ซึึ�งจะมี 

หน่วยย่อยขึ้อง จคำม.กระจายตัิวอยู่เป็ันระยะๆ ติลิอดทุางในรัศมี 

ทีุ�เชืี�อมโยงถึูงกันเป็ันเคำรือข่ึ้าย ทุุกคำรั�งทีุ�เหล่ิา ‘สุหาย’ ต้ิอง 

เดินเทุ้าไปัยังหมู่บ้านรอบๆ ป่ัาเพื�อปัระชีาสุัมพันธุ์แนวคำิดแลิะ 

อุดมการณ์์ขึ้องพรรคำคำอมมิวนิสุต์ิ ต้ินสุมพงยักษ์ต้ินนี�จึงเปั็น 

หมุดหมายสุำาคำัญ่สุำาหรับการนัดหมายหรือบอกทุาง เมื�อได้ยิน 

ชืี�อว่า ‘ต้ินไม้ใหญ่่’ ไม่มีสุหายทีุ�แทุ้จริงคำนใดจะนึกถึูงต้ินไม้อื�น 

นอกจากสุมพงยักษ์ต้ินนี�

คำวามไม่เข้ึ้าใจแลิะคำวามน้อยเนื�อติำ�าใจขึ้องผู้ยึดอุดม- 

การณ์์คำอมมิวนิสุต์ิทีุ�ถููกปัราบปัรามอย่างหนัก จนต้ิองติอบโต้ิ 

ด้วยคำวามรุนแรงติลิอดช่ีวงเวลิาหลิายสุิบป่ัดำาเนินไปัภายใต้ิ 

การรู้เห็นขึ้อง ‘สุหาย’ สุำาคัำญ่อย่างต้ินสุมพงยักษ์ จวบจน 

กระทัุ�งรัฐิบาลิพลิเอก เปัรม ติิณ์สูุลิานนทุ์ ดำาเนินนโยบาย  

‘ใต้ิร่มเย็น’ ซึึ�งใช้ีกลิยุทุธ์ุการเมืองนำาทุหาร ยินยอมให้ผู้ก่อการ 

คำอมมิวนิสุต์ิออกจากป่ัามามอบตัิวโดยไม่เอาผิด จึงนำาไปัสูุ่ 

การเจรจาลิงนามคำวามติกลิงร่วมกันทีุ�ทุำาให้ จคำม.ปัระกาศ 

สุลิายกองกำาลัิงในป่ั 2532 โดยมีสุหายสุ่วนหนึ�งเดินทุางกลิับ 

มาเลิเซีึย แลิะสุหายอีกสุ่วนตัิดสิุนใจใช้ีชีีวิติอยู่ทีุ�นี�ในสุถูานะ 

ผู้ร่วมพัฒนาชีาติิไทุย  

อดีติผู้นำาสุหายเลิอืกปัักหลิกัชุีมชีนใหมอ่ยู่ใกล้ิต้ินสุมพง 

ยักษ์ทีุ�พวกเขึ้าผูกพันโดยให้เหตุิผลิทุางด้านภูมศิาสุติรเ์อาไว้วา่  

เป็ันติำาแหน่งกึ�งกลิางทีุ�ไม่ไกลิจากติัวอำาเภอเบติงเกินไปัแลิะ 

ไม่ไกลิจากป่ัาเกินไปัเช่ีนกัน หากรฐัิบาลิไทุยไมจ่ริงใจก็สุามารถู 

หวนกลัิบเข้ึ้าป่ัาได้โดยง่าย อีกทัุ�งเป็ันพื�นทีุ�ต้ินนำ�าทีุ�อุดมสุมบูรณ์์ 

ปััจจุบันหลิายสิุ�งรอบตัิวเปัลีิ�ยนแปัลิงไปัแล้ิว สุมาชิีก  

จคำม.ไม่เคำยต้ิองหวนกลัิบเข้ึ้าป่ัา หมู่บ้านจุฬาภรณ์์พัฒนา 10  

ได้กลิายเป็ันแหล่ิงทุ่องเทีุ�ยวแลิะเรียนรู้เชิีงปัระวัติิศาสุติร์ โดย 

บอกเลิ่าเรื�องราวขึ้องพรรคำคำอมมิวนิสุต์ิมลิายาให้คำนรุ่นหลัิง 

ได้รับรู้ผ่านพิพิธุภัณ์ฑ์์ซึึ�งจัดแสุดงข้ึ้าวขึ้องแห่งอดีติ ติลิอดจน 

จำาลิองสุภาพคำวามเป็ันอยู่อันยากลิำาบากในป่ัาลึิก 

แต่ิไมว่่าสิุ�งติา่งๆ จะเปัลีิ�ยนแปัลิงไปัอยา่งไร สุำาหรบัอดตีิ 

สุหายทีุ�ยังมีลิมหายใจ สุมพงยักษ์ก็จะยังคำงเป็ันสัุญ่ลัิกษณ์์ 

แห่งคำวามอุดมสุมบูรณ์์แลิะเปั็นหมุดหมายการพบปัะทีุ�ไม่เคำย 

เลืิอนไปัจากคำวามทุรงจำา

สมพง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา
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|  The Archangel  | 
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“บำารุงดูแลิรักษาต้ินสัุกใหญ่่ให้มีอายุยืนนานทีุ�สุุดเทุ่าทีุ� 

จะทุำาได้”

คืำอพระราชีเสุาวนีย์อันอ่อนโยนในสุมเด็จพระนางเจ้า 

สิุริกิติิ� พระบรมราชิีนีนาถู พระบรมราชีชีนนีพันป่ัหลิวง คำรั�ง 

เสุด็จพระราชีดำาเนินเปั็นการสุ่วนพระองคำ์เพื�อทุอดพระเนติร 

ต้ินสัุกใหญ่่ต้ินนี� เมื�อวันทีุ� 14 มกราคำม 2541 นับจากวันนั�น 

จนถึูงวันนี�สัุกใหญ่่แห่งอุติรดิติถ์ูจึงได้รับการทุำานุบำารุงให้แข็ึ้งแรง

งดงามอย่างยิ�ง แต่ิคุำณู์ปัการขึ้องมันไม่ใช่ีเพียงแค่ำธุำารงคำวาม 

สุมบูรณ์์แห่งผืนดินเทุ่านั�น สิุ�งทีุ�น้อยคำนจะรู้ก็คืำอสัุกต้ินใดก็ติาม 

ทีุ�เห็นบนผืนดินไทุย เป็ันไปัได้สูุงว่ามันคืำอลูิกหลิานขึ้องสัุกใหญ่่ 

แห่งอุติรดิติถ์ูต้ินนี�เอง

ก่อนทีุ�ต้ินสัุกทีุ�ใหญ่่ทีุ�สุุดในโลิกต้ินนี�จะยืนต้ินเดียวดาย

กลิางป่ัาเบญ่จพรรณ์ ณ์ บ้านปัางเกลืิอ ติำาบลินำ�าไคำร้ อำาเภอ

นำ�าปัาด จังหวัดอุติรดิติถ์ู คำรั�งหนึ�งมันเคำยมีเพื�อนร่วมสุายพันธ์ุุ

จำานวนมาก แต่ิเมื�อพื�นทีุ�นี�กลิายเป็ันเขึ้ติพื�นทีุ�ทุำาไม้ขึ้องบริษัทุ  

อีสุต์ิ เอเชีียติิก จำากัด จากปัระเทุศเดนมาร์ก สัุกแทุบทุุกต้ินจึงถููก

โค่ำนนำาไปัใช้ีปัระโยชีน์ มีเพียงสัุกต้ินนี�ทีุ�มีลิำาต้ินทีุ�สูุงขึึ้�นไปัด้าน 

บนแลิะมีรอยติำาหนิเปั็นโพรงลิึก ไม่สุมบูรณ์์เหมือนติ้นสุักทัุ�วไปั  

บ้างรำ�าลืิอกันว่าเคำยถููกฟ�าผ่ามาก่อน แต่ิไม่ว่าจะด้วยเหตุิผลิใด 

รอยติำาหนิทุำาให้เสีุยมูลิค่ำาทุางเศรษฐิกิจ ไม่คุ้ำมค่ำาต่ิอการตัิดโค่ำน

เพื�อนำาเนื�อไม้ไปัใช้ี มันจึงรอดพ้นคำมขึ้วานฟันเลืิ�อยแลิะยืนต้ิน 

ต่ิอมาได้ 

กระทัุ�งเมื�อปัระมาณ์ป่ั 2470 มีผู้เห็นปั�าย ‘ต้ินสัุกใหญ่่’  

บนถูนนบ้านแก่ง-นำ�าปัาดกิโลิเมติรทีุ� 56-57 แลิะพบต้ินสัุกต้ินนี�

อยู่ลึิกเข้ึ้าไปัจากถูนนปัระมาณ์ 1 กิโลิเมติร จากนั�นในช่ีวงป่ั 2495-

2497 ร.ติ. ปัระเสุริฐิ พุทุธุพิทัุกษ์ ป่ัาไม้แขึ้วงห้วยแมง สุำานักงาน

ป่ัาไม้แพร่ เข้ึ้าไปัวัดคำวามโติขึ้องต้ินสัุกใหญ่่ พบว่าเสุ้นรอบวง

ลิำาต้ินทีุ�ระดับสูุงเพียงอก หรือทีุ�ระดับคำวามสูุง 1.3 เมติรจาก 

พื�นดิน มีขึ้นาด 948 เซึนติิเมติร ซึึ�งนับว่ามีขึ้นาดใหญ่่ทีุ�สุุดในโลิก

จึงไดถู่้ายภาพติน้สัุกใหญ่่แลิะนำามาเผยแพรสูุ่่สุาธุารณ์ะ ทุำาให้เกิด

แนวคิำดทีุ�จะพัฒนาเปั็นแหล่ิงทุ่องเทีุ�ยวแลิะศึกษาเรียนรู้ทุาง

ธุรรมชีาติิ นำามาซึึ�งการกำาหนดเขึ้ติแลิะปัระกาศจดัตัิ�งวนอทุุยาน

ต้ินสัุกใหญ่่ ในป่ั 2512 

หลัิงจากสุมเด็จพระบรมราชีชีนนีพันป่ัหลิวงเสุด็จ 

เยือนในป่ั 2541 กรมป่ัาไม้ซึึ�งเป็ันหน่วยงานทีุ�ดูแลิรับผิดชีอบ

ในขึ้ณ์ะนั�นรับสุนองพระราชีเสุาวนีย์อย่างแข็ึ้งขึ้ัน ด้วยการ 

จัดตัิ�งคำณ์ะกรรมการบำารุงรักษาต้ินสัุกใหญ่่เมื�อวันทีุ� 30 

มกราคำมป่ัเดียวกัน โดยปัระสุานงานขึ้อคำวามร่วมมือจาก 

สุมาคำมหมอต้ินไม้แห่งปัระเทุศญี่�ปุ่ันให้เข้ึ้ามาช่ีวยดูแลิในช่ีวง

สุองป่ัแรก พร้อมทัุ�งเชิีญ่ ศาสุติราจารย์ ชูีพงษ์ สุุกุมลินันทุน์ 

คำณ์ะเกษติร มหาวิทุยาลิัยเกษติรศาสุติร์ ซึึ�งเปั็นผู้เชีี�ยวชีาญ่ 

ด้านพฤกษศาสุติร์ไม้ยืนต้ิน มาเป็ันทีุ�ปัรึกษาคำณ์ะกรรมการฯ

งานบำารุงรักษาต้ินสัุกใหญ่่ติามหลัิกวิชีาการเริ�มต้ินขึึ้�น

อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งการปัฏิบัติิงานเป็ัน 3 สุ่วน

สุ่วนแรกคำือบริเวณ์ผิวดินรอบโคำนต้ินในรัศมี 15 เมติร 

ดำาเนินการตัิดต้ินไม้เพื�อลิดการแย่งธุาตุิอาหาร รื�อพื�นทุางเดิน

เดิมทีุ�ปูัรอบโคำนต้ินออก ทุำาทุางเดินใหม่นอกรัศมีเรือนราก  

ทุำารั�วกั�นเพื�อปั�องกันคำนเดินเหยียบยำ�ารอบโคำนต้ินเพราะดิน 

ทีุ�อัดแน่นจะสุ่งผลิกระทุบถึูงระบบราก วางระบบนำ�าหยด 24 

จุดรอบต้ิน แลิะให้ปุั�ยทุางกระบอกนำ�าหยด

สุ่วนทีุ�สุองคืำอลิำาต้ินจากระดับพื�นดินถึูงคำวามสูุง 6 เมติร

ดำาเนินการใช้ียาปั�องกันเชืี�อราในจุดทีุ�จำาเปั็น วัดคำวามโติขึ้อง

ต้ินสัุกใหญ่่ แลิะทุำาหมายแนวระดับไว้สุำาหรับการวัดในป่ัต่ิอๆ 

ไปัเพื�อเปัรียบเทีุยบการเจริญ่เติิบโติ

แลิะสุ่วนทีุ�สุามคืำอตัิ�งแต่ิระดับคำวามสูุง 6 เมติรถึูงเรือน

ยอด ดำาเนินการกำาจัดพืชีกาฝากแลิะตัิดกิ�งติายออกให้หมด

โดยเฉพาะระบบนำ�าหยดนั�นเป็ันการเพิ�มคำวามชืี�นในดิน 

ทุำาให้ต้ินสัุกใหญ่่ได้รับนำ�าสุมำ�าเสุมอแลิะเพียงพอ ช่ีวยกระตุ้ิน

การพัฒนาระบบรากใหม่ สุ่งผลิสืุบเนื�องต่ิอการเจริญ่เติิบโติ 

ในทุุกสุ่วนทีุ�อยู่เหนือพื�นดิน ไม่ว่าจะเป็ันลิำาต้ิน ใบ เรือนยอด

สัก
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ บ้านปางเกลือ อำาเภอน้ำาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
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กระบวนการบำารุงดูแลิทัุ�งหมดช่ีวยเยียวยาให้ต้ินสัุกใหญ่่

ซึึ�งก่อนหน้านี�อยู่ในสุภาพคำ่อนข้ึ้างทุรุดโทุรมกลิับมามีสุุขึ้ภาพ 

ดีขึึ้�นอีกคำรั�ง

คำวามพิเศษอย่างหนึ�งขึ้องติ้นสุักคำือ เป็ันไม้ยืนติ้นเพียง 

ไม่กี�ชีนิดพันธ์ุุในปัระเทุศไทุยทีุ�เห็นวงป่ัได้ชัีดเจนแลิะติรวจนับ 

อายุจากจำานวนวงป่ัได้ นั�นจึงเปั็นหนึ�งในติัววัดผลิทีุ�พอจะบ่งชีี� 

คำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงทุางสุุขึ้ภาพขึ้องมัน ในเดือนมิถุูนายนขึ้อง 

ทุุกป่ัจึงมีการวัดวงป่ัแลิะบันทึุกข้ึ้อมูลิคำวามโติหรือเสุ้นรอบวง 

ลิำาต้ินสัุก โดยจดัแสุดงภายในหอ้งนทิุรรศการขึ้องอทุุยานแหง่ชีาติิ

ต้ินสัุกใหญ่่

ป่ั 2535 แลิะ 2536 เสุ้นรอบวงป่ัอยู่ทีุ� 1,003 เซึนติิเมติร 

แต่ิลิะวงนั�นแคำบมาก สุะทุ้อนถึูงการเติิบโติทีุ�เชืี�องช้ีาอันอาจ 

สืุบเนื�องมาจากปััจจัยคำวามสุมบูรณ์์ขึ้องผืนดิน ภาวะโดดเดี�ยว

จากการเป็ันผู้เหลืิอรอดอยู่เพียงต้ินเดียว แลิะอีกหลิายปััจจัย 

ทีุ�สุอดคำลิอ้ง ทุำาให้ช่ีวงป่ั 2537-2542 วงป่ัขึ้องมนัหยดุนิ�งทีุ� 1,005 

เซึนติิเมติร 

แต่ิหลัิงจากสุมเด็จพระบรมราชีชีนนีพันป่ัหลิวงมีพระราชี- 

เสุาวนีย์ในป่ั 2514 งานบำารุงรักษาก็เกิดขึึ้�นแลิะดำาเนินไปัอย่าง

ต่ิอเนื�อง สุะทุ้อนผ่านตัิวเลิขึ้เสุ้นรอบวงทีุ�ขึ้ยับเพิ�มขึึ้�นเรื�อยๆ  

จาก 1,007 เซึนติิเมติรในป่ั 2543 เปั็น 1,024.1 เซึนติิเมติร 

ในป่ั 2562 โดยอัติราการเจริญ่เติิบโติทีุ�เห็นจากวงป่ัสุะทุ้อนปััจจัย

ทีุ�แติกต่ิางกันมากมาย ทัุ�งภูมิอากาศทีุ�แติกต่ิางกันอย่างชัีดเจน 

ในแติ่ลิะฤดูกาลิ ช่ีวงฤดูฝนทีุ�ปัริมาณ์นำ�ามาก ต้ินไม้เจริญ่เติิบโติ

เร็วเซึลิล์ิจึงมีขึ้นาดใหญ่่ ผนังเซึลิล์ิบาง แลิะพัฒนาเป็ันวงป่ัสีุอ่อน

แถูบกว้าง ขึ้ณ์ะทีุ�ช่ีวงฤดูหนาวแลิะฤดูรอ้น ต้ินไมไ้ด้รบันำ�าน้อยลิง

แลิะชีะลิอการเติิบโติ เซึลิล์ิจึงมีขึ้นาดเล็ิกกว่า ผนังเซึลิล์ิหนา 

กว่า แลิะพัฒนาเป็ันวงป่ัสีุเข้ึ้มแถูบแคำบๆ

หนึ�งขึ้วบป่ัขึ้องต้ินไม้ใหญ่่จึงเป็ันสุมุดเล่ิมสุำาคัำญ่ทีุ�จดบันทึุก

เรื�องราวขึ้องธุรรมชีาติิอย่างต่ิอเนื�อง ติราบชีีวิติอันยาวนานขึ้อง

มัน 

ในป่ั 2548 สุมเด็จพระกนิษฐิาธิุราชีเจ้า กรมสุมเด็จพระ- 

เทุพรัตินราชีสุุดาฯ สุยามบรมราชีกุมารี รับสัุ�งให้โคำรงการ

อนุรักษ์พันธุุกรรมพืชีอันเนื�องมาจากพระราชีดำาริ สุมเด็จพระ- 

เทุพรัตินราชีสุุดาฯ สุยามบรมราชีกุมารี (อพ.สุธุ.) ดำาเนินงาน

อนุรักษ์พืชีพรรณ์แลิะติรวจสุอบลิายพมิพ์ดีเอ็นเอขึ้องพชืีพรรณ์

ทัุ�วปัระเทุศ รวมทัุ�งสัุกใหญ่่ต้ินนี�ด้วย

ในคำรั�งนี�เองทีุ� อพ.สุธุ.วางแผนเพาะเลีิ�ยงเนื�อเยื�อเพื�อ

กระจายพนัธ์ุุติน้กลิา้สุกัใหญ่่ใหแ้พร่หลิายแลิะนำาคำวามขึ้ึ�นกราบ

บังคำมทูุลิสุมเด็จพระกนิษฐิาธิุราชีเจ้า กรมสุมเด็จพระเทุพ- 

รัตินราชีสุุดาฯ สุยามบรมราชีกุมารี พระองค์ำจึงทุรงพระกรุณ์า

โปัรดเกลิ้าฯ พระราชีทุานนามติ้นสุักเก่าแก่แลิะมีอายุมาก 

ทีุ�สุุดในโลิกติ้นนี�ว่า ‘มเหสุักข์ึ้’ เมื�อวันทีุ� 29 กันยายน 2552  

ซึึ�งแปัลิว่า ‘เทุวดาผู้ยิ�งใหญ่่’ อันมีทีุ�มาจากเรื�องราวการขึ้ยาย 

พันธ์ุุสุักใหญ่่ต้ินนี�แจกจ่ายให้ปัลูิกกันทัุ�วปัระเทุศ ไม่ต่ิางอะไร 

กับการปัระทุานพรจากเทุวดาผู้ทุรงศักดิ�

กระบวนการขึ้ยายพันธ์ุุนี�ทุำาโดยการติรวจสุอบดีเอ็นเอ  

(DNA fingerprint) แลิะการเพาะเลีิ�ยงเนื�อเยื�อ เพื�อสุ่งต่ิอ 

พันธุุกรรมแห่งคำวามแข็ึ้งแรงแลิะอายุยืนยาวขึ้องมัน

ในระยะแรกเริ�มแจกจ่ายภายในโคำรงการรวมใจภักดิ� 

ปัลูิกมเหสัุกข์ึ้-สัุกสุยามินทุร์ฯ ตัิ�งแต่ิเดือนธัุนวาคำม 2554 ถึูง

ธัุนวาคำม 2558 เพื�อเฉลิิมฉลิองในโอกาสุทีุ�พระบาทุสุมเด็จ-

พระบรมชีนกาธุเิบศร มหาภมิูพลิอดุลิยเดชีมหาราชี บรมนาถู- 

บพิติรทุรงเจริญ่พระชีนมพรรษาคำรบ 84 พรรษา แลิะดำาเนิน

การต่ิอมาจนถึูงปััจจุบันเพื�อเทิุดพระเกียรติิพระบาทุสุมเด็จพระ- 

วชิีรเกล้ิาเจ้าอยู่หัว

ปััจจุบันโคำรงการฯ ได้จัดสุ่งต้ินกล้ิาสัุกไปัทัุ�วปัระเทุศ

จำานวนกว่าสิุบล้ิานต้ินแล้ิว ลูิกหลิานขึ้องมันกระจายไปัเจริญ่

เติิบใหญ่่อยู่ทัุ�วแผ่นดินไทุย จึงไม่แปัลิกเลิยทีุ�หนึ�งในนั�นอาจ

เป็ันต้ินทีุ�อยู่ไม่ใกล้ิไม่ไกลิบ้านคุำณ์
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ตะแบก
บ้านใหม่ในฝัน อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คำนสุ่วนใหญ่่มักคุ้ำนติากับต้ินติะแบกนาเปัน็อย่างดี เพราะ 

เวลิาทีุ�เดินทุางโดยรถูยนติ์เรามักจะเห็นติะแบกนายืนเรียงแถูว 

ต้ิอนรับอยู่บริเวณ์เกาะกลิางหรอืติลิอดสุองขึ้า้งถูนนทัุ�วปัระเทุศ 

ไทุย คำรั�นถึูงช่ีวงเวลิาทีุ�ทุุกต้ินแข่ึ้งกันออกดอกสุะพรั�งก็ช่ีวย 

ระบายสีุสัุนให้เสุ้นทุางสุดใสุ 

แต่ิถู้าเป็ันผืนป่ัาเบญ่จพรรณ์หรือป่ัาในเขึ้ติภูมิปัระเทุศ 

แบบทีุ�ราบ ติะแบกทีุ�ขึึ้�นเองติามธุรรมชีาติิคืำอติะแบกใหญ่่   

(Lagerstroemia calyculata) ซึึ�งเป็ันคำนลิะสุายพันธ์ุุกับติะแบกนา  

แลิะมักยืนต้ินอยู่กันเป็ันคำรอบคำรัว ดังเช่ีน ดงต้ินติะแบกใหญ่่ 

ทีุ�มีลิำาต้ินสีุเทุาอ่อนออกขึ้าวเด่นแลิะอวดพูพอนลัิกษณ์ะคำล้ิาย 

ลิอนคำลืิ�นสุวยงามริมถูนนลิาดยางสุายเล็ิกๆ ซึึ�งมุ่งติรงเข้ึ้า 

หมู่บ้านบ้านใหม่ในฝัน ติำาบลิสุะเนียน อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน  

อันทีุ�จริงการระบุติำาแหน่งด้วยคำำาว่า ‘ขึึ้�นอยู่ริมถูนน’ นับว่าไม่ 

ถููกต้ิองนัก เพราะสิุ�งทีุ�เกิดขึึ้�นคืำอถูนนตัิดผ่านดงต้ินติะแบกใหญ่่

มากกว่า

จากการสุอบถูามชีาวบ้านผู้นำาทุ้องถิู�น ซึึ�งเป็ันกลุ่ิมชีาติิพันธ์ุุ  

‘ถิู�น’ หรือ ‘ลิวะ’ ทีุ�อพยพหนีภัยคำอมมิวนิสุติม์าจากอำาเภอบ่อเกลืิอ  

จังหวัดน่าน แลิะเข้ึ้ามาปัักหลัิกตัิ�งบ้านเรือนในลิะแวกนี�ตัิ�งแต่ิ 

ป่ั 2524 ทีุ�ตัิ�งขึ้องชุีมชีนแลิะจุดชุีมนุมขึ้องต้ินติะแบกใหญ่่อยู่ใน 

เขึ้ติป่ัาสุงวนแห่งชีาติิป่ัานำ�ายาวแลิะป่ัานำ�าสุวด แต่ิก็เป็ันเขึ้ติป่ัา 

สุงวนแห่งชีาติิทีุ�เคำยผ่านการสัุมปัทุานป่ัาไม้มาแล้ิว ดังนั�นต้ินไม้ 

ใหญ่่ในพื�นทีุ�หลิายต้ินจึงหายไปัตัิ�งแต่ิคำรั�งนั�น บางต้ินหายไปั 

ติอนปัรับเปัลีิ�ยนพื�นทีุ�เพื�อการเกษติร บางต้ินวอดวายไปัเพราะ 

ไฟป่ัา ขึ้ณ์ะเดียวกันก็มีไม้เศรษฐิกิจอย่างปัระดู่ มะค่ำา แลิะไม้ผลิ 

ยืนต้ิน เช่ีน เงาะ ลิำาไย ทีุ�ปัลิกูเสุริมเข้ึ้ามาใหม่โดยสุมาชิีกในชุีมชีน 

กาลิเวลิาเปัลีิ�ยนแปัลิงสุภาพพื�นทีุ� ติะแบกใหญ่่บางต้ิน 

ล้ิมติายไปัติามธุรรมชีาติิ แต่ิทีุ�ยังยืนเกาะกลุ่ิมอยู่ในดงติะแบก 

ใหญ่่ถึูงวันนี�มีเหลิือปัระมาณ์ยี�สิุบกว่าต้ิน ทีุมสุำารวจขึ้องผู้ใหญ่่ 

บ้านระบุว่าต้ินทีุ�ใหญ่่มากนั�นสูุงเกือบสุามสิุบเมติร แลิะมีลิำาต้ิน 

ขึ้นาดห้าคำนโอบ ซึึ�งมีจำานวนเหลืิออยู่เพียงหยิบมือ ทีุ�เหลืิอ 

ก็เป็ันต้ินเล็ิกลิดหลัิ�นขึ้นาดลิงมา 

แม้ติะแบกเป็ันไม้เนื�อแข็ึ้งสูุสีุกับไม้ยาง นำาไปัใช้ีปัระโยชีน์ 

ได้หลิากหลิาย แติ่เหตุิทีุ�ดงติะแบกติ้นใหญ่่ทีุ�นี�ไม่อันติรธุานไปั 

ในยุคำสัุมปัทุานป่ัาไม้เฟ้�องฟูก็เพราะไม้สุายพันธ์ุุนี�ยิ�งอายุเยอะ  

ยิ�งมีโอกาสุเกิดโพรงกลิวงภายในลิำาต้ินทีุ�ระดับคำวามสูุง 3-5 เมติร 

จากพื�นดิน ทุำาให้ไม่ค่ำอยมีใคำรอยากเสุียเวลิาหรือลิงแรงเลืิ�อย 

ติะแบกแก่ ลัิกษณ์ะเนื�อไม้ขึ้องติะแบกเช่ีนนี�ไม่เพียง ‘ให้คุำณ์’ 

แก่ติน เพราะทุำาให้กอดคำอรอดฟันเลืิ�อยมาด้วยกันทัุ�งดง แต่ิยัง 

ให้คุำณ์หลิายปัระการแก่มนุษย์มาแต่ิโบราณ์อีกด้วย

ติะแบกปั่าเป็ันหนึ�งในสุายพันธ์ุุขึ้องไม้ทีุ�เมื�ออายุมากจะมี 

‘ขึ้อนดอก’ หรือเนื�อไม้สุ่วนทีุ�มีเชืี�อรา สีุนำ�าติาลิเข้ึ้มปัระขึ้าว 

ซึึ�งภายในผุเป็ันโพรงเล็ิกๆ แต่ิกลัิบมีกลิิ�นหอม รสุจืด แลิะเป่ั�ยม 

ด้วยสุรรพคุำณ์ทุางยาลิำ�าค่ำา ติามปัระกาศคำณ์ะกรรมการพัฒนา 

ระบบยาแห่งชีาติิมีการใช้ีขึ้อนดอกในยารักษากลุ่ิมอาการทุาง 

ระบบไหลิเวียนโลิหิติปัรากฏรวม 2 ติำารับ คืำอติำารับ ‘ยาหอม 

เทุพจติิร’ ซึึ�งมสีุรรพคำณุ์แก้ลิมกองลิะเอยีด ไดแ้ก ่อาการหนา้มดื  

ติาลิาย สุวิงสุวาย ใจสัุ�น บำารุงดวงจิติให้ชุ่ีมชืี�น แลิะติำารับ  

‘ยาหอมนวโกฐิ’ ซึึ�งช่ีวยแก้ลิมวิงเวียน คำลืิ�นเหียน อาเจียน  

แก้ลิมจุกแน่นในอก ในผู้สุูงอายุ แก้ลิมปัลิายไข้ึ้หรืออาการ 

หลัิงจากฟ้�นไข้ึ้แต่ิยังไม่หายดี 

กระทัุ�ง ตำำ�ร�พระโอสถพระน�ร�ยณ์์ ทีุ�แม้จะไม่ได้อยู่ใน 

ปัระกาศคำณ์ะกรรมการพัฒนาระบบยาฯ ก็ยังปัรากฏการใช้ี 

ขึ้อนดอกร่วมกับสุมุนไพรอื�นอีก 15 ชีนิดในปัริมาณ์เทุ่าๆ กัน 

เพื�อแก้ไข้ึ้ โดยการบดลิะเอียด ทุำาเป็ันแทุ่ง ใช้ีนำ�าดอกไม้เป็ัน 

กระสุายยา ซึึ�งเมื�อจะใช้ีให้ลิะลิายนำ�าซึาวข้ึ้าวหรือนำ�าดอกไม้  

ใสุ่พิมเสุน จากนั�นจึงชีโลิมตัิว นัยว่าลิดไข้ึ้ชีะงัดนัก 

ด้วยการอยู่อาศัยใกล้ิชิีดกัน คำนแลิะต้ินไม้จึงเรียนรู้ซึึ�งกัน 

แลิะกัน พึ�งพาอาศัยกัน จนกลิายเป็ันภูมิปััญ่ญ่าทีุ�สืุบทุอดต่ิอมา 

อย่างน่าทึุ�ง จากการทุดสุอบพิษเฉียบพลัินขึ้องสุารสุกัดขึ้อนดอก 

ด้วยเอทุานอลิ 50 เปัอร์เซ็ึนต์ิ โดยให้หนูกินในขึ้นาด 32 กรัม  

ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กิโลิกรัม ซึึ�งคิำดเป็ัน 32,000 เทุา่เมื�อเปัรียบเทุยีบ 

กับขึ้นาดรักษาในคำน ผลิติรวจไม่พบอาการเป็ันพิษแต่ิอย่างใด 

การพึ�งพาหมอร่างสูุงใหญ่่อย่างติะแบกต้ินนี�เพื�อรักษา 

โรคำภัย อาจไม่ได้เห็นผลิหรือหายขึ้าดรวดเร็วอย่างเช่ีนยาแผน 

ปััจจุบัน แต่ิขึ้ณ์ะเดียวกันก็อ่อนโยนแลิะยากนักทีุ�จะเป็ันอันติราย 

ต่ิอใคำร 

เพราะโลิกขึ้องต้ินไม้คืำอคำวามเนิบช้ีา มั�นคำง แลิะยั�งยืน 
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วันที� 8 สิำงหาคัมุ 2561 กลุ่มุต้้นต้ะแบุกใหญ่่ในต้ำาบุลสำะเนียน อำาเภอเมืุองน่าน
 ได้ีรับุการคััดีเลือกให้เป็็นรุกข้มุรดีกข้องป็ระเทศ ในฐานะต้้นไมุ้ใหญ่่

ที�มีุป็ระวัติ้ศาสำต้ร์ยาวนาน จุำานวน 3 ต้้น จุาก 65 ต้้นทั�วป็ระเทศ
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คำนอีสุานรุ่นปััจจุบันอาจไม่เคำยได้ยินคำำาว่า ‘ดอนปู่ัติา’ 

แต่ิหากย้อนกลัิบไปัในอดีติ การก่อร่างสุร้างชุีมชีนแทุบทุุกแห่ง 

ในแถูบภาคำอีสุานต้ิองมีผืนป่ัาดอนปู่ัติาเคีำยงคู่ำเสุมอ ป่ัาผืนนี� 

มีไว้ให้ผีบรรพบุรุษผู้ลิ่วงลิับได้อยู่อาศัยแลิะคำอยดูแลิคุ้ำมคำรอง 

ลูิกหลิานในชุีมชีนให้ปัลิอดภัยติามคำวามเชืี�อแต่ิโบราณ์ขึ้องชีาว 

ลิาว ปัระเทุศทีุ�มีพรมแดนติิดกับอีสุานบ้านเรา จึงทุำาให้ชีน 

สุองชีาติิมีบรรพบุรุษร่วมกันไม่มากก็น้อย

ราวสุองรอ้ยป่ักอ่น ชีนเผา่กะเลิิงจากแขึ้วงคำำาม่วน ปัระเทุศ 

ลิาว อพยพข้ึ้ามแม่นำ�าโขึ้งมาตัิ�งรกรากทีุ�บ้านบัว อำาเภอกุดบาก 

จังหวัดสุกลินคำร แลิะจนถึูงปััจจุบันพวกเขึ้าก็ยังคำงสืุบสุานขึ้นบ 

คำวามเชืี�อดั�งเดิมอย่างเคำร่งคำรัด มีการจัดสุรรพื�นทีุ� 23 ไร่ใกลิ้ๆ  

หมู่บ้านเป็ันดอนปู่ัติานับแต่ิวันเริ�มตัิ�งชุีมชีน แลิะไม้ใหญ่่สุะดุดติา 

ทีุ�สุุดทีุ�นี�ก็คืำอเชีียง หรือเซีึยง (สุำาเนียงทุ้องถิู�น) ต้ินนี�เอง ไม่เพียง 

มีพูพอนสุวยอลัิงการไม่แพ้ใคำร แต่ิยังเป็ันต้ินเชีียงเพียงหนึ�งเดียว 

ทีุ�เติิบโติอยู่ในดอนปู่ัติา ป่ัาบรรพบุรุษแห่งบ้านบัว

แม้ไม่ใช่ีเขึ้ติอนุรักษ์หรือป่ัาสุงวนติามกฎ์หมาย แต่ิด้วย 

สุถูานภาพคำวามเป็ันพื�นทีุ�ศักดิ�สิุทุธิุ� ชีาวบ้านบัวทุุกคำนให้คำวาม 

เคำารพยำาเกรง บวกกับคำำากล่ิาวขึ้องผู้เฒ่าผู้แก่ทีุ�บอกต่ิอๆ กันว่า 

‘ใคำรเข้ึ้าไปัตัิดต้ินไม้จะเจ็บป่ัวย’ จึงไม่มีผู้ใดกล้ิารุกลิำ�าล่ิวงเกิน 

หรือทุำาลิายปัา่ สุ่งผลิใหป่้ัาคำงคำวามอดุมสุมบรูณ์์ กลิายเปัน็สุวรรคำ์ 

ขึ้องต้ินไม้จำานวนมากทีุ�มีมูลิค่ำาทุางเศรษฐิกิจแลิะมักถููกลิอบ 

ตัิดโค่ำน อาทิุ ยางนา ปัระดู่ ติะเคีำยน ฯลิฯ 

พ่อเล็ิก กุดวงค์ำแก้ว ปัราชีญ์่อาวุโสุแห่งบ้านบัว เล่ิาว่า  

“ไม่มีใคำรตัิดต้ินไม้ อย่างมากก็เข้ึ้าไปัเก็บสุมุนไพรมาทุำายารักษา 

โรคำเมื�อเจ็บไข้ึ้ได้ป่ัวย แต่ิให้เก็บแค่ำพอใช้ีนะ อย่าเกินพอดี แลิะ 

ไม่ให้เอามาขึ้าย”

ต้ินเชีียงโดดเดี�ยวติ้นนี�มีอายุเกินร้อยป่ั ไม่มีใคำรแน่ใจว่า 

เกินไปัเทุ่าไรแน่ แต่ิเรือนยอดแลิะผิวพรรณ์ลิำาต้ินยังงามสุมบูรณ์์  

สุ่วนสูุงราวสีุ�สิุบเมติร ทุำาให้ยอดไม้ห่างไกลิจากสิุ�งรบกวนระดับ 

พื�นดิน ลัิกษณ์ะทุางกายภาพนี�สุ่งผลิให้ทีุ�นี�กลิายเป็ันทุำาเลิทุอง 

ซึึ�งแมลิงสุะสุมนำ�าหวานหมายปัองแลิะพากันเข้ึ้าจับจองสุร้าง 

รวงรัง 

คำวามชุีกชุีมขึ้องรังผึ�งหลิวงบนต้ินเชีียงทีุ�นับได้ 30-50 รัง 

ต่ิอป่ั ถืูอว่าพบได้ยากในปััจจุบัน แลิะจำานวนรังผึ�งยังบ่งชีี�ถึูง 

คำวามอุดมสุมบูรณ์์แลิะคำวามชุ่ีมชืี�นขึ้องระบบนิเวศผืนป่ัา เพราะ

การอยู่รวมเป็ันกลุ่ิมใหญ่่ขึ้องผึ�งหลิวงสุะทุ้อนว่า บริเวณ์นั�น 

มีนำ�าหวานขึ้องดอกไม้มากเพียงพอ อากาศเย็นสุบาย ไม่ร้อน

แล้ิง แลิะปัราศจากสุารเคำมีอันติราย

ในอดีติเชีียงต้ินเดียวกันนี�เคำยมีรังผึ�งหลิวงมากกว่า 

ห้าสิุบรังต่ิอป่ั ชีนิดทีุ�แหงนหน้าขึึ้�นไปัไม่ต้ิองกวาดสุายติา 

มองหาก็สุามารถูเห็นรังผึ�งน้อยใหญ่่กระจายอยู่ทัุ�ว รังผึ�งหลิวง 

เพียงรังเดียวอาจได้นำ�าผึ�งป่ัาคุำณ์ภาพดีราว 10-20 ขึ้วด ทุำาให้ 

มีผู้สุนใจขึ้อปัระมูลิเก็บรังผึ�งในราคำาสุูงถึูง 6,000 บาทุ ชีาว 

บ้านบัวอนุญ่าติเปิัดปัระมูลิโดยสุ่งเงินรายได้นี�เข้ึ้าเป็ันกองทุุน 

กลิางขึ้องชุีมชีนแลิะใช้ีจ่ายเพื�อสุาธุารณ์ปัระโยชีน์เทุ่านั�น

พรานผึ�งสุมัยก่อนป่ันเก็บรังผึ�งโดยติอก ‘ทุอย’ หรือ 

ลิิ�มไม้ไผ่ติิดกับลิำาต้ินเพื�อใช้ีเหยียบป่ัน แต่ิเมื�อปัระมาณ์สุอง 

ทุศวรรษทีุ�ผ่านมา ทุอยแบบโบราณ์ถููกแทุนทีุ�ด้วยติะปูัเหล็ิก 

แทุ่งใหญ่่ สุนิมจากทุอยติะปูัเป็ันเหตุิให้เนื�อไม้ผุแลิะทุำาให้เชีียง 

ในพื�นทีุ�อื�นล้ิมติายมาแล้ิว เมื�อเห็นตัิวอย่าง ชุีมชีนบ้านบัว 

เกรงว่าต้ินเชีียงในดอนปู่ัติาขึ้องพวกเขึ้าอาจปัระสุบเหตุิแบบ 

เดียวกัน ไม่คุ้ำมกับเงินทีุ�ได้มา จึงมีมติิยกเลิิกการปัระมูลิเก็บ 

รังผึ�งไปัในทีุ�สุุด

แม้การให้คำวามเคำารพแลิะการดูแลิผืนป่ัาโดยมีรากฐิาน 

จากคำวามเกรงกลิัวต่ิออำานาจลีิ�ลัิบอาจไม่สุมเหตุิสุมผลิใน 

สุายติาขึ้องคำนรุ่นใหม่ แต่ิปัฏิเสุธุไม่ได้ว่านี�คืำอกุศโลิบายทีุ� 

ปัระสุบคำวามสุำาเร็จในการอนุรักษ์ทุรัพยากรธุรรมชีาติิ 

เช่ีนเดียวกัน การทีุ�ชีาวบ้านกลัิบลิงมติิสุลิะรายได้ป่ัลิะ  

6,000 บาทุทีุ�ได้มาโดยไม่ต้ิองทุำาอะไรเลิยเพื�อเลืิอกรักษาต้ิน 

เชีียง ก็นับเป็ันการตัิดสิุนใจทีุ�อาจไม่สุมเหตุิสุมผลิในมุมมอง 

ทุางเศรษฐิศาสุติร์ แต่ิปัฏิเสุธุไม่ได้ว่าสุมเหตุิสุมผลิเป็ันอย่างยิ�ง 

ในสุามัญ่สุำานึกขึ้องชีาวบ้านทีุ�บรรพบุรุษได้เพาะบ่มคำวามรัก 

แลิะเคำารพธุรรมชีาติิไว้

ด้วยเหติุนี� ในปััจจุบัน ต้ินเชีียงโดดเดี�ยวแห่งดอนปู่ัติา 

บ้านบัว จึงยังยืนต้ินเป็ันแหล่ิงขึ้ยายพันธ์ุุขึ้องผึ�งหลิวง นักผสุม 

เกสุรตัิวจิ�วผู้ช่ีวยให้พืชีพันธ์ุุในป่ัาติิดผลิแลิะงอกต้ินใหม่ แลิะ 

ทุำาหน้าทีุ�ปัระคัำบปัระคำองสุมดุลิอันลิะเอียดอ่อนขึ้องระบบ 

นิเวศให้คำงอยู่ต่ิอไปั

อันน่าจะนับได้ว่าเป็ันคำวามคุ้ำมค่ำาทีุ�แทุ้จริง

เชียง
บ้านบัว อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร



“We shouldn’t be concerned about trees 
purely for material reasons, 

we should care about them because of 
the little puzzles and wonders  

they present us with.”
Peter Wohlleben
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ไม่มีใคำรรู้แน่ว่าจังหวัดพิษณุ์โลิกเมื�อ 400 ป่ัก่อนมีสุภาพ

เป็ันเช่ีนไร อาจยกเว้นก็แต่ิยางนาต้ินนี�ทีุ�ยืนหยัดยังปัระโยชีน์ให้

ชีาวสุยามมาตัิ�งแต่ิราวป่ั 2131 ยางนาต้ินนี�เกิดทัุนการปักคำรอง

ขึ้องพระมหากษัติริย์พระองค์ำทุ้ายๆ ขึ้องราชีวงศ์สุุโขึ้ทัุยทีุ�ปักคำรอง

กรุงศรีอยุธุยา ในติอนนั�นพิษณุ์โลิกมีฐิานะเป็ันเมืองลูิกหลิวง  

หลัิงจากเป็ันราชีธุานีแทุนกรุงศรีอยุธุยานานถึูง 25 ป่ั แลิะเป็ัน

หน้าด่านสุำาคัำญ่สุกัดกั�นกองทุัพพม่า ในติอนนั�นปั่าไม้คำงยัง

สุมบูรณ์์ทุุกหนแห่ง โดยเฉพาะต้ินยางนาซึึ�งได้กลิายมาเป็ันชืี�อ

หมู่บ้านสืุบมาจนปััจจุบัน

หากจัดลิำาดับชีนิดพันธ์ุุต้ินไม้ใหญ่่ทีุ�ใกล้ิชิีดวิถีูชีีวิติคำนไทุย

อย่างยาวนาน ยางนาก็น่าจะติิดอันดับต้ินๆ

เนื�องด้วยเติิบโติได้ดีในป่ัาหลิากหลิายปัระเภทุ ทัุ�งป่ัาเต็ิงรัง  

ป่ัาเบญ่จพรรณ์ ป่ัาดิบแล้ิง ป่ัาดิบชืี�น หรือกระทัุ�งป่ัาพรุ แลิะพบ

การกระจายพันธ์ุุทัุ�วปัระเทุศไทุย ตัิ�งแต่ิบริเวณ์ทีุ�ดอนชีายทุะเลิ 

ริมฝั�งแม่นำ�า ทีุ�ราบลุ่ิม เรื�อยไปัจนถึูงทีุ�สูุงหลิายร้อยเมติรจากระดับ

นำ�าทุะเลิ

คำนไทุยทุุกภูมิภาคำจึงคุ้ำนเคำยกับการใช้ีปัระโยชีน์ยางนา  

ทัุ�งใช้ีเนื�อไม้ทีุ�แข็ึ้งแรงปัานกลิางในการสุร้างบ้าน ต่ิอเรือ ทุำา 

เคำรื�องเรือน ฯลิฯ แลิะใช้ีนำ�ามันยางนาทุำาไต้ิจุดไฟสุ่องสุว่าง หรือ

ผสุมนำ�ามันยางนากับชัีนเพื�อยาแนวเรือปั�องกันการรั�วซึึม

ยางนาใหญ่่ขึ้นาด 12-13 คำนโอบ คำวามสูุงปัระมาณ์ 50 

เมติรต้ินนี� ยืนเด่นติระหง่านอยู่ริมทุุ่งนาทีุ�บ้านสุวนยาง ติำาบลิ 

เนินเพิ�ม อำาเภอนคำรไทุย จังหวัดพิษณุ์โลิก ชืี�อ ‘บ้านสุวนยาง’  

บ่งบอกชัีดเจนว่าชุีมชีนแห่งนี�ต้ิองมีต้ินยางนาจำานวนมาก  

มากพอจะรวมกันเป็ันสุวนได้ เหมือนกับชืี�อสุถูานทีุ�หลิายแห่ง 

ทัุ�วปัระเทุศทีุ�เกี�ยวข้ึ้องกับต้ินยางนา เช่ีน อำาเภอทุ่ายาง จังหวัด

เพชีรบุรี อำาเภอทุ่าสุองยาง จังหวัดติาก บ้านยางน้อย จังหวัด

อุบลิราชีธุานี วัดยางทุอง จังหวัดเชีียงใหม่ วัดยางทุอง จังหวัด 

อ่างทุอง เป็ันต้ิน

ทุว่าชืี�อนี�เป็ันคำวามจริงแค่ำในอดีติ แลิะคำวามจริงดังกล่ิาว

ก็สิุ�นสุุดลิงตัิ�งแติ่หลิายสุิบป่ัทีุ�แลิ้ว เมื�อบริษัทุค้ำาไม้เข้ึ้ามา 

ในหมู่บ้านเพื�อกว้านซืึ�อ ตัิดโค่ำน แลิะชัีกลิากไม้ขึ้นาดใหญ่่ 

โดยเฉพาะติ้นยางนาแลิะติ้นเติ็งออกไปัจากพื�นทีุ� ทีุ�ยังเหลิือ

รอดอยู่เพียงลิำาพังแลิะเติิบโติต่ิอมาได้ ชีาวบ้านเชืี�อกันว่าเป็ัน

เพราะเจ้าทีุ�เจ้าทุางช่ีวยซ่ึอนอำาพรางเอาไว้

กระทัุ�งเมื�อราว 7 ป่ัก่อน ชีาวบ้านมีคำวามคิำดจะอนุรักษ์

ยางนาต้ินนี�ไว้เป็ันศูนย์รวมจิติใจขึ้องผู้คำนบ้านสุวนยาง จึง

หารือกับผู้ใหญ่่บ้านแลิะยื�นเรื�องถึูงองค์ำการบริหารสุ่วนติำาบลิ

เนินเพิ�ม ทุำาให้เกิดคำวามร่วมมือระหว่างชีุมชีนกับหน่วยงาน

ทุ้องถิู�นในการดูแลิต้ินยางนา

ทัุ�งปัรับปัรุงภูมิทัุศน์บริเวณ์โดยรอบ บำารุงธุาตุิอาหาร 

ในดินเพื�อฟ้�นฟูสุุขึ้ภาพขึ้องต้ินยางนา แลิะจัดงาน ‘ตัิกบาติร

ต้ินยางนา’ ขึึ้�นเป็ันคำรั�งแรกในเดือนมกราคำม โดยนิมนต์ิ 

พระสุงฆ์์ 9 รูปัจากวัดบ้านหัวนาแลิะวัดสุวนยางมารับบาติร

แลิะเจริญ่พระพุทุธุมนต์ิเพื�อคำวามเป็ันสิุริมงคำลิ ซึึ�งกิจกรรม 

ดังกล่ิาวยังจัดต่ิอเนื�องเป็ันปัระจำาทุุกป่ั

สุำาหรับอายุขึ้องต้ินยางนานั�น เอกพงษ์ กุลิเจริญ่ นายก

องค์ำการบริหารสุ่วนติำาบลิเนินเพิ�ม ปัระสุานงานไปัยังมหา- 

วิทุยาลัิยพะเยาเพื�อให้นักวิชีาการเข้ึ้ามาดำาเนินการสุุ่มเก็บ

ตัิวอย่างเนื�อไม้หลิายจุด ตัิ�งแต่ิบริเวณ์โคำนต้ินไม่เกิน 1.5 เมติร

จากพื�นดิน จนถึูงระดับคำวามสูุงมากกว่าสิุบเมติร โดยใช้ีสุว่าน

เจาะเนื�อไม้จากเปัลิือกนอกสุุดลึิกเข้ึ้าไปัถึูงแก่นไม้ในติำาแหน่ง

แกนกลิางขึ้องลิำาต้ิน เพื�อนำาตัิวอย่างเนื�อไม้ไปัติรวจวิเคำราะห์

วงป่ัแลิะทุ่อลิำาเลีิยงด้วยเทุคำนิคำทุางรุกขึ้กาลิวิทุยา รวมทัุ�ง 

นำาตัิวอย่างเปัลืิอกไม้ไปัทุดสุอบคำวามแก่โดยเทีุยบเคีำยงกับ 

ยางนาต้ินอื�นๆ ในปัระเทุศไทุย

ยางนา
บ้านสวนยาง อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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ผลิการติรวจวิเคำราะห์ทีุ�มีเอกสุารรับรองอย่างเป็ันทุางการ

จากคำณ์ะวิทุยาศาสุติร์ มหาวิทุยาลัิยพะเยา เมื�อวันทีุ� 4 เมษายน 

2562 ระบุว่า ยางนาต้ินนี�มีอายุปัระมาณ์ 432 ป่ั เมื�อมองจาก

ไกลิๆ ในระยะทีุ�สุามารถูเห็นสัุดสุ่วนแลิะองค์ำปัระกอบคำรบถู้วน

จากโคำนถึูงเรือนยอดโดยไม่ต้ิองแหงนคำอตัิ�ง จะพบคำวามสุวยสุง่า

แลิะลัิกษณ์ะคำรบติามติำารา คืำอลิำาต้ินเปัลิาติรงรูปัทุรงกระบอก

แลิะเรือนยอดทุรงพุ่มกลิม

คำรั�นเดินเข้ึ้ามาระยะปัระชิีดก็จะเห็นเปัลืิอกลิำาต้ินสีุนำ�าติาลิ

อมเทุา พื�นผิวค่ำอนข้ึ้างเรียบแต่ิแติกเป็ันร่องทัุ�งแนวตัิ�งแลิะ 

แนวนอน หากเดินวนเปั็นวงกลิมจนคำรบรอบพร้อมกับสัุงเกติ

โคำนต้ินให้ดีย่อมต้ิองเห็นโพรงตืิ�นๆ สุองโพรง ทัุ�งคู่ำอยู่คำนลิะฝั�ง

ขึ้องลิำาต้ินในติำาแหน่งติรงข้ึ้ามกัน

นี�ไม่ใช่ีสิุ�งทีุ�พบได้ทัุ�วไปับนติ้นยางนา แลิะมิได้ปัรากฏ 

ขึึ้�นเองติามธุรรมชีาติิ หากเปั็นบาดแผลิจากการใช้ีปัระโยชีน ์

ในอดีติทีุ�ยังฝากร่องรอยเอาไว้

ย้อนกลัิบไปัในสุมัยทีุ�บ้านสุวนยางยังไม่มีไฟฟ�าใช้ี ยางนา

ต้ินนี�มีคำวามสุำาคัำญ่ต่ิอชีาวบ้านอย่างมากในฐิานะแหลิ่งกำาเนิด

แสุงสุว่างในช่ีวงเวลิากลิางคืำน

นำ�ามันยางนาเป็ันขึ้องเหลิวสีุนำ�าติาลิใสุทีุ�ซ่ึอนอยู่ในเนื�อไม้

คำนโบราณ์จึงต้ิองใช้ีขึ้วานถูากเปิัดเปัลืิอกไม้เป็ันโพรงกว้าง

ปัระมาณ์ 20-30 เซึนติิเมติร แลิะเจาะเนื�อไม้ลึิกเข้ึ้าไปัในลิำาต้ิน

ปัระมาณ์หนึ�งศอก โดยใหพื้�นโพรงลิาดเอยีงลิงสูุ่แกนกลิางลิำาต้ิน

เพื�อเป็ันแอ่งเก็บนำ�ามัน ทิุ�งไว้ปัระมาณ์ 3-5 วันให้นำ�ามันค่ำอยๆ 

ซึึมออกมาในปัริมาณ์มากพอจึงตัิกออก แลิะรออีก 3-5 วัน

สุำาหรับการเก็บนำ�ามันรอบถัูดไปั

หากนำ�ามันยางนาไม่ค่ำอยไหลิซึึม ชีาวบ้านต้ิองจุดไฟเผา

โพรงในชี่วงเวลิาสัุ�นๆ แล้ิวดับไฟเพื�อปั�องกันติ้นยางนาได้รับ

คำวามเสีุยหาย เป็ันเทุคำนิคำการใช้ีคำวามร้อนช่ีวยหลิอมลิะลิาย

นำ�ามันทีุ�จับตัิวเป็ันก้อนแข็ึ้งแลิะอุดตัินทุ่อนำ�ามันนั�นเอง

เมื�อนำาเศษไม้ผุๆ มาคำลุิกหรือแช่ีในนำ�ามันยางนา บรรจุ 

เศษไม้ผุชุ่ีมเชืี�อเพลิิงจากธุรรมชีาติิลิงในกระบอกไม้ไผ่ ติำาพอ 

แหลิก ก็ใช้ีเป็ันไต้ิจุดไฟเพื�อสุ่องสุว่างยามวิกาลิได้เป็ันอย่างดี

อย่างไรก็ติาม ในวันทีุ�ติะเกียงนำ�ามันก๊าดซึึ�งใช้ีงานสุะดวก

กว่าเข้ึ้ามาแทุนทีุ� ก็ไม่มีใคำรเก็บนำ�ามันยางนามาทุำาไต้ิอีกต่ิอไปั  

ต้ินไม้ใหญ่่จึงค่ำอยๆ สุร้างเนื�อเยื�อใหม่ขึึ้�นมาหุ้มช่ีองว่างทีุลิะน้อย  

กระทัุ�งเหลืิอเป็ันโพรงตืิ�นดังทีุ�เห็นในปััจจุบัน

คำราวนี�ลิองยืนใต้ิต้ินยางนาแล้ิวใช้ีสุายติาสุำารวจอย่าง

ลิะเอียดอีกคำรั�ง โดยค่ำอยๆ แหงนมองไล่ิขึึ้�นสูุ่เบื�องบนก็จะเจอ

วัติถุูทุรงแทุ่งผอมยาวยื�นโผล่ิออกมาจากลิำาต้ิน สัุนนิษฐิานว่า 

มันอาจเป็ันติะปูัตัิวยาวหรือทุอยเหล็ิกทีุ�หมอผึ�งใช้ีติอกติิดลิำาต้ิน

เพื�อป่ันป่ัายขึึ้�นไปัเก็บรังผึ�ง

เพราะยางนาต้ินนี�เคำยเป็ันแหล่ิงชุีมนุมขึ้องฝูงผึ�ง พวกมัน

เข้ึ้ามาจับจองทุำารังกันแทุบทุุกกิ�งก้าน โดยในช่ีวงทีุ�หนาแน่นทีุ�สุุด

อาจมีรังผึ�งมากกวา่ 50 รัง หรอือาจจะถูงึร้อยรัง ติามคำำาบอกเลิา่

ขึ้องชีาวบ้านทีุ�ว่าหมอผึ�งป่ันขึึ้�นลิงอยู่สุองคืำนก็ยังเก็บไม่หมด

แม้ในช่ีวงสิุบป่ัให้หลัิงปัริมาณ์ผึ�งทีุ�มาทุำารังจะลิดลิงอย่าง

ชัีดเจนโดยไม่มีใคำรทุราบสุาเหตุิ แลิะไม่มีการตีิผึ�งอีกเลิยหลัิงจาก

ชีาวบา้นเริ�มอนรัุกษ์ต้ินยางนา แติก็่ยังมีซึากรงัผึ�งเกา่หลิน่ปัะปัน

อยู่กับใบไม้แห้งบนพื�นดินในติำาแหน่งไม่ไกลิจากโคำนต้ินให้เห็น

อยู่บ้าง

เหล่ิานี�คืำอร่องรอยธุรรมดาๆ ทุว่าเป็ันเบาะแสุแสุนพิเศษ  

สุามารถูบอกเล่ิาเรื�องราวทีุ�ซ่ึอนอยู่เบื�องหลัิง ทัุ�งผลิผลิิติทุาง 

ธุรรมชีาติิจากต้ินยางนาแลิะภูมิปััญ่ญ่าการใช้ีปัระโยชีน์ขึ้องผู้คำน

ในอดีติ ให้เรารับรู้ได้อย่างน่าปัระทัุบใจ
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“Every green tree is far more glorious 
than if it were made of gold and silver.”

Martin Luther



|  48  |



|  49  |

|  Call Me by My True Name  |



|  50  |

ถู้าจะมีอะไรชีวนให้สัุบสุนแลิะเข้ึ้าใจผิดได้มากทีุ�สุุดในโลิก 

หนึ�งในนั�นติอ้งเปัน็ ‘ต้ินไม’้ สิุ�งมชีีีวิติไร้ถู้อยคำำาทีุ�ไมเ่คำยโติแ้ยง้ใดๆ

หากใคำรจะเรียกขึ้านด้วยนามใดก็ติาม หรือแม้แต่ิเข้ึ้าใจไปัว่าเป็ัน

สุายพันธ์ุุอื�น 

ดังเช่ีนยักษ์ใหญ่่แห่งป่ัาลึิก ณ์ ชีายแดนติะวันติกขึ้อง

ปัระเทุศไทุย ซึึ�งถููกเรียกขึ้านในนาม ‘กระบากใหญ่่’ มาอย่าง

ยาวนาน จนกระทัุ�งป่ั 2559 ทีุ�ข้ึ้อมูลิการสุำารวจแลิะจำาแนกชีนิด

พันธ์ุุโดยกลุ่ิมงานพฤกษศาสุติร์ป่ัาไม้ สุำานักวิจัยการอนุรักษ์ป่ัาไม้

แลิะพันธ์ุุพืชี กรมอุทุยานแห่งชีาติิ สัุติว์ป่ัา แลิะพันธ์ุุพืชี ได้ระบุ

ว่า นี�คืำอพันธ์ุุไม้หายากทีุ�มีชืี�อไทุยอย่างเป็ันทุางการว่า ‘ช้ีาม่วง’ 

แลิะมีชืี�อวิทุยาศาสุติร์ว่า Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz  

ไม่นับชืี�อพื�นเมืองอีกหลิากหลิายทีุ�ใช้ีเรียกแติกติ่างกันไปัติาม 

ทุ้องถิู�นทีุ�พบ เช่ีน กระบาก (กาญ่จนบุรีแลิะติาก), กะหด (ภาคำ

เหนือ), จำาปัาแลิะติาบ (นคำรศรีธุรรมราชี), บากขึ้าว (พังงา) ฯลิฯ 

จะว่าไปัก็ไม่ใช่ีเรื�องผิดกฎ์หมายแลิะต้ินไม้เองก็ไม่เคำย 

ต่ิอว่าหากใคำรจะเรียกมนัด้วยชืี�อพื�นเมอืง ‘กระบาก’ ต่ิอไปัอย่างทีุ� 

คุ้ำนเคำยกนั แต่ิมันจะยากยิ�งในเมื�อติน้กระบากแทุ้ๆ  นั�นกมี็อยู่จริง 

โดยเป็ันพันธ์ุุไม้ยืนต้ินอีกชีนิดทีุ�อยู่ในวงศ์ยางนา Dipterocarpa- 

ceae เหมือนกัน มีชืี�อไทุยอย่างเป็ันทุางการว่า ‘กระบาก’ แลิะ 

มีชืี�อวิทุยาศาสุติร์ว่า Anisoptera costata Korth. 

ด้วยคำวามสูุงปัระมาณ์ 50 เมติรทีุ�มาพร้อมเสุ้นรอบวง

ลิำาต้ิน 16.1 เมติร ช้ีาม่วงต้ินนี�เป็ันหนึ�งในต้ินไม้ทีุ�มีคำวามสูุง 

ใหญ่่เป็ันอันดับต้ินๆ ขึ้องปัระเทุศไทุย ยืนติระหง่านอยู่ในหุบเขึ้า

ป่ัาดิบชืี�น เมื�อเทีุยบเคีำยงลัิกษณ์ะทุางกายภาพขึ้องมันแล้ิว  

นักวิชีาการปัระเมินไว้ว่ามันมีอายุกว่า 700 ป่ั  ซึึ�งแปัลิว่าในเวลิา

นั�นมันอาจไดเ้ป็ันพยานรู้เห็นเหติกุารณ์์ปัระวติัิศาสุติรค์ำรั�งสุำาคัำญ่

ขึ้องปัระเทุศไทุย เพราะเมื�อ 700 ป่ัก่อนป่ัาแหง่นี�เคำยเป็ันเสุน้ทุาง

เดินทัุพขึ้องขุึ้นสุามชีน เจ้าเมืองฉอด เมื�อคำรั�งเข้ึ้าตีิเมืองติาก แลิะ

ยังเป็ันเสุ้นทุางเดินทัุพขึ้องทุหารพม่าเมื�อคำรั�งพระเจ้าอลิองพญ่า

ยกทัุพกลัิบจากการล้ิอมกรุงศรีอยุธุยา 

ต้ินไม้ใหญ่่ต้ินนี�เปั็นทีุ�รู้จักขึ้องชีาวเขึ้าเผ่ามูเซึอซึึ�งบอก

เล่ิาสืุบต่ิอกันมานาน แติ่คำนสุ่วนใหญ่่ยังไม่เคำยรับรู้จนกระทัุ�ง

ในป่ั 2519 เรื�องจึงมาถึูงหูขึ้องนายสุวาทุ ณ์ น่าน นายช่ีางสุถูานี

โทุรคำมนาคำม ผู้ได้ดั�นด้นเข้ึ้าสุำารวจพื�นทีุ�แลิะค้ำนพบคำวามงาม

ชีวนติะลึิงขึ้องต้ินไม้ต้ินนี�แลิะทุำาให้มันเป็ันทีุ�รู้จักอย่างกว้าง

ขึ้วางในชืี�อ ‘กระบากใหญ่่’ สัุญ่ลัิกษณ์์ขึ้องอุทุยานแห่งชีาติิ

ติากสิุนมหาราชี จุดทุ่องเทีุ�ยวสุำาคัำญ่ทีุ�ผู้คำนเดินทุางมาเพื�อ

ชืี�นชีมชีีวิติอันยิ�งใหญ่่แห่งธุรรมชีาติิ 

หลัิงจากนักวิชีาการปั่าไม้เข้ึ้าติรวจสุอบแลิะปัระจักษ์ใน

คำวามอุดมสุมบูรณ์์ขึ้องระบบนิเวศ คำวามงดงามทุางธุรรมชีาติิ

อันเปั็นเอกลิักษณ์์ขึ้องพื�นทีุ�รวมถูึงคำวามสุำาคัำญ่ทุางปัระวัติิ- 

ศาสุติร์ กองอุทุยานแห่งชีาติิ กรมปั่าไม้ จึงได้ปัระกาศในป่ั 

2524 ให้พื�นทีุ�ป่ัาดังกล่ิาวแลิะอาณ์าเขึ้ติใกล้ิเคีำยงโดยรอบเป็ัน

อุทุยานแห่งชีาติิ แลิะถูึงกับใช้ีชืี�อต้ินกระบากใหญ่่เปั็นชืี�อ

อุทุยาน ก่อนจะเปัลีิ�ยนเป็ันอุทุยานแห่งชีาติิติากสิุนมหาราชี

ในป่ั 2529 เพื�อเทิุดพระเกียรติิสุมเด็จพระเจ้าติากสิุนมหาราชี

ทัุ�งหมดเกิดขึ้ึ�นหลิายสุิบป่ัก่อนทีุ�เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ีต้ิน

กระบากใหญ่่ แต่ิคืำอต้ินช้ีาม่วง ซึึ�งแน่นอนว่าทัุ�งสุองสุายพันธ์ุุ

มีถิู�นอาศัยแลิะลัิกษณ์ะพฤกษศาสุติร์ใกล้ิเคีำยงกันมาก

ช้ีาม่วงเป็ันภาษาถิู�นใต้ิ หมายถึูงคำล้ิายมะม่วง เนื�องจาก

ลิำาต้ินแลิะใบมลัีิกษณ์ะคำลิา้ยมะมว่ง จัดเปัน็พันธ์ุุไม้หายากแลิะ

ไม่เป็ันทีุ�รู้จักแพร่หลิายเหมือนกระบาก แม้จะพบในป่ัาดิบแล้ิง

แลิะป่ัาดิบชืี�นได้เหมือนๆ กันแต่ิช้ีาม่วงมักเจริญ่เติิบโติได้ดี 

ในบริเวณ์ทีุ�มีคำวามชืี�นค่ำอนข้ึ้างสูุง เช่ีน ริมห้วย ในหุบเขึ้า จนถึูง

สัุนเขึ้าทีุ�คำวามสูุงไม่เกิน 800 เมติรจากระดับนำ�าทุะเลิปัานกลิาง

มันจึงกระจายพันธ์ุุอยู่บริเวณ์ภาคำติะวันติกเรื�อยลิงไปัจน 

ภาคำใต้ิขึ้องปัระเทุศไทุยเฉพาะพื�นทีุ�ทีุ�ฝนติกค่ำอนข้ึ้างชุีก แลิะ 

มีโอกาสุน้อยนิดทีุ�จะพบในเขึ้ติลิะติิจูดทีุ�สูุงขึึ้�นมา ซึึ�งพบเพียง

สุองต้ินเทุ่านั�น คืำอต้ินช้ีาม่วงทีุ�เห็นในภาพนี� แลิะอีกหนึ�งต้ิน 

ในอุทุยานแห่งชีาติิแม่วะ อำาเภอเถิูน จังหวัดลิำาปัาง 

ช้าม่วง
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ถนนแม่สอด-ตาก  

อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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แม้ทุางอุทุยานแห่งชีาติิติากสิุนมหาราชีจะพยายามเพาะ

เมล็ิดเพื�อเพิ�มจำานวนต้ินไม้ทีุ�เป็ันสัุญ่ลัิกษณ์์ขึ้องอุทุยานฯ แติ่ 

ก็ยังไม่ปัระสุบคำวามสุำาเร็จ ขึ้นาดเจ้าหน้าทีุ�เองยังเอ่ยปัากว่า

ขึ้ยายพันธ์ุุยาก ขึ้ณ์ะทีุ�กระบากทุนทุานต่ิอคำวามแห้งแล้ิงได้ดีกว่า

แลิะพบได้ทัุ�วทุุกภูมิภาคำขึ้องปัระเทุศไทุย

 

ในสุ่วนขึ้องลัิกษณ์ะพฤกษศาสุติร์ทีุ�แติกต่ิางกันแลิะใช้ีเป็ัน

จุดสัุงเกติเพื�อจำาแนกว่าต้ินไหนเป็ันช้ีาม่วง ต้ินไหนเป็ันกระบาก 

มีเพียงสุามปัระการ

ปัระการแรกคืำอกิ�งอ่อนแลิะผิวใบด้านล่ิางทีุ�เรียกว่า  

‘ทุ้องใบ’ ขึ้องกระบากจะมีขึ้นสัุ�นๆ นุ่มๆ สีุออกนำ�าติาลิอมเหลืิอง

ขึึ้�นอยู่อย่างหนาแน่น ขึ้ณ์ะทีุ�กิ�งอ่อนแลิะทุ้องใบขึ้องช้ีาม่วง 

เกลีิ�ยงเกลิาปัราศจากขึ้น

ปัระการทีุ�สุองคืำอเสุ้นแขึ้นงใบ ซึึ�งเราสุามารถูมองเห็น

ปัลิายขึ้องเสุ้นแขึ้นงใบกระบากโค้ำงจรดกันชัีดเจน แต่ิปัลิายขึ้อง

เสุ้นแขึ้นงใบช้ีาม่วงจะไม่โค้ำงจรดกันหรือโค้ำงชีนกันไม่ชัีดเจน

ปัระการสุุดทุ้ายคืำอผลิ อย่างทีุ�รู้ๆ กันผลิขึ้องพืชีในวงศ์ 

ยางนาล้ิวนมีคำรีบยาวคำล้ิายป่ัก เป็ันอวัยวะพิเศษทีุ�ธุรรมชีาติิ 

สุร้างขึึ้�น ช่ีวยให้มันหมุนเร็วจี�เมื�อหลุิดจากขัึ้�ว แลิะสุามารถูพา 

ตัิวเองร่อนไปัสูุ่ปัลิายทุางการงอกเปั็นต้ินใหม่ซึึ�งอยู่ห่างไกลิจาก

ต้ินแม่ได้หลิายสิุบเมติร

ผลิขึ้องกระบากแลิะชี้าม่วงเปั็นทุรงกลิมสุีเข้ึ้ม ขึ้นาดเสุ้น

ผ่านศูนย์กลิางปัระมาณ์ 1 เซึนติิเมติร แลิะมีป่ักยาว 2 ป่ัก 

เหมือนกัน ถู้าจะหาคำวามแติกต่ิางต้ิองสัุงเกติลัิกษณ์ะขึ้องก้าน

เกสุรตัิวเมียทีุ�ติิดอยู่บริเวณ์ปัลิายสุุดขึ้องผลิ โดยขึ้องกระบากนั�น

รูปัทุรงคำล้ิายระฆั์งคำวำ�า สุ่วนขึ้องช้ีาม่วงเป็ันแทุ่งเรียวๆ

  

หุบเขึ้าอันเป็ันบ้านขึ้องช้ีาม่วงไม่เพียงเต็ิมไปัด้วยคำวาม 

ชืี�นจากนำ�าซึึ�งไหลิจากทีุ�สูุงกว่าลิงมารวมกันอยู่ แต่ิยังเป็ันแหล่ิง

สุะสุมธุาตุิอาหารทีุ�โดนชีะล้ิางลิงมาพร้อมนำ�าด้วย นี�คำือทุำาเลิ 

ทุองแสุนอุดมสุมบูรณ์์ทีุ�ต้ินไม้หลิายชีนิดชืี�นชีอบ ยิ�งปัระชีากร

ต้ินไม้อยู่กันหนาแน่นยิ�งต้ิองแย่งชิีงพื�นทีุ�รับแสุงแดดกันอย่าง 

ดุเดือดเพื�อให้สัุงเคำราะห์แสุงสุร้างอาหารเลีิ�ยงตัิวเองได้ แต่ินั�น

ไม่ใช่ีปััญ่หาใหญ่่ขึ้องช้ีาม่วงซึึ�งปัักหลัิกอยู่ติรงนี�มาแสุนนาน 

เพราะสุามารถูเหยียดลิำาต้ินตัิ�งติรงสุูงลิิ�วสูุ่ทุ้องฟ�าอย่างมั�นคำง

แลิะแผ่เรือนยอดสุง่างามอยู่เหนือต้ินไม้อื�น

หากอยากสัุมผัสุคำวามอลัิงการด้วยตินเองอาจต้ิองฟิติ

ร่างกายสุกัหน่อย ขึ้าไปัเดนิลิงหบุเขึ้าสุบายๆ ไมเ่หนื�อยเทุา่ไหร่

แต่ิขึ้ากลัิบทีุ�ต้ิองแบกตัิวเองขึึ้�นเขึ้านี�ไม่ธุรรมดาเลิย แม้จะมีจุด

แวะนั�งพักเป็ันระยะๆ ก็ยังเล่ินเอาขึ้าสัุ�นระริกยืนหอบเหงื�อทุ่วม

กันทุุกรายไปั

แต่ิไม่ว่าจะอย่างไร ทุุกคำวามเหน็ดเหนื�อยเมื�อยล้ิา 

ก็คุ้ำมค่ำาในทุันทุี เมื�อเราได้เปั็นปัระจักษ์พยานการมีอยู่ขึ้อง  

‘ช้ีาม่วง’ ผู้ยิ�งใหญ่่ในทุุกๆ คำำาเรียกขึ้านแห่งผืนป่ัาติะวันติก
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โพธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เกือบทัุ�งหมดขึ้องติ้นโพธิุ�ทีุ�มีคำวามสุำาคัำญ่แลิะอยู่ในการ 

จดจำาขึ้องคำนไทุยมักเกี�ยวข้ึ้องกับศาสุนา นับตัิ�งแต่ิพระศรีมหาโพธิุ�

อันเป็ันสุถูานทีุ�แห่งการติรัสุรู้แลิะบรรลุิพระสัุมโพธิุญ่าณ์ขึ้อง 

พระพุทุธุเจ้า ไปัจนถึูงโพธิุ�เศียรพระแห่งวัดมหาธุาตุิ อุทุยาน 

ปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรศรีอยุธุยา โบสุถ์ูปัรกโพธิุ�ในวัดบางกุ้ง  

จังหวัดสุมุทุรสุงคำราม แลิะต้ินโพธิุ�น้อยใหญ่่ในวัดอีกหลิายแห่ง

คำงมีโพธิุ�เก่าแก่กลิางลิานหน้าคำณ์ะศิลิปัศาสุติร์ มหา- 

วิทุยาลัิยธุรรมศาสุติร์ ต้ินเดียวเทุ่านั�นทีุ�ผูกโยงกับเรื�องทุางโลิก 

อย่างปัระวัติิศาสุติร์การเมืองไทุยมาเกือบคำรึ�งศติวรรษ

ไม่มีใคำรทุราบคำวามเปั็นมาทีุ�แน่ชัีด แติ่เปั็นไปัได้ว่าโพธิุ� 

ยืนต้ินอยู่ติรงนี�ตัิ�งแต่ิก่อนมหาวิทุยาลัิยธุรรมศาสุติร์จะซืึ�อทีุ�ดิน 

จากกระทุรวงกลิาโหม จากหลิักฐิานภาพถู่ายเก่าก็ปัรากฏติ้น 

โพธิุ�ยืนโดดเด่นก่อนการสุร้างอาคำารขึ้องคำณ์ะศิลิปัศาสุติร์ด้วยซึำ�า  

จึงค่ำอนขึ้้างแน่นอนว่ามีอายุมากกว่ามหาวิทุยาลิัยริมแม่นำ�า 

เจ้าพระยาแห่งนี� ซึึ�งสุถูาปันาขึึ้�นเมื�อป่ั 2477 บางแหล่ิงปัระเมิน 

ว่าน่าจะเกิดในสุมัยทีุ�บริเวณ์ดังกลิ่าวยังเป็ันเขึ้ติวังหน้า แต่ิก็ 

มิอาจพิสูุจน์ได้

ในเช้ีาวันทีุ� 9 ตุิลิาคำม 2516 เป็ันคำรั�งแรกทีุ�ลิานโพธิุ�แห่งนี� 

ถููกใช้ีเป็ันสุถูานทีุ�ชุีมนุมทุางการเมือง เมื�อกลุ่ิมนิสิุตินักศึกษา 

ออกมาเคำลืิ�อนไหวแลิะอภิปัรายโจมตีิรัฐิบาลิอย่างเผ็ดร้อน เพื�อ 

เรียกร้องให้รัฐิบาลิทุหารขึ้องจอมพลิ ถูนอม กิติติิขึ้จร ออกจาก 

อำานาจ แลิะให้ปัล่ิอยติัวกลุ่ิมผู้เรียกร้องรัฐิธุรรมนูญ่จำานวน 13  

คำนทีุ�โดนติำารวจจับกุมไปัก่อนหน้านั�น ปัระชีาชีนเข้ึ้าร่วมการ 

ชุีมนุมเพิ�มจากหลัิกพันเป็ันเรือนหมื�นจนแน่นเต็ิมพื�นทีุ� ก่อนทีุ� 

กลุ่ิมคำนหลิายแสุนจะเคำลืิ�อนขึ้บวนในชี่วงเทีุ�ยงขึ้องวันทีุ� 13 

ตุิลิาคำม ผ่านอนุสุาวรีย์ปัระชีาธุิปัไติยสูุ่ลิานพระบรมรูปัทุรงม้า  

แลิะเกิดเหตุิการณ์์ปัะทุะซึึ�งลุิกลิามบานปัลิายในวันถัูดมา

  นับจากนั�นเป็ันเวลิาสุามป่ัเกือบจะพอดี ช่ีวงเทีุ�ยง 

ขึ้องวันทีุ� 4 ตุิลิาคำม 2519 กลุ่ิมนักศึกษาธุรรมศาสุติร์ใช้ีลิานโพธิุ�

เ ป็ันสุถูานทีุ�แสุดงลิะคำรล้ิอการเมือง โดยหนังสืุอพิมพ์  

ด�วสย�ม กรอบบ่ายขึ้องวันรุ่งขึึ้�นตีิพิมพ์ภาพการแสุดงทีุ�ผ่าน 

การติกแต่ิงแล้ิว เพื�อสุร้างเรื�องบิดเบือนแลิะโจมตีิขึ้บวนการ 

นักศึกษาว่าจงใจหมิ�นพระบรมเดชีานุภาพ สุามารถูปัลิุกระดม 

มวลิชีนฝ่ายขึ้วาให้ลุิกฮือเข้ึ้าล้ิอมมหาวิทุยาลัิยธุรรมศาสุติร์  

ติามมาด้วยการล้ิอมปัราบสัุงหารนักศึกษาแลิะปัระชีาชีนอย่าง 

โหดเหี�ยมในช่ีวงเช้ีาติรู่ขึ้องวันทีุ� 6 ตุิลิาคำม ...หลิายเหตุิการณ์์ 

วิปัโยคำในคำรั�งนั�นเกิดขึึ้�นต่ิอหน้าต่ิอติาโพธิุ�ใหญ่่ต้ินนี�

 

ลิานโพธิุ�กลิับมามีบทุบาทุอีกคำรั�งในชี่วงป่ั 2534-2535  

เริ�มด้วยการชุีมนุมใหญ่่เพื�อคัำดค้ำานรัฐิธุรรมนูญ่ป่ั 2534 ซึึ�งเปิัด 

ช่ีองให้คำณ์ะรักษาคำวามสุงบเรียบร้อยแห่งชีาติิ (รสุชี.) ทีุ�เข้ึ้ายึด 

อำานาจเมื�อต้ินป่ักลัิบมาสืุบทุอดอำานาจได้ แลิะในเดือนมีนาคำม  

2535 เมื�อพลิเอก สุุจินดา คำราปัระยูร ติอบรับคำำาเชิีญ่นั�งเก้าอี� 

นายกรัฐิมนติรี การชีุมนุมคัำดค้ำานจึงเริ�มขึ้ึ�นทุันทุีทีุ�ลิานโพธิุ� 

ในช่ีวงเย็นวันทีุ� 7 เมษายน 2535 กระแสุคำวามไม่พอใจลุิกลิาม 

รวดเร็วนำามาซึึ�งการรวมตัิวชุีมนุมในหลิายพื�นทีุ� ก่อนทีุ�รัฐิบาลิ 

จะสุ่งกำาลัิงทุหารแลิะติำารวจเข้ึ้าสุลิายการชุีมนุม กลิายเป็ัน 

เหตุิการณ์์ ‘พฤษภาทุมิฬ’ ทีุ�มีผู้เสีุยชีีวิติ บาดเจ็บ แลิะสูุญ่หาย 

จำานวนมาก ปัระวัติิศาสุติร์การเมืองสุามคำรั�งใหญ่่ๆ ขึ้องปัระเทุศ 

ไทุยลิ้วนมีจุดเริ�มต้ินจากกิจกรรม ณ์ ลิานโพธิุ�แห่งธุรรมศาสุติร์  

จึงไม่แปัลิกทีุ�โพธิุ�ต้ินนี�จะกลิายเป็ันสัุญ่ลัิกษณ์์ร่วมเสุ้นทุาง 

ปัระชีาธิุปัไติยขึ้องชีาวธุรรมศาสุติร์แลิะปัระชีาชีนไทุยจวบจน 

ปััจจุบัน

ขึ้ณ์ะทีุ�ถูนนสุายปัระชีาธิุปัไติยขึ้องไทุยยังคำงขึ้รุขึ้ระอยู่ 

ภายใติ้วงจรแห่งการเลิือกตัิ�งแลิะรัฐิปัระหาร ชีีวิติต้ินโพธิุ�ซึึ�งสุูง 

เทีุยบเทุ่าอาคำาร 6-7 ชัี�น ใช่ีจะราบรื�น เพราะต้ิองผ่านคำวาม 

บอบชีำ�าไม่แพ้ปัระวัติิศาสุติร์การเมืองไทุย เริ�มจากการสุำารวจ 

พบโพรงกลิวงภายในลิำาต้ิน ทุำาให้เจ้าหน้าทีุ�ต้ิองฉาบปูันปิัดเพื�อ 

ปั�องกันสัุติว์ต่ิางๆ เข้ึ้าไปัซ่ึอนอาศัย กระทัุ�งช่ีวงป่ั 2556-2557  

ก็พบรอยแติกบนปันูฉาบซึึ�งอาจเกดิจากการไหวเอนติามแรงลิม 

หรือการเจริญ่เติิบโติขึ้องต้ินโพธิุ�เอง ทุำาให้มีนำ�าซึึมเข้ึ้าภายใน 

โพรงจนเนื�อไม้ผุเสีุยหาย 
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อาการบาดเจ็บดังกล่ิาวได้รับการเยียวยาติามหลัิก 

รุกขึ้กรรมเปั็นคำรั�งแรกด้วยการรื�อปูันเดิมทิุ�ง ปัาดเนื�อเยื�อติาย 

ออก แลิ้วใสุ่ยาฆ์่าเชืี�อ ติามด้วยนำ�ายารักษาเนื�อไม้ ใช้ีติะแกรง 

เหล็ิกเป็ันโคำรงแลิ้วฉาบปัูนปิัดแผลิ พร้อมกับติกแติ่งกิ�งเรือน 

ยอดเพื�อลิดภาระนำ�าหนักทีุ�ลิำาต้ินต้ิองแบกรับแลิะปั�องกันการ 

โค่ำนล้ิมระหว่างรับการรักษาพยาบาลิ

หลัิงจากวันนั�นสุุขึ้ภาพขึ้องติ้นโพธิุ�ก็ดีขึึ้�นเรื�อยๆ แม้เรือน 

ยอดในวันนี�จะค่ำอนข้ึ้างโปัร่งโล่ิง พุ่มใบไม่เต็ิมแน่นเหมือนในอดีติ

  

เนื�องจากโดนตัิดแต่ิงอยู่เป็ันระยะเพื�อไม่ให้กิ�งก้านโติใหญ่่หรือ 

มีนำ�าหนักมากเกินไปัอันจะเพิ�มคำวามเสีุ�ยงหักร่วงแลิะทิุ�งแผลิฉีก 

บนเนื�อไม้ให้ต้ิองเยียวยา โดยรวมแล้ิวสุุขึ้ภาพขึ้องต้ินโพธิุ�นับว่า 

อยู่ในเกณ์ฑ์์สุมบูรณ์์ดี

...เช่ีนเดียวกับปัระเทุศไทุย ทีุ�ปัระชีาชีนคำงต้ิองช่ีวยกัน 

บำารุงรักษาแลิะเยียวยาบาดแผลิอย่างแข็ึ้งขัึ้นแลิะเข้ึ้าอกเข้ึ้าใจ  

เพื�อให้ผืนดินนี�เต็ิมติระหง่านไปัด้วยต้ินไม้แห่งปัระชีาธิุปัไติย 

ไปัช้ีานาน
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The Wise One
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ไม้ใหญ่บรรจุความทรงจำาหลายร้อยปีของธรรมชาติ 
แต่ละสายพันธุ์มีกลยุทธ์ในการดำาเนินชีวิตอันยาวนานอย่างชาญฉลาดและเรียบง่าย 

ต้นไม้ทรงปัญญาในวิถีของมันเอง
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หนึ�งในสุถูานทีุ�เก่าแก่แลิะเต็ิมเป่ั�ยมไปัด้วยคำวามเข้ึ้มขึ้ลัิง 

แห่งจังหวัดสุมุทุรสุงคำรามคืำอโบสุถ์ูหลัิงน้อยภายในวัดบางกุ้ง  

ทีุ�มองดูเผินๆ แทุบไม่เห็นตัิวโบสุถ์ู แต่ิเหมือนเป็ันเพียงกลุ่ิม 

กิ�งก้านแลิะรากไม้ทีุ�เกี�ยวกระหวัดกันอยู่อย่างแน่นหนา ดังชืี�อทีุ�

คำนแถูวนั�นเรียกกันว่า ‘โบสุถ์ูปัรกโพธิุ�’ 

แต่ินอกจากคำวามรู้สึุกเก่าแก่โบราณ์เพราะถููกปักคำลุิม 

ด้วยติ้นไม้แล้ิว คำวามขึ้ลิังขึ้องโบสุถู์ยังมาจากขึ้้อเท็ุจจริงทีุ�ว่า 

โบสุถ์ูนี�สุร้างขึึ้�นตัิ�งแต่ิสุมัยอยุธุยา แลิะเกี�ยวพันกับเหตุิการณ์์ 

ในปัระวัติิศาสุติร์คำรั�งสุำาคัำญ่ขึ้องไทุยทีุ�ถููกจารึกอย่างขึ้มขืึ้�นแลิะ 

เข้ึ้มข้ึ้นอย่างน้อยสุองคำรั�ง 

คำรั�งแรกคืำอช่ีวงปัลิายป่ั 2308 เมื�อพม่าจะยกทัุพเข้ึ้าตีิกรุง

ศรีอยุธุยา สุมเด็จพระทีุ�นั�งสุุริยาศน์อมรินทุร์หรือพระเจ้าเอกทัุศ  

กษัติริย์สุยามในติอนนั�น รับสัุ�งให้หัวเมืองปัักษ์ใต้ิยกกองทัุพเรือ

ขึึ้�นมาแลิะสุร้างกำาแพงล้ิอมพื�นทีุ�โดยรอบวัดแห่งนี�เพื�อจัดตัิ�งเป็ัน  

‘ค่ำายบางกุ้ง’ แต่ิคำรั�นกองทัุพพม่าล่ิองติามลิำานำ�าแม่กลิองลิงมา

ถึูงแลิะบุกเข้ึ้าโจมติี กองทุัพกรุงศรีอยุธุยาทีุ�ค่ำายบางกุ้งก็มิอาจ

ต้ิานทุานไหวแลิะต้ิองแติกพ่าย ไม่นานกรุงศรีอยุธุยาก็แติก แลิะ

ค่ำายบางกุ้งก็กลิายเป็ันค่ำายร้างนับแต่ินั�น

แลิะอีกคำรั�งคืำอเมื�อสุมเด็จพระเจ้าติากสิุนมหาราชีสุถูาปันา

กรุงธุนบุรีเป็ันราชีธุานี พระองค์ำโปัรดให้ชีาวจีนรวบรวมพรรคำพวก

จัดตัิ�งกองทุหารเข้ึ้าปัรับปัรุงคำ่ายบางกุ้งเดิมแลิะเปัลีิ�ยนชืี�อเปั็น  

‘ค่ำายจีนบางกุ้ง’ แต่ิอยู่รักษาการได้ไม่นานก็โดนปิัดล้ิอมจาก

กองทัุพพม่าทีุ�เดินทัุพเข้ึ้ามาทุางกาญ่จนบุรีในป่ั 2311 ในขึ้ณ์ะทีุ�

พลิพรรคำชีาวจีนสูุ้รบสุุดกำาลัิง แต่ิกำาลัิงจะเพลีิ�ยงพลิำ�าด้วยกำาลัิง

ทุหารทีุ�น้อยกว่า สุมเด็จพระเจ้าติากสิุนฯ โปัรดให้ยกกองทัุพมา

เสุริมจนติีทัุพพม่าแติกพ่ายไปัในทีุ�สุุด ถืูอเปั็นชัียชีนะเลิ็กๆ แติ่ 

มีผลิสุร้างขึ้วัญ่กำาลัิงใจอย่างมหาศาลิแก่ชีาวสุยามทีุ�เพิ�งบอบชีำ�า

จากการเสีุยกรุงฯ มาไม่นาน

เมื�อล่ิวงเข้ึ้าสูุ่สุมัยรัตินโกสุนิทุร ์ค่ำายบางกุ้งก็หมดสิุ�นคำวาม

สุำาคัำญ่แลิะถููกทิุ�งร้างยาวนานเกือบสุองร้อยป่ั สัุนนิษฐิานว่า 

น่าจะเป็ันช่ีวงเวลิานี�เองทีุ�ต้ินไม้ติระกูลิโพธิุ�เริ�มรุกคืำบเข้ึ้าจับจอง

โบสุถูก่์ออฐิิถืูอปันูเลิก็ๆ หลิงันี� แผ่อาณ์าเขึ้ติไปัทุลีิะนอ้ย กระทัุ�ง

ปักคำลุิมทัุ�วหลัิงคำาแลิะเกาะเกี�ยวผนังโบสุถ์ูเป็ันบริเวณ์กว้าง 

ดังภาพทีุ�ปัรากฏในปััจจุบัน

พระอุโบสุถูขึ้นาดเล็ิกหลัิงนี�กว้าง 8 เมติร ยาว 23 เมติร 

มีหน้าต่ิางบนผนังซ้ึายแลิะขึ้วาฝั�งลิะ 3 บาน แลิะมีปัระตูิเข้ึ้า-ออก

ด้านหน้าปัระตูิเดียว ภายในโบสุถ์ูเป็ันทีุ�ปัระดิษฐิาน ‘หลิวงพ่อ

นิลิมณี์’ พระพุทุธุรูปัขึ้นาดใหญ่่สุลัิกจากหินทุรายแดง แลิะหาก

แหงนขึ้ึ�นมองหน้าบันทัุ�งฝั�งติะวันออกแลิะติะวนัติก เพง่ผ่านราก

อากาศรุงรังแลิะใบไม้เขีึ้ยวๆ ก็ยังพอเห็นเค้ำาโคำรงปูันปัั�นลิวดลิาย

ดอกไม้อยู่บ้าง น่าเสีุยดายทีุ�การปัระดับติกแต่ิงด้วยชีามสัุงคำโลิก

จีน ซึึ�งเป็ันอีกองคำ์ปัระกอบเอกลิักษณ์์ขึ้องศิลิปักรรมในสุมัย

อยุธุยาติอนปัลิายนั�น แทุบไม่เหลืิอให้สัุงเกติเห็นแล้ิว เช่ีนเดียว

กับจิติรกรรมบนผนังปูันทีุ�เลืิอนจางไปัมากกว่าคำรึ�ง เพราะคำวาม 

ชืี�นจากนำ�าฝนทีุ�ไหลิซึึมเข้ึ้ามาติามคำวามผุพังขึ้องหลิังคำาเดิม  

ก่อนจะได้รับการซ่ึอมแซึมด้วยการเทุฝ�าเพดานคำอนกรีติในช่ีวง

ป่ั 2510

ทุ่ามกลิางมวลิอากาศค่ำอนข้ึ้างชืี�นแลิะเย็นกว่าภายนอก 

ผนังด้านในมีรากอากาศขึ้องต้ินไม้ยึดเกาะอยู่แค่ำมุมเล็ิกๆ โดย 

มีรากอากาศเพียงหนึ�งเดียวทีุ�หยั�งถึูงพื�นล่ิางแลิะพัฒนารูปัร่าง

คำลิา้ยลิำาติน้ตัิ�งติรง ขึ้ณ์ะทีุ�ผนังด้านนอกสุ่วนใหญ่่ปักคำลิมุด้วยราก

อากาศทีุ�พัฒนาแลิว้ ในบางบรเิวณ์รากทีุ�ดูคำล้ิายลิำาต้ินพวกนี�พาด

เรียงตัิวแนบแน่น บ้างก็เชืี�อมรวมเข้ึ้าเป็ันเนื�อเดียวกันแลิะบดบัง

ผิวปูันแลิะผนงัก่ออิฐิไว้อย่างมิดชิีด มองแลิว้ให้คำวามรู้สึุกราวกบั

ภาพขึ้ยายขึ้องเสุ้นใยผ้าทีุ�ทุอสุานทัุบกันไปัมาอย่างไร้แบบแผน 

ยากเกินจะจำาแนกออกว่าเป็ันรากหรือลิำาต้ินขึ้องไม้ใด

 

ดังนั�นแม้เรียกขึ้านกันว่า ‘โบสุถู์ปัรกโพธิุ�’ แต่ิแทุ้จริงแลิ้ว

ไม่ได้มีแค่ำต้ินโพธิุ� เพราะยังมีต้ินไทุร ต้ินไกร แลิะต้ินกร่าง  

ทีุ�ร้อยรัดปักคำลุิมโบสุถ์ูหลัิงนี�ร่วมกันมายาวนาน พันธ์ุุไม้ทัุ�งสีุ�ชีนิด

นี�เป็ันพืชีสุกุลิไทุร (Ficus) ในวงศ์ Moraceae ซึึ�งจะเติิบโติเป็ันไม้

ยืนต้ินหรือเป็ันไม้กึ�งอิงอาศัยก็ได้ ขึึ้�นอยู่กับว่าเมล็ิดพร้อมงอก

ติกไปัอยู่ในสุภาพแวดล้ิอมใด คุำณ์สุมบัติินี�นับเป็ันจุดเด่นอัน

แข็ึ้งแกร่งทีุ�ทุำาให้พืชีสุกุลินี�เติิบโติได้ในภาวะทุรัพยากรจำากัด 

จำาเขีึ้�ยอย่างทีุ�พืชีสุกุลิอื�นทุำาไม่ได้

หากเมล็ิดขึ้องไทุรร่วงหล่ินบนพื�นแลิะหยั�งรากลิงดินตัิ�งแต่ิ

แรกแลิะเติิบโติในสุภาพทีุ�ได้รับนำ�าแลิะธุาตุิอาหารเพียงพอ มัน

จะสุามารถูสุร้างลิำาต้ินเดี�ยวตัิ�งติรงขึึ้�นฟ�าไม่ต่ิางจากต้ินไม้อื�นๆ 

โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง
วัดบางกุ้ง อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
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กลิายเป็ันไม้ยืนต้ินขึ้นาดกลิางถึูงใหญ่่ สูุงตัิ�งแต่ิ 10 เมติร จนถึูง

เกือบ 30 เมติร ทุว่าติามคำวามเป็ันจริงในธุรรมชีาติิลัิกษณ์ะ 

ดังกล่ิาวมีโอกาสุเกิดขึึ้�นค่ำอนข้ึ้างน้อย 

ผลิขึ้องโพธิุ� ไทุร ไกร แลิะกร่าง มีลัิกษณ์ะเป็ันลูิกกลิมเล็ิกๆ  

ขึ้นาดเสุ้นผ่านศูนย์กลิางตัิ�งแต่ิ 0.5-2.5 เซึนติิเมติร แลิะมีหน้าติา

คำล้ิายผลิมะเดื�อ เป็ันอาหารทีุ�กลุ่ิมนกโปัรดปัราน เมล็ิดโพธิุ� ไทุร 

ไกร แลิะกร่าง ทีุ�ซ่ึอนอยู่ในผลินั�นเคำลืิ�อนทีุ�ไปัติามระบบทุางเดิน

อาหารขึ้องนก ขึ้ณ์ะอยู่ในกระเพาะอาหารกรดอ่อนๆ ก็จะย่อย

เปัลืิอกแข็ึ้งหุ้มเมล็ิดแลิะช่ีวยให้มันงอกเป็ันต้ินง่ายขึึ้�นเมื�อออกมา

เผชิีญ่โลิก กลิ่าวได้ว่าชีะติากรรมสุุดทุ้ายขึ้องเมลิ็ดน้อยขึ้ึ�นอยู่กับ

พิกัดทีุ�นกขัึ้บถู่าย ซึึ�งสุ่วนใหญ่่คืำอติกจากทีุ�สูุงแต่ิหล่ินไม่ถึูงพื�น 

เพราะติิดค้ำางอยู่ติามกิ�งก้านขึ้องต้ินไม้บ้าง ขึ้อบกำาแพงบ้าง 

หลัิงคำาบ้าง ฯลิฯ เป็ันทีุ�มาขึ้องภาพทีุ�หลิายคำนอาจเห็นจนชิีนติา 

คืำอต้ินไม้ทีุ�แทุรกตัิวขึ้ึ�นติามซึอกตึิกรามบ้านช่ีองหรืองอกอยู่บน

ต้ินไม้ต้ินอื�น 

สุำาหรับกรณี์ขึ้องโบสุถ์ูหลัิงนี�ก็เป็ันไปัได้ว่า เมล็ิดหล่ินลิงสูุ่

หลืิบรอยแติกขึ้องหลิังคำาหรือผนังกำาแพงซึึ�งบังเอิญ่มีนำ�าขัึ้งแลิะ 

มีคำวามชืี�นอยู่บ้าง ปัระกอบกับมีเศษใบไม้หรือฝุ่นดินสุะสุมอยู่  

พอช่ีวยปัระคัำบปัระคำองให้ต้ินอ่อนงอกแลิะเติิบโติต่ิอไปัได้ภายใต้ิ

ปััจจัยอันจำากัด คำวามจริงคืำอนกไม่ได้กินเฉพาะผลิขึ้องพืชีติระกูลิ

ไทุรอย่างเดียว ในมูลินกมีเมล็ิดพันธ์ุุอีกมาก แต่ิมีเพียงติระกูลิ

ไทุรทีุ�แกร่งพอจะเติิบใหญ่่ได้ภายใต้ิเงื�อนไขึ้ทีุ�โหดร้ายขึ้อง 

ผืนดิน แลิะสุามารถูปัรับตัิวเพื�อรับมือกับโจทุย์ชีีวิติแลิะรักษา

ตัิวรอดได้อย่างชีาญ่ฉลิาด 

เมื�อสุภาพแวดลิ้อมไม่เป็ันใจให้งอกงามเปั็นไม้ยืนต้ิน  

มันจึงเปัลีิ�ยนรูปัทุรงตินเองเป็ันไม้กึ�งอิงอาศัย ซึึ�งมีทัุ�งรากทีุ� 

เกาะเกี�ยวอยู่กับพื�นผิว แลิะรากอากาศผอมยาวจำานวนมาก

ห้อยลิงมาจากกิ�งก้านเพื�อดูดซัึบคำวามชืี�นแลิะแร่ธุาตุิในอากาศ  

รากอากาศเหล่ิานี�เติิบโติรวดเร็ว ในกรณี์ทีุ�เร็วมากอาจโติถึูง 

วันลิะ 1 เซึนติิเมติรเลิยทีุเดียว เพราะมันยิ�งยืดตัิวหยั�งถึูง 

พื�นดินได้เร็วเทุ่าไหร่ก็เทุ่ากับก้าวเทุ้าออกจากคำวามขึ้าดแคำลิน

ไปัสูุ่คำวามอุดมสุมบูรณ์์ได้เร็วเทุ่านั�น นั�นหมายถึูงโอกาสุขึ้อง

การไดรั้บนำ�าแลิะธุาติอุาหารเติม็ทีุ�จากผนืดนิแลิะยิ�งทุำาใหเ้ติิบโติ

ได้รวดเร็วกว่าเดิม พร้อมทัุ�งพัฒนารากอากาศให้มีรูปัร่างคำล้ิาย

ลิำาต้ิน ซึึ�งแข็ึ้งแรงแลิะยึดผืนดินได้อย่างมั�นคำง อาจกล่ิาวได้ว่า

ในทีุ�สุุดมันก็จะหาทุาง ‘ยืนบนลิำาต้ินขึ้องตัิวเอง’ ได้เสุมอ

จากวันทีุ�นกตัิวหนึ�งพาเมล็ิดมาโปัรยไว้จนถึูงวันนี�  

นับเปั็นเวลิาร่วมสุองร้อยป่ัแล้ิวทีุ�สีุ�สุหายไม้อิงอาศัยได้ค่ำอยๆ 

ร้อยรัดเรือนร่างเข้ึ้าหากัน พร้อมกับโอบกอดตัิวโบสุถ์ูไว้ 

ในใจกลิาง กลิายเป็ันผลิงานแปัลิกติาทีุ�เรียกได้ว่า...มนุษย์เริ�ม

ก่อแลิะธุรรมชีาติิช่ีวยปัระกอบให้งดงาม
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สมพง
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบ่ี

นอกจากจะสูุง 30 เมติร หรือปัระมาณ์อาคำารห้าชัี�นแล้ิว  

ต้ินสุมพงสุูงติระหง่านติ้นนี�ยังงอกงามอยู่บนจุดทีุ�ได้ชืี�อว่าเป็ัน  

‘หลัิงคำาแห่งกระบี�’ ซึึ�งก็คืำอบนเทืุอกเขึ้าสูุงสุุดขึ้องจังหวัด ทีุ�ทุำาให้ 

กระบี�ไม่ได้มีเพียงหาดทุรายแลิะทุ้องทุะเลิงาม แต่ิยังมีป่ัาดิบชืี�น 

ทีุ�อุดมสุมบูรณ์์แลิะขึึ้�นชืี�อไม่แพ้กัน

ลึิกเข้ึ้ามา ณ์ หลัิงคำาเมืองกระบี�คืำอภูมิปัระเทุศแบบเทืุอก 

เขึ้าสุลัิบซัึบซ้ึอน ปักคำลุิมด้วยคำวามเขีึ้ยวฉำ�าชืี�นติามแบบฉบับ 

ขึ้องป่ัาดิบแดนใต้ิ แลิะชุีกชุีมด้วยทุรัพยากรธุรรมชีาติิทัุ�งพืชีแลิะ 

สัุติว์ สุมพงเก่าแก่ต้ินนี�ถููกค้ำนพบเมื�อ 19 กุมภาพันธ์ุ 2523 โดย

คำณ์ะเจ้าหน้าทีุ�ชุีดแรกทีุ�เข้ึ้าสุำารวจพื�นทีุ�แลิะเก็บข้ึ้อมูลิสุำาหรับ 

กำาหนดเขึ้ติปัา่สุงวนแหง่ชีาติิทีุ�อยู่สุงูจากระดบันำ�าทุะเลิถูงึ 1,397  

เมติร ซึึ�งต่ิอมาในภายหลัิงก็ได้รับการปัระกาศเป็ันอุทุยานแห่ง 

ชีาติิเขึ้าพนมเบญ่จา 

ต้ินสุมพงเปั็นทีุ�รู้จักขึ้องคำนในชีุมชีนมาอย่างยาวนาน  

เพราะเป็ันพันธ์ุุไม้ปัระจำาถิู�นทีุ�ใหญ่่โติทีุ�สุุดแลิะเป็ันหนึ�งในพันธ์ุุ 

ไม้ทีุ�ใช้ีเป็ันดัชีนีชีี�วัดคำวามอุดมสุมบูรณ์์ขึ้องระบบนิเวศ ยิ�งพบ 

เยอะยิ�งหมายถึูงป่ัายังคำงคำวามอุดมสุมบูรณ์์ไว้มาก หากเปัรียบ 

เทีุยบกับพันธ์ุุไม้อื�นๆ ขึ้องอุทุยานแห่งชีาติิเขึ้าพนมเบญ่จา  

สุมพงมีค่ำาดัชีนีคำวามเด่น (dominance index) อยู่ในอันดับทีุ� 3  

หรือ 4 ซึึ�งแปัลิว่ามีสุายพันธ์ุุนี�อยู่มากในบริเวณ์ผืนป่ัาแห่งนี�  

นอกจากนี�กรมอุทุยานแห่งชีาติิ สัุติว์ป่ัา แลิะพันธ์ุุพืชีได้เลืิอก 

ให้ทีุ�นี�เปั็นติัวแทุนทีุ�ดีทีุ�สุุดขึ้องปั่าดิบชืี�นในปัระเทุศไทุยสุำาหรับ 

การศึกษาวิจัยทุางวนศาสุติร์

อย่างไรก็ติาม การเติิบโติในบริเวณ์นี�นำามาซึึ�งคำวามทุ้าทุาย 

เฉพาะทีุ�ทุดสุอบภูมิปััญ่ญ่าขึ้องสุมพง เนื�องจากป่ัาฝนเขึ้ติร้อน 

มักมีต้ินไม้ขึึ้�นหนาแน่น ทุำาให้ไม้ทุุกต้ินต้ิองแข่ึ้งกันเติิบโติใน 

แนวดิ�ง เร่งดันเรือนยอดขึ้องตัิวเองให้ขึึ้�นไปัสูุงทีุ�สุุดเพื�อเพิ�ม 

โอกาสุรับแดดสุำาหรับกระบวนการสุังเคำราะห์แสุงผลิิติอาหาร  

สุมพงแม้จะได้เปัรียบติรงทีุ�เป็ันไม้โติเร็ว แต่ิโดยธุรรมชีาติิแล้ิว 

เป็ันไม้เนื�ออ่อน ไม่มีแก่นไม้ทีุ�แข็ึ้งแรงอยู่ในติำาแหน่งแกนกลิาง 

ลิำาต้ิน ซึึ�งหมายคำวามวา่ยิ�งสูุงเทุา่ไรกยิ็�งไมมั่�นคำงเทุา่นั�น ปัระกอบ 

กับสุมพงเป็ันไม้ใหญ่่ทีุ�โปัรดปัรานคำวามชืี�นจึงมักพบในบริเวณ์ 

ทีุ�มีนำ�าไหลิผ่านติลิอดทัุ�งป่ั ซึึ�งแปัลิว่ามันต้ิองเติิบโติอยู่บนดิน 

อุ้มนำ�าซึึ�งอ่อนยวบเป็ันพิเศษ นับเป็ันปััจจัยทีุ�สัุ�นคำลิอนคำวาม 

มั�นคำงยิ�งขึึ้�นอีก ดังเช่ีนสุมพงต้ินนี�ทีุ�ยืนต้ินอยู่ปัระชิีดติิดลิำาธุาร 

สุายเล็ิกๆ

ไม่เทุ่านั�น สุภาพอากาศร้อนแลิะคำวามชืี�นสูุงขึ้องป่ัาอาจ 

ช่ีวยกระตุ้ินให้เกิดการย่อยสุลิายใบไม้ กิ�งไม้ แลิะซึากสิุ�งมีชีีวิติ 

บนพื�นป่ัาอย่างรวดเร็ว จนได้ธุาตุิอาหารเกิดใหม่กองรวมกันอยู่ 

ทีุ�หน้าดินสุ่วนบนสุุด แติ่ใคำรจะรู้ว่าก่อนทีุ�จะมีโอกาสุสุะสุม 

เพิ�มพูนเป็ันชัี�นดินหนาทีุ�อุดมไปัด้วยสุารอาหารพืชี ธุาตุิอาหาร 

เหล่ิานี�จะโดนฝนทีุ�ติกกระหนำ�าในฤดูมรสุุมชีะพาไปัพร้อมการ 

ไหลิบ่าขึ้องนำ�า ทุำาให้ดินในป่ัาฝนเขึ้ติร้อนทัุ�วโลิกขึึ้�นชืี�อว่ามีปัริมาณ์ 

ธุาตุิอาหารติำ�าอย่างไม่น่าเชืี�อ

โจทุย์แสุนโหดเหลิ่านี�ทุำาให้ชีีวิติในปั่าฝนเขึ้ติร้อนอย่าง 

สุมพงติ้องปัรับตัิวขึ้นานใหญ่่ มันไม่เพียงต้ิองออกแบบระบบ 

รากให้หยั�งลิงดินในระดับไม่ลึิกนัก อาจเพียงเมติรเศษๆ แล้ิว 

เน้นขึ้ยายรากตืิ�นใต้ิผิวดินในรัศมีรอบโคำนต้ิน แต่ิยังวิวัฒนาการ 

รากพิเศษทีุ�เรียกว่า ‘พูพอน’ หรือรากคำำ�ายัน ซึึ�งมีลิักษณ์ะ 

เป็ันแผ่นแข็ึ้งขึ้นาดใหญ่่ทีุ�กางออกรอบโคำนต้ินคำล้ิายป่ัก ถืูอเป็ัน 

โคำรงสุร้างทุางวิศวกรรมทีุ�ช่ีวยพยุงฐิานลิ่างติ้นไม้ใหญ่่มิให้ 

โอนเอนล้ิมลิงโดยง่ายในยามเผชีิญ่ลิมกรรโชีกแลิะพายุฝน  

ว่ากันว่าเนื�อไม้ในสุ่วนพูพอนนั�นแข็ึ้งแกร่งทุนทุานกว่าสุ่วน 

ลิำาต้ินขึ้องสุมพงเสีุยอีก

คำวามหลิักแหลิมในการปัรับตัิวขึ้องสุมพงยังทุำาให้แต่ิลิะ 

ป่ักพูพอนทีุ�แผ่ออกไปัเกิดเป็ันซึอกหลืิบรอบทิุศอีกด้วย ดังนั�น 

ไม่ว่านำ�าฝนจะชีะธุาติุอาหารให้ไหลิไปัทุางใด ย่อมมีอีกหลิาย 

สุ่วนทีุ�พูพอนสุามารถูดักแลิะกักเก็บเอาไว้ได้เสุมอ ซึึ�งช่ีวยเพิ�ม 

โอกาสุให้ดูดซึึมธุาตุิอาหารได้มากกว่าไม้ทีุ�ไร้พูพอน

ต้ินไม้แต่ิลิะชีนิดพันธ์ุุสุร้างพูพอนทีุ�มีรูปัร่าง รูปัแบบ แลิะ 

ขึ้นาดแติกต่ิางกัน การจดจำาลัิกษณ์ะขึ้องพูพอนจึงช่ีวยให้เรา 

จำาแนกชีนิดขึ้องต้ินไม้ สุำาหรับพูพอนขึ้องสุมพงต้ินนี�แผ่ออก 

ค่ำอนข้ึ้างกว้างขึ้นาดทีุ�ต้ิองใช้ีผู้ใหญ่่เกือบสุามสุิบคำนจึงจะยืนจับ 

มือโอบได้รอบ นอกจากนี�ยังอยู่ในติำาแหน่งทีุ�เข้ึ้าถึูงได้ง่ายมาก  

จากลิานจอดรถูขึ้องอุทุยานฯ เดินสุบายๆ ไปัติามเสุ้นทุางศึกษา 

ธุรรมชีาติิ ‘นำ�าติกห้วยสุะเคำ’ ในระยะทีุ�ยังไม่ทัุนเหงื�อซึึมก็ถึูงแล้ิว 

ดังนั�นใคำรอยากสัุมผัสุอย่างใกล้ิชิีดก็สุามารถูถูอดรองเทุ้า 

เดินขึ้า้มลิำาธุารสุายตืิ�นไปัโอบกอดติน้ไมแ้สุนอจัฉริยะแลิะมหมึา 

นี�ได้ด้วยตัิวเอง
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“The tree which moves some to tears of joy is, 
in the eyes of others, only a green thing that 

stands in the way.”
William Blake



|  68  |

|  The Grand Strategy  |



|  69  |

ชืี�อ ‘มะคำ่า’ มักจะมีค่ำาเป็ันพิเศษสุำาหรับนักออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ทัุ�งหลิาย มะค่ำาโมงขึ้นาดใหญ่่ทีุ�สุุดในภาคำเหนือ 

ต้ินนี�มีการคำำานวณ์วา่เมื�อแปัรรปูัแลิว้จะเปัน็เฟอรนิ์เจอรที์ุ�มีมูลิค่ำา

ติลิาดสูุงกว่าห้าล้ิานบาทุ ทุว่าคำวามเก่าแก่อันศักดิ�สิุทุธิุ�ขึ้องมัน

ทุำาให้ชีาวบ้านไม่ยอมให้สิุ�งนั�นเกิดขึึ้�น 

มะค่ำาโมงติ้นนี�ขึึ้�นอยู่ในเขึ้ติปั่าสุงวนแห่งชีาติิห้วยก้าน

เหลืิอง ติำาบลิฟากทุ่า อำาเภอฟากทุ่า จังหวัดอุติรดิติถ์ู ทุ่ามกลิาง

ระบบนิเวศขึ้องป่ัาเบญ่จพรรณ์ ติามคำำานิยามป่ัานี�ต้ิองมีพันธ์ุุไม้

สุำาคัำญ่ห้าชีนิด ได้แก่ สัุก ปัระดู่ แดง ชิีงชัีน แลิะมะค่ำา ทัุ�งยังต้ิอง

มีพืชีในติระกูลิหญ้่ายักษ์อย่างไผ่ชีนดิต่ิางๆ ขึ้ึ�นรวมอยู่ด้วย จึงจะ

คำรบถู้วนองค์ำปัระกอบ 

บางติำาราก็เรียกป่ัาปัระเภทุนี�ว่า ป่ัาผสุมผลัิดใบ ซึึ�งแปัลิ 

จากภาษาอังกฤษว่า mixed deciduous forest หมายถึูงป่ัาทีุ�มีไม้

ไม่ผลัิดใบแลิะไม้ผลัิดใบขึึ้�นปัะปันกัน พวกไม้ไม่ผลัิดใบจะทุยอย

ทิุ�งใบเก่าทีุลิะน้อยพร้อมๆ กับงอกใบใหม่ต่ิอเนื�องไปัติลิอดทัุ�งป่ั 

แปัลิว่าเราจะเห็นมันร่วงบ้างเขีึ้ยวบ้างสุลัิบกันเสุมอ 

แต่ิไม้ผลัิดใบนั�นพิเศษติรงทีุ�มันเลืิอกรับมือกับสุภาพอากาศ

แห้งแล้ิงขึ้องบ้านเรา ซึึ�งมีระดับคำวามชืี�นในอากาศติำ�าแลิะปัริมาณ์

นำ�าใต้ิดินน้อยตัิ�งแต่ิช่ีวงปัลิายเดือนธัุนวาคำมถึูงปัระมาณ์เดือน

เมษายน ด้วยการทุยอยทิุ�งใบทัุ�งหมดภายในระยะเวลิาไม่กี�วัน

เทุ่านั�น การทุำาเช่ีนนี�ก็เพราะเมื�อไม่มีใบแลิ้วพืชีย่อมหยุด

กระบวนการสุังเคำราะห์แสุงชัี�วคำราว ซึึ�งเชืี�อมโยงกับการหยุด

กิจกรรมใช้ีนำ�าทีุ�เกิดขึึ้�นเป็ันกิจวัติรในช่ีวงเวลิาปักติิ เช่ีน การดูดนำ�า

ผ่านราก  แล้ิวคำายนำ�าออกทุางปัากใบ

พูดง่ายๆ คืำอเป็ันมาติรการปัระหยัดนำ�าติามธุรรมชีาติิขึ้อง

ต้ินไม้

นี�ไม่เพียงเป็ันกลิยุทุธ์ุเพื�อคำวามอยู่รอดขึ้องตัิวเอง เพราะ

เมื�อต้ินไม้ใหญ่่หลิายต้ินในป่ัาพร้อมใจกันลิดการใช้ีนำ�า ปัริมาณ์นำ�า

น้อยนิดทีุ�หลิงเหลิืออยู่ในดินจึงยังคำงหลิ่อเลีิ�ยงปัระคำับปัระคำอง

ระบบนิเวศต่ิอไปัได้ สุ่งผลิต่ิอคำวามอยู่รอดขึ้องสัุงคำมพืชีพรรณ์ไม้

สุ่วนรวมในห้วงเวลิาทีุ�ปััจจัยสุำาคัำญ่ต่ิอการดำารงชีีพไม่มีให้ใช้ี 

อย่างเหลิือเฟ้อ จะว่าไปัก็เปัรียบเสุมือนยามอาหารขึ้าดแคำลิน

แลิะคำนทีุ�แข็ึ้งแรงกว่ายอมอดเพื�อให้คำนทีุ�อ่อนแอกว่ามีกิน

เมื�อใกล้ิถึูงช่ีวงเวลิาผลัิดใบต้ินไม้จะดึงคำลิอโรฟิลิล์ิแลิะสุาร

อาหารสุำารองจากใบเข้ึ้าไปัเก็บไว้ในลิำาต้ินแลิะราก ทุำาให้ใบไม้

ค่ำอยๆ เปัลีิ�ยนเป็ันสีุเหลืิอง แดง นำ�าติาลิ พร้อมกันนั�นก็สุร้าง

เซึลิลิ์ใหม่ซึึ�งมีขึ้นาดเลิ็กแลิะบางขึ้ึ�นมาปัิดกั�นการเชืี�อมติ่อ

ระหว่างกิ�งก้านกับใบ ในจังหวะทีุ�ใบปัลิิดปัลิิวนั�นเซึลิล์ิใหม่

จำานวนมากก็จะช่ีวยปิัดแผลิแลิะปั�องกันการเข้ึ้าโจมติีขึ้อง 

เชืี�อโรคำหรือรา ต้ินไม้ทีุ�มีเพียงกิ�งก้านเปัล่ิาเปัลืิอยจึงเข้ึ้าสูุ่ 

ช่ีวงเวลิาพักผ่อนโดยสุมบูรณ์์ รอจนฤดูกาลิหมุนเวียนมาถึูง

จังหวะทีุ�คำวามชืี�นในอากาศเพิ�มมากขึ้ึ�น รวมตัิวกัน แลิะกลัิ�น

เป็ันหยาดฝน ใบอ่อนใหม่หมาดจะค่ำอยๆ ผลิิแย้มออกมา

ทัุกทุายเพื�อนับหนึ�งสัุงเคำราะห์แสุงผลิิติอาหารกันอีกคำรั�ง 

เป็ันระบบทีุ�ออกแบบมาอยา่งรอบคำอบ ชีาญ่ฉลิาด แลิะ

ปัระหยัดทุรัพยากรอย่างยิ�ง

ดูเหมือนว่าบรรดาต้ินไม้ผลัิดใบจะมีรูปัแบบการปัระหยัด

การใช้ีนำ�าแลิะพลัิงงานแติกต่ิางกันไปั สุำาหรับมะค่ำาโมงจะใช้ี

เวลิาพักผ่อนผลิิใบค่ำอนข้ึ้างสัุ�นกว่าไม้ผลัิดใบชีนิดอื�นๆ คืำอ 

เริ�มผลิัดใบปัระมาณ์ปัลิายเดือนธัุนวาคำมแลิะผลิิใบใหม่ใน 

เดือนกุมภาพันธุ์ นั�นอาจหมายถูึงคำวามอึดอดทุนแลิะคำวาม

ต้ิองการขัึ้�นพื�นฐิานขึ้องติ้นไม้แต่ิลิะต้ินไม่เทุ่ากัน ทุำาให้แต่ิลิะ

สุายพันธ์ุุติ้องสุร้างกลิยุทุธ์ุเพื�อคำวามอยู่รอดขึ้องติัวเองทีุ�แติก

ต่ิางกันออกไปั 

กระนั�นใบอ่อนผลิิใหม่ขึ้องมะค่ำาโมงซึึ�งให้สีุแดงคำลิำ�า 

ผสุมม่วงคำลิ้ายสีุเปัลิือกมังคุำดก็เป็ันสีุสุันงดงามขึ้องป่ัาเหนือ

เสุมอมา

นอกจากคำวามงามแลิ้ว มะคำ่าโมงเปั็นไม้ยืนต้ินทีุ�มี 

มูลิค่ำาทุางเศรษฐิกิจสูุงอย่างทีุ�กล่ิาวไปั อาจเป็ันรองก็แค่ำไม้สัุก 

เนื�อไม้สีุออกนำ�าติาลิอมเหลิืองอ่อนมีคุำณ์สุมบัติิโดดเด่นเรื�อง

คำวามแข็ึ้งแรง เหนียว ทุนทุาน ขัึ้ดแลิะชัีกเงาแล้ิวสุวยงาม  

จึงเหมาะสุมอย่างยิ�งกับงานก่อสุร้าง งานโคำรงสุร้าง งานเคำรื�อง

เรือนไม้ แลิะเป็ันทีุ�ต้ิองการอย่างมากในทุ้องติลิาด

มะค่ำาโมงต้ินนี�ได้ชืี�อว่าเป็ันมะค่ำาโมงต้ินใหญ่่ทีุ�สุุดในภาคำ

เหนือ ด้วยเสุ้นรอบวงลิำาต้ินปัระมาณ์ 12 เมติร แลิะคำวามสูุง

ราวๆ 40 เมติร กับเรือนยอดทีุ�แผ่กว้างทุุกทุิศทุาง ทุว่าหาก

เทีุยบกับมาติรฐิานขึ้องมะค่ำาโมงทัุ�วไปัแล้ิวมันกลัิบติกเกณ์ฑ์์ 

ไม้งามสุำาหรับนักสัุมปัทุานไม้ เพราะยืนต้ินอยู่บนเนินดินลิาด

เอียง แถูมยังแติกกิ�งค่ำอนข้ึ้างติำ�าทีุ�ระดับคำวามสูุงเหนือพื�นดิน

ไม่เกินสุามเมติร 
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แน่นอนว่าข้ึ้อด้อยในสุายติาคำนค้ำาไม้ย่อมหมายถึูงคำวามสุามารถูทีุ�จะรอดชีีวิติแลิะเติิบโติต่ิอมาได้จนถึูงปััจจุบัน ขึ้ณ์ะทีุ�ผืนป่ัาลิะแวก

นั�นไม่ปัรากฏต้ินมะค่ำาโมงทีุ�มีขึ้นาดใหญ่่ใกล้ิเคีำยงกันหลิงเหลืิออยู่เลิย 

หากมีเวลิาเดินก้มๆ เงยๆ รอบต้ินพร้อมกับใช้ีสุายติาพิจารณ์าสิุ�งต่ิางๆ โดยลิะเอียด นอกจากจะพบกับฝูงชัีนโรงทุำารังอยู่ในโพรง

บริเวณ์โคำนขึ้องต้ินมะค่ำาโมงต้ินนี� ย่อมต้ิองสัุงเกติเห็นปุ่ัมปัมขึ้นาดไม่ใหญ่่ปูัดนูนกระจายอยู่หลิายแห่งบนลิำาต้ินด้วย ปุ่ัมปัมเหล่ิานี� 

มักเกิดขึึ้�นเมื�อเนื�อเยื�อขึ้องต้ินไม้ถููกจู่โจมโดยแบคำทีุเรีย ไวรัสุ รา หรือแมลิงทีุ�เข้ึ้าไปัวางไข่ึ้ เป็ันการรบกวนจากภายนอกซึึ�งกระตุ้ินให้เนื�อเยื�อ

บริเวณ์นั�นเจริญ่เติิบโติรวดเร็วผิดปักติิ จะเรียกว่าเนื�องอกขึ้องต้ินไม้ก็คำงได้

ปุ่ัมปัมปัระหลิาดพวกนี�พบได้ในพืชีหลิายชีนิด แต่ิเมื�อมาปัรากฏอยู่บนลิำาต้ินขึ้องมะคำา่โมงมันกลัิบมีคำวามพิเศษอย่างยิ�ง เพราะทุำาให้

เนื�อไม้ทีุ�ซ่ึอนอยู่ภายในมีลิวดลิายสุวยงามแปัลิกติา ยิ�งปุ่ัมปัมมีขึ้นาดใหญ่่มากยิ�งขึ้ายได้ราคำาแพง เพราะใช้ีเป็ันสุ่วนปัระกอบในการผลิิติ

เฟอร์นิเจอร์หรือขึ้องแต่ิงบ้านได้ ซึึ�งเป็ันทีุ�ต้ิองการขึ้องผู้นิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้

 ชีาวบ้านแลิะหน่วยงานทุ้องถิู�นทีุ�เกี�ยวข้ึ้องเล็ิงเห็นคำวามสุำาคัำญ่ขึ้องมะค่ำาโมงยักษ์นี� แม้ลัิกษณ์ะจะมีข้ึ้อด้อยในสุายติานักค้ำาไม้  

แต่ิขึ้นาดขึ้องมันย่อมนำามาซึึ�งผลิปัระโยชีน์มหาศาลิอยู่ดี พวกเขึ้าจึงช่ีวยกันดูแลิแลิะอนุรักษ์มายาวนาน แลิะเคำยนิมนต์ิพระสุงฆ์์มาทุำาพิธีุ

บวชีป่ัาเมื�อกลิางป่ั 2552 

แม้จะอยู่ยืนยงเกินกว่าพันป่ั แติ่เพิ�งมาในชีีวิติบั�นปัลิายนี�เองทีุ�มันได้รับการปักปัักรักษาอย่างหวงแหน โดยมีการนำาจีวรไปัผูกรอบ

โคำนต้ินมะค่ำาโมงแลิะต้ินไม้ใหญ่่อื�นๆ ทีุ�อยู่ข้ึ้างเคีำยง ทัุ�งเพื�อคำวามเป็ันสิุริมงคำลิ ยกต้ินไม้ขึึ้�นเป็ันขึ้องสุำาคัำญ่ทีุ�ใคำรจะทุำาอะไรติามใจชีอบ 

ไม่ได้ แลิะสัุกการะเทุวดาอารักษ์ทีุ�สิุงสุถิูติอยู่ในต้ินไม้ เป็ันกุศโลิบายปักปั�องต้ินไม้จากการตัิดโค่ำนทุำาลิายด้วยการปัระกอบพิธีุกรรมทุาง

ศาสุนา 

ดังเช่ีนทีุ�ใช้ีได้ผลิในพื�นทีุ�อื�นๆ อีกหลิายแห่งทัุ�วปัระเทุศไทุยติลิอดช่ีวงหลิายสิุบป่ัทีุ�ผ่านมา 

การข้ยายพัีนธ์ุุ์มุะค่ัาโมุงที�ดีีที�สุำดีคืัอข้ยายพัีนธ์ุุ์จุากเมุล็ดี ซ่ึ่�งได้ีจุากฝัักแก่ มีุสีำนำ�าต้าลแก่เกือบุดีำา
ช่้วงเวลาที�เหมุาะแก่การเก็บุเมุล็ดีคืัอเดืีอนมุกราคัมุถ่ึงเดืีอนมีุนาคัมุ
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โกงกางใบเล็ก
บ้านหาดทรายขาว อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ณ์ รอยต่ิอระหว่างแผ่นดินระนองกับทุ้องทุะเลิอันดามัน 

เป็ันแนวปัะทุะขึ้องนำ�าจืดกับนำ�าเค็ำมทีุ�ผลัิดกันรุกผลิัดกันรับติาม 

อิทุธิุพลินำ�าขึึ้�นนำ�าลิงในแติ่ลิะชี่วงเวลิาขึ้องวัน ดินแดนรอยติ่อนี� 

ปักคำลุิมด้วยผืนป่ัาชีายเลินขึ้นาดใหญ่่ทีุ�มีคำวามอุดมสุมบูรณ์์แลิะ

ได้รับการยกย่องว่ามีคำวามหลิากหลิายทุางชีีวภาพสูุงเป็ันอันดับ

ต้ินๆ ขึ้องปัระเทุศไทุยแลิะภูมิภาคำอาเซีึยน 

องค์ำการศึกษาวิทุยาศาสุติรแ์ลิะวัฒนธุรรมแหง่สุหปัระชีา- 

ชีาติิ หรือยูเนสุโก ปัระกาศให้ทีุ�นี�เป็ัน ‘พื�นทีุ�สุงวนชีีวมณ์ฑ์ลิ’ 

ตัิ�งแต่ิป่ั 2540 การการันตีิคำวามสุำาคัำญ่เชิีงนิเวศวิทุยาแลิะคุำณ์ค่ำา

ทุางสิุ�งแวดล้ิอมทีุ�โดดเด่นในระดับสุากลินี�ทุำาให้ศูนย์วิจัยป่ัา 

ชีายเลิน จังหวัดระนอง ในฐิานะผู้รับผิดชีอบดูแลิพื�นทีุ�มาแต่ิเดิม 

ต้ิองปัฏิบัติิติามข้ึ้อติกลิงด้านการวางแผนแลิะการจัดการเพื�อ 

คำวามยั�งยืนทุางสิุ�งแวดล้ิอมขึ้องยูเนสุโกด้วยการแบ่งป่ัาชีายเลิน

ผืนนี�ออกเป็ันสุามสุ่วน ได้แก่ พื�นทีุ�แกนกลิาง (core area) ซึึ�ง 

เป็ันป่ัาอนุรักษ์ติามกฎ์หมายแลิะต้ิองไม่ถููกรบกวนจากกิจกรรม 

ใดๆ ขึ้องมนุษย์ ยกเว้นการศึกษาวิจัยหรือติรวจสุอบคำวาม 

เปัลีิ�ยนแปัลิงติามธุรรมชีาติิ สุองคำือพื�นทีุ�กันชีน (buffer zone)  

ทีุ�อนุญ่าติให้ดำาเนินกิจกรรมทีุ�ไม่ขัึ้ดกับการอนุรักษ์ เช่ีน การ 

ทุ่องเทีุ�ยวเชิีงนิเวศ แลิะสุุดทุ้ายคืำอพื�นทีุ�รอบนอก (transition area) 

ซึึ�งเปิัดโอกาสุให้ชุีมชีนใช้ีปัระโยชีน์ได้ภายใต้ิเงื�อนไขึ้ ‘ไม่สุร้าง 

ผลิกระทุบต่ิอพื�นทีุ�แกนกลิาง’ เช่ีน การเพาะเลีิ�ยงสัุติว์นำ�าใน 

แนวทุางทีุ�เป็ันมิติรกับสิุ�งแวดล้ิอม

แน่นอนว่าต้ินไม้สุำาคัำญ่ทีุ�เป็ันไฮไลิต์ิขึ้องพื�นทีุ�สุงวน 

ชีีวมณ์ฑ์ลิระนองคำือ โกงกางใบเลิ็กต้ินเก่าแก่สูุงใหญ่่ ซึึ�งเติิบโติ 

อย่างอุดมสุมบูรณ์์อยู่ในพื�นทีุ�แกนกลิาง ด้วยขึ้นาดเสุ้นรอบวง 

ลิำาต้ินเฉลีิ�ย 2.1 เมติร คำวามสุงูปัระมาณ์ 33 เมติร แลิะรากคำำ�ายัน 

ทีุ�แติกแขึ้นงมากมาย จึงนับว่าเป็ันต้ินโกงกางใบเล็ิกทีุ�มีขึ้นาด 

ใหญ่่ทีุ�สุุดในปัระเทุศไทุย 

ขึึ้�นชืี�อว่ามีชีีวิติในป่ัาชีายเลิน พันธ์ุุไม้แถูบนี�จึงต้ิองปัรับตัิว 

ทัุ�งสุรีระภายนอกแลิะโคำรงสุร้างภายใน แลิะยังต้ิองออกแบบ 

กลิยุทุธ์ุสุำาหรับลูิกหลิานด้วย ทัุ�งหมดเพื�อคำวามอยู่รอดทุ่ามกลิาง 

คำวามแปัรปัรวนขึ้องป่ัาชีายเลิน

โกงกางใบเล็ิกมีระบบรากแก้วทีุ�แติกแขึ้นงเป็ันรากคำำ�ายัน 

จำานวนมากรอบโคำนต้ิน รากคำำ�ายันทีุ�ดูสุะเปัะสุะปัะไร้ระเบียบ 

เหล่ิานี�ไม่เพียงเป็ันโคำรงสุร้างทีุ�ช่ีวยพยุงลิำาต้ินให้ตัิ�งอยู่ได้ แต่ิยัง

ทุำาหน้าทีุ�ดึงออกซิึเจนไปัใช้ีในกระบวนการหายใจด้วย ในขึ้ณ์ะทีุ�

พืชีบกสุ่วนใหญ่่หายใจรับก๊าซึออกซิึเจนผ่านปัากใบ ผ่านรอยแติก 

ขึ้องลิำาต้ินบ้าง แลิะผ่านเนื�อเยื�อขึ้องรากอ่อน แต่ิใบเล็ิกขึ้อง 

โกงกางสุายพันธ์ุุนี�กลัิบมีเพียงหน้าทีุ�หลัิกในการสุังเคำราะห์แสุง 

แลิะขัึ้บเกลืิอ อีกทัุ�งดินเลินอ่อนนุ่มทีุ�รากขึ้องโกงกางใบเล็ิก 

ปัักยึดก็มักโดนนำ�ากร่อยหรือนำ�าเคำ็มทุ่วมติลิอดเวลิา อาจจะสุูง 

บ้างติำ�าบ้างติามจังหวะขึึ้�น-ลิงขึ้องนำ�าทุะเลิ ทุำาให้ออกซิึเจนใน 

อากาศไม่สุามารถูแพร่กระจายลิงสูุ่ดนิเลินได้สุมำ�าเสุมอ รากคำำ�าจุน 

ทีุ�โผล่ิพ้นนำ�าจึงต้ิองช่ีวยดูดจับออกซิึเจนจากอากาศโดยติรง

แม้จะอยู่กับนำ�ากร่อยปัริมาณ์มหาศาลิ แติ่เช่ีนเดียวกับ 

พืชีบกทัุ�วไปั โกงกางใบเลิ็กยังต้ิองใช้ีนำ�าจืดกับทุุกกระบวนการ 

ดำารงชีีวิติ มันจึงต้ิองคำวบคุำมคำวามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องเกลืิอให้เหมาะสุม  

เริ�มตัิ�งแติ่พัฒนาเนื�อเยื�อพิเศษบริเวณ์รากขึ้ึ�นมาให้เป็ันเคำรื�อง 

กรองเกลืิอเพื�อดูดซัึบนำ�าจืดเข้ึ้าสูุ่ลิำาต้ินโดยมีเกลืิอปัะปันเพียง 

น้อยนิด จากนั�นจึงเคำลืิ�อนเกลืิอน้อยนิดสุ่วนเกินนี�ไปัเก็บไว้ทีุ�ใบ

รอการขัึ้บออก พร้อมกับสุร้างใบอวบหนา เป็ันมันวาว เพื�อ 

กักเก็บนำ�าจืดไว้ให้ได้มากทีุ�สุุด นอกจากนั�นปัากใบขึ้องต้ินโกงกาง 

จะจมลึิกเข้ึ้าไปัในเนื�อใบมากกว่าพืชีบกทัุ�วไปั แลิะมักปิัดปัากใบ

ในช่ีวงเวลิากลิางวันเพื�อลิดปัริมาณ์การคำายนำ�า ฟังก์ชัี�นพิเศษ 

เหลิ่านี�ช่ีวยให้ต้ินโกงกางใบเลิ็กเติิบโติได้อย่างสุบายๆ ภายใติ ้

เงื�อนไขึ้ขึ้องนำ�ากร่อยนำ�าเค็ำม

สุมรภูมิคำวามเค็ำมนั�นโหดร้ายทีุเดียวโดยเฉพาะกับต้ินไม้ 

ช่ีวงแรกเกิด เมล็ิดน้อยต้ิองดูดนำ�าจืดเข้ึ้าไปัในเซึลิล์ิเพื�อกระตุ้ิน 

การพัฒนาต้ินกล้ิาแลิะทุำาให้เปัลืิอกเมล็ิดอ่อนนิ�มปัริแติกง่าย  

รากขึ้องชีีวิติใหมจ่ะไดแ้ทุงออกมาไดสุ้ะดวก แติห่ากปัลิอ่ยใหผ้ลิ

ร่วงหล่ินไปัเติิบโติติามยถูากรรมในวิถีูเดียวกับพืชีบกสุ่วนใหญ่่  

เมล็ิดทีุ�ซ่ึอนอยู่ภายในผลิโกงกางใบเล็ิกย่อมไม่มีทุางหานำ�าจืด 

เองได้ แลิะกระบวนการงอกย่อมไม่เกิดขึึ้�นอย่างแน่นอน โกงกาง 

ใบเล็ิกจึงพยายามเพิ�มโอกาสุรอดขึ้องต้ินอ่อน โดยออกแบบให้ 
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เมล็ิดน้อยเริ�มต้ินกิจกรรมการงอกตัิ�งแติ่ผลิยังติิดอยู่กับต้ินแม่  

สุามารถูใช้ีนำ�าจืดจากต้ินแม่เพื�อทุำาให้รากแรกเกิดงอกแทุงทุะลุิ 

ปัลิายผลิออกมา จากนั�นก็ยืดเป็ันแทุ่งปัลิายแหลิมทีุ�เรียกกันว่า 

‘ฝักโกงกาง’ แลิะรอจนกระทัุ�งผลิแก่เต็ิมทีุ� ฝักหรือต้ินอ่อนโกงกาง 

ใบเล็ิกจึงหลุิดออกจากเปัลืิอกผลิแลิะทิุ�งตัิวติามแรงดึงดูดขึ้องโลิก

หากปัลิายแหลิมปัักลิงดินเลินในช่ีวงนำ�าลิงได้อย่างเหมาะ 

เจาะ มันจะรีบงอกรากฝอยเลิ็กๆ ออกจากโคำนติ้นเพื�อยึดติัว 

กับพื�นดินให้แน่นพอแลิะพัฒนาตัิวเองเป็ันรากแก้วในภายหลัิง  

ขึ้ณ์ะทีุ�ปัลิายอีกด้านซึึ�งเป็ันติำาแหน่งยอดก็พร้อมแทุงกิ�งแติกใบ 

เช่ีนกนั หากแติห่ลิายคำรั�งฝกัติน้ออ่นโกงกางใบเลิก็ไม่ได้ปัักลิงดิน

เลินใต้ิต้ินแม่ กลัิบลิอยเทุ้งติามกระแสุนำ�า ซึึ�งธุรรมชีาติิก็บรรจง 

ออกแบบลิกัษณ์ะการลิอยทีุ�เอื�อติอ่การรอดชีีวิติเอาไว้ด้วย กลิา่ว 

คืำอเมื�อมันลิอยออกทุะเลิซึึ�งนำ�ามีคำวามเค็ำมจัด ฝักโกงกางจะลิอย 

ขึ้นานผิวนำ�าทุำาให้ติายอดเป่ัยกชืี�นติลิอดเวลิา รอดพ้นจากการ

ไหม้เกรียมเพราะแสุงแดดแผดเผา ในทุางกลัิบกันยิ�งเดินทุาง 

เข้ึ้าใกลิ้ฝั�งซึึ�งคำวามเคำ็มเจือจางลิงเปั็นนำ�ากร่อย ฝักโกงกางจะ 

ค่ำอยๆ ลิอยตัิ�งฉากกับพื�นทุ้องนำ�า เรียกได้ว่าอยู่ในทุ่าเติรียม 

พร้อมสุำาหรับการปัักลิงในดินเลินอันจะเปั็นถิู�นฐิานสุำาหรับ 

การเริ�มชีีวิติใหม่ต่ิอไปั

แค่ำปัรับตัิวให้ดำารงอยู่รอดอย่างเดียวอาจไม่พอ ใน 

เงื�อนไขึ้ชีีวิติทีุ�ทุรหด โกงกางใบเล็ิกจำาต้ิองมีกลิยุทุธุ์พิเศษเพื�อ 

เพิ�มโอกาสุการอยู่รอดให้กับลูิกหลิานแลิะสุร้างคำวามสุำาเร็จ 

ในการกระจายเผ่าพันธ์ุุ 

นี�คืำอกลิไกธุรรมชีาติิแสุนอัศจรรย์ทีุ�พลิิกแพลิงได้ไม่แพ้ 

สุติิปััญ่ญ่าขึ้องคำน
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ไทรพัน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

น้อยคำนจะรู้ว่านอกจากชีาร์ลิส์ุ ดาร์วิน แล้ิว อีกหนึ�งคำน 

ทีุ�คิำดทุฤษฎ์ีวิวัฒนาการได้ในเวลิาใกลิ้เคำียง แลิะติีพิมพ์ผลิงานนี� 

ร่วมกัน คืำอนักธุรรมชีาติิวิทุยาชีาวอังกฤษ อัลิเฟรด รัสุเซึลิ 

วอลิเลิซึ ผู้ใช้ีเวลิาแปัดป่ัเพื�อบุกเบิกการสุำารวจทุางธุรรมชีาติิ 

บนหมู่เกาะมลิายู ในช่ีวงเวลิานั�นเองวอลิเลิซึได้เห็นต้ินไทุรเป็ัน 

คำรั�งแรกในชีีวิติ เขึ้าสุร้างบ้านพักอยู่ใกล้ิมันเพื�อลิอบสัุงเกติอย่าง 

ใกลิ้ชิีดแลิะได้พบเรื�องชีวนทึุ�งในหลิายมิติิ ทัุ�งคำวามเปั็นมา 

อันเหี�ยมเกรียมขึ้องไทุรซึึ�งเติิบใหญ่่ได้ด้วยการกระหวัดรัดไม้อื�น 

จนติาย ทุว่าซึากขึ้องไม้ทีุ�ติายนั�นกลิายเป็ันโพรงสุวรรค์ำแลิะ 

แหล่ิงอนุบาลิตัิวอ่อนสุำาหรับสุรรพสัุติว์ ผลิขึ้องมันคืำอเมนูโปัรด 

ติลิอดกาลิขึ้องนกแทุบทุุกชีนิด ในทีุ�สุุดวอลิเลิซึก็ยกให้ต้ินไทุร 

เป็ัน ‘The most extraordinary tree in the forest’

บนเสุ้นทุางศึกษาธุรรมชีาติิในพื�นทีุ�ขึ้องเขึ้ติรักษาพันธ์ุุ- 

สัุติว์ป่ัาภูเขีึ้ยว จังหวัดชัียภูมิ เดินเข้ึ้ามาจากปัากทุางปัระมาณ์  

350 เมติรจะพบติน้ไม้ใหญ่่ ลิำาต้ินขึ้นาด 14-15 คำนโอบ เรือนยอด 

แผ่กว้าง กระจายกิ�งก้านออกทุุกทิุศทุุกทุาง พูพอนสูุงทุ่วมหัว 

แทุบไม่น่าเชืี�อว่า ‘ไทุรพัน’ ทีุ�สูุงใหญ่่เพียงนี�เคำยอิงอยู่กับต้ินไม้ 

ใหญ่่ต้ินอื�นมาก่อน

ไทุรเป็ันพืชีสุกุลิ Ficus L. (สุกุลิเดียวกับมะเดื�อ) เป็ันตัิวแทุน 

คำวามอุดมสุมบูรณ์์ขึ้องปั่าแถูบใกลิ้เสุ้นศูนย์สูุติร ด้วยเหติุทีุ�ว่า 

สัุติว์มักพาเมล็ิดขึ้องไทุรไปัหล่ินไว้บนต้ินไม้อื�นหรือบนทีุ�สูุง  

มันจึงมีเพียงคำวามชืี�นจากป่ัาเขึ้ติร้อนเป็ันแหล่ิงอาหารหลัิกในวัย 

เยาว์ ก่อนจะเติิบโติแลิะหย่อนรากลิงหากินในพื�นดินได้ในทีุ�สุุด  

จากนั�นก็ออกดอกผลิเป็ันอาหารขึ้องนกสุารพัดชีนิด 

คำาดว่า ‘ไทุรพัน’ ต้ินนี�น่าจะงอกต้ินอ่อนจากเมล็ิดทีุ�ซ่ึอน 

แทุรกในมูลิสัุติว์ ซึึ�งอาจจะพลิดัหลิน่ติิดคำา้งติามกิ�งก้าน รอยแติก 

หรือรูโพรง ในระดับค่ำอนข้ึ้างสูุงขึ้องต้ินไม้ เมื�อแรกงอกอาจดู 

ไม่ร้ายกาจอะไร เพียงแค่ำดูดนำ�าแลิะธุาตุิอาหารจากซึากใบไม้ทีุ� 

ทัุบสุะสุมกันอยู่ติามคำาคำบขึ้องต้ินไม้ทีุ�ให้อิงอาศัย แต่ิหลัิงจากนั�น 

ไม่นานมันจะแผ่รากแนบติิดผิวลิำาต้ิน พร้อมกับค่ำอยๆ ทิุ�งหย่อน 

รากจำานวนมากลิงสูุ่เบื�องลิ่าง ขึ้ณ์ะทีุ�รากบางกลุ่ิมก็เริ�มพันรอบ 

กิ�งก้านแลิะเชืี�อมติิดกันดูคำล้ิายแผงติาข่ึ้าย กระทัุ�งรากใหญ่่ 

ขึ้องไทุรยืดแติะถึูงผืนดิน สุามารถูดูดนำ�าแลิะธุาตุิอาหารขึึ้�นไปั 

หล่ิอเลีิ�ยงตัิวเองได้เต็ิมทีุ� เมื�อนั�นมันจะเติิบโติรวดเร็วทุวีคูำณ์ 

แลิะเพิ�มพูนคำวามแข็ึ้งแกร่งอย่างฉับพลัิน ไม่เพียงแผ่ขึ้ยาย 

เรือนยอดกว้างขึ้วางคำลุิมทัุบ แต่ิยิ�งผ่านไปันานวัน สุารพัดราก 

ทีุ�โอบรัดยิ�งบีบต้ินไม้ทีุ�มันอิงอาศัยรุนแรงขึึ้�น หรืออาจแทุงราก 

เข้ึ้าเนื�อเยื�อไม้ ไม่ต่ิางอะไรกับงูเหลืิอมเล่ินงานเหยื�อ เป็ันเหตุิ 

ให้ต้ินไม้เคำราะห์ร้ายมีสุภาพทุรุดโทุรมลิง สัุงเคำราะห์แสุงได้ 

น้อยลิง แลิะในทีุ�สุุดก็ยืนต้ินติาย

...สุมดังชืี�อเรียกในภาษาอังกฤษคำือ ‘strangler fig’  

ซึึ�งหมายถึูงนักฆ่์าทีุ�ใช้ีวิธีุรัดคำอ

แต่ิสุำาหรับสุรรพชีีวิติในป่ัา ไทุรพันเอื�อปัระโยชีน์ต่ิอ 

พวกมันมหาศาลิ เริ�มจากเปั็นบ้านพักพิงขึ้องสุัติว์ตัิวเลิ็ก 

ตัิวน้อย ติลิอดลิำาต้ินจากโคำนถึูงเรือนยอดมีซึอกหลืิบมากมาย 

ให้กบ เขีึ้ยด กิ�งก่า ตุ๊ิกแกป่ัา ฯลิฯ เลืิอกจับจองอยู่อาศัยหรือ 

เร้นหลิบภัยจากสัุติว์นักล่ิา แม้แต่ิพืชีกลุ่ิมอิงอาศัยอื�นๆ เช่ีน 

เฟิร์น กล้ิวยไม้ป่ัา ยังมาร่วมใช้ีต้ินไทุรเป็ันทีุ�ยึดเกาะ หรือ 

พวกเถูาวัลิย์ทีุ�เติิบโติจากพื�นดินก็เกาะเกี�ยวลิำาต้ินขึึ้�นสูุ่คำาคำบ 

กิ�งก้านแลิะแขึ้วนตัิวห้อยระโยงระยางด้วยเช่ีนกัน

ไม่เพียงเทุ่านั�น เมื�อถึูงห้วงเวลิาทีุ�ลูิกไทุรดกดื�นเต็ิมต้ิน 

ทุยอยเปัลีิ�ยนสีุ จากเขีึ้ยวเป็ันเหลืิอง สุ้ม แลิะแดง กลิิ�นขึ้องลูิก 

ไทุรสุุกจะฟุ�งกำาจายไปัทัุ�ว ราวสัุญ่ญ่าณ์ป่ัาวปัระกาศเวลิาอาหาร  

เมื�อนั�นสุัติว์น้อยใหญ่่ก็จะติอบรับคำำาเชิีญ่ชีวนแลิะยกขึ้บวน 

เดินทุางกันมาไม่ขึ้าดสุาย สุร้างบรรยากาศแห่งคำวามคำึกคัำก 

ราวกับงานฉลิองในพงไพร หากเป็ันนกขึ้นาดใหญ่่อย่างนกเงือก  

ก็มักเกาะสัุงเกติการณ์์รอบนอก รอจังหวะเหมาะๆ จึงค่ำอย 

โผสูุ่ต้ินไทุรอย่างเงียบเชีียบ หรือไม่ก็ร้องลัิ�นเพื�อเป็ันการเตืิอน

หรือไล่ินกขึ้นาดเล็ิกอื�นๆ ให้ออกไปัจากแหล่ิงอาหารทีุ�มัน 

เล็ิงไว้ ในบรรดาลิูกไม้มากกว่าหกสุิบชีนิดทีุ�นกเงือกกินนั�น  

ลูิกไทุรพันถืูอเป็ันเมนูหลัิกเพราะพบได้บ่อยทีุ�สุุดในป่ัา ผลินิ�ม  

แลิะไม่มียาง
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ไทุรหนึ�งติน้ออกผลิมากกวา่หนึ�งคำรั�งในรอบป่ั แลิะทุยอยสุุก 

ในช่ีวงเวลิา 1-2 สัุปัดาห์ โดยธุรรมชีาติิแล้ิวไทุรแต่ิลิะต้ินจะออก 

ผลิในช่ีวงเวลิาไม่ติรงกัน ผืนป่ัาทีุ�มีต้ินไทุรกระจายอยู่มากมาย 

จึงสุามารถูผลิิติอาหารหล่ิอเลีิ�ยงชีีวิติสัุติว์จำานวนนับไม่ถู้วนได้ 

ติลิอดป่ั ไม่เว้นแม้ช่ีวงฤดูแล้ิง จึงไม่น่าแปัลิกใจทีุ�พืชีติระกูลิไทุร 

จะมีคำวามสุำาคัำญ่อันดับต้ินๆ ในฐิานะผู้ผลิิติอาหารหลัิกขึ้อง 

ระบบนิเวศ

โดยทัุ�งหมดนี�ต้ิองอาศัยสิุ�งมีชีีวิติเล็ิกๆ ทีุ�เรียกว่า ‘ต่ิอไทุร’  

เป็ันตัิวช่ีวยผสุมเกสุร

ไทุรเป็ันติ้นไม้ดึกดำาบรรพ์ทีุ�อยู่คู่ำโลิกมาหลิายลิ้านป่ัแล้ิว  

แต่ิเพิ�งปัระมาณ์สุามรอ้ยป่ัก่อนคำริสุต์ิศักราชีทีุ�นักปัราชีญ์่ชีาวกรีก 

นามทุีโอฟราสุติัสุ (Theophrastus) สัุงเกติเห็นว่ามีแมลิงเลิ็กๆ 

ชีนิดหนึ�่งเข้ึ้าๆ ออกๆ ผลิไทุรทุุกผลิ แลิะอีกกว่าสุองพันป่ัผ่านไปั

มนุษย์ถึูงได้รู้ว่ามันไม่ได้เข้ึ้าๆ ออกๆ แต่ิมันอาศัยอยู่ในผลิไทุร 

นั�นแต่ิแรก มันคืำอต่ิอไทุรนั�นเอง

วงจรดังกล่ิาวเริ�มต้ินขึึ้�นภายในลูิกไทุรทีุ�ได้รับการผสุมเกสุร 

แล้ิว ต่ิอไทุรตัิวผู้ทีุ�พัฒนาจากดักแด้เป็ันตัิวเต็ิมวัยจะคืำบคำลิานไปั 

ผสุมพันธ์ุุกับติ่อไทุรติัวเมียทีุ�กำาลัิงหลิับใหลิแลิะยังไม่ออกจาก 

ดักแด้

หลิายวันติ่อมา คำาร์บอนไดออกไซึด์จากการหายใจ 

ขึ้องต่ิอไทุรตัิวเมียขึ้ณ์ะหลัิบใหลิ ก็เพิ�มพูนจนแติะระดับทีุ� 

กระตุ้ินให้ผลิไทุรสุุก กลิไกการสุุกทุำาให้ผนังผลิไทุรนิ�มลิงแลิะ

ช่ีวยขึ้ยายรูเปิัดใต้ิผลิให้กว้างขึึ้�นอีกเล็ิกน้อย ต่ิอไทุรตัิวเมียทีุ� 

ตืิ�นขึึ้�นพร้อมกับไข่ึ้เต็ิมทุ้อง จึงมุดออกจากผลิไทุรผ่านทุาง 

รูเปิัดนี�ได้สุบายๆ โดยนำาพาลิะอองเกสุรขึ้องดอกไทุรตัิวผู้ 

ติิดขึ้าไปัด้วย

เมื�อค้ำนพบผลิไทุรอ่อนสุายพันธ์ุุเดียวกับทีุ�ตัิวเองถืูอ 

กำาเนิดแลิะกำาลัิงเจริญ่เต็ิมทีุ� นางต่ิอไทุรจะมุดผ่านรูแคำบๆ 

ทีุ�มีเกล็ิดชิี�นเล็ิกๆ จำานวนมากซ้ึอนทัุบปิัดไว้เพื�อเข้ึ้าไปัวางไข่ึ้ 

การเบียดติัวแทุรกเข้ึ้าไปัทุำาให้ป่ักบอบบางฉีกขึ้าดหลิุดหาย 

กว่าจะฝ่าฟันถึูงดอกกอลิล์ิ ซึึ�งเป็ันดอกพิเศษทีุ�ธุรรมชีาติิ 

จัดเติรยีมไว้รองรบัการวางไข่ึ้ขึ้องต่ิอไทุรโดยเฉพาะ เกสุรดอก

ไทุรตัิวผู้ทีุ�ติิดมาจากผลิโน้นก็ผสุมกับเกสุรดอกไทุรตัิวเมีย 

ภายในผลินี�แล้ิวเรียบร้อย พัฒนาเป็ันผลิไทุรเพื�อหล่ิอเลีิ�ยง 

สุรรพชีีวิติในป่ัา

ถืูอเป็ันคำวามเกื�อกูลิอันงดงามระหว่างต่ิอไทุรกับต้ิน 

ไทุรทีุ�จะต้ิองดำารงอยู่คู่ำกัน เพื�อแพร่ขึ้ยายพันธ์ุุทีุ�เราหวังว่า 

จะไม่มีวันสิุ�นสุุดลิงต่ิอไปั
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ตัิวลิะคำร ‘แม่พลิอย’ ในวรรณ์กรรมชิี�นเอกขึ้อง ม.ร.ว. 

คึำกฤทุธิุ� ปัราโมชี มีชีีวิติอยู่ถึูง 4 แผน่ดิน นับว่านานยิ�งแล้ิวสุำาหรับ

มนุษย์ แต่ิสุำาหรับต้ินจันอย่าง ‘เธุอ’ ซึึ�งเริ�มต้ินชีีวิติบนแผ่นดิน 

ขึ้องสุมเด็จพระนารายณ์์มหาราชี จวบจนถูึงรัชีกาลิปััจจุบัน  

เรียกได้ว่าเธุออยู่มานานถึูง 18 แผ่นดิน แลิะดูจากสุุขึ้อนามัย 

แล้ิว เธุอน่าจะยืนยงต่ิอไปัได้อีกหลิายแผ่นดิน 

ไม่เพียงเธุอจะเกิดในรัชีสุมัยขึ้องสุมเด็จพระนารายณ์์ 

มหาราชี แต่ิยังงอกงามอยู่ ณ์ จุดลิงตัิวบริเวณ์หน้าพระทีุ�นั�ง 

จันทุรพิศาลิ ในเขึ้ติพระราชีฐิานชัี�นกลิางขึ้องพระราชีวังเมือง 

ลิพบุรี ซึึ�งสุมเด็จพระนารายณ์์มหาราชีโปัรดให้สุร้างขึ้ึ�นในป่ั  

2209 เพื�อใช้ีเป็ันทีุ�ปัระทัุบ ล่ิาสัุติว์ ออกว่าราชีการ แลิะต้ิอนรับ

แขึ้กเมือง ว่ากันว่าพระองคำ์โปัรดปัระทุับทีุ�นี�เกือบติลิอดทัุ�งป่ั  

สุ่งผลิให้เมืองลิพบุรีมีสุถูานะเสุมือนราชีธุานีแห่งทีุ�สุองรองจาก 

อยุธุยา แลิะกลิายเป็ันศูนย์กลิางคำวามรุ่งเรืองติลิอดรัชีสุมัย

บางเบาะแสุถึูงกับระบุว่าสุมเด็จพระนารายณ์์มหาราชี 

อาจทุรงปัลูิกจันต้ินนี�เอง เนื�องด้วยพระองค์ำเสุด็จพระราชีสุมภพ

ในวันจันทุร์ แลิะติำาแหน่งการยืนต้ินนั�นก็ช่ีางเหมาะเจาะ เพราะ

พระองค์ำสุามารถูทุอดพระเนติรติ้นจันทุุกคำรั�งทีุ�เสุด็จออกมุขึ้เด็จ

เพื�อทุรงว่าราชีการแผ่นดิน แต่ินี�ก็เป็ันเรื�องยากจะหาหลัิกฐิานใด

มาพสูิุจน ์นอกจากติน้ไมใ้หญ่่ทีุ�ยังยนืยงผา่นกาลิเวลิาเรื�อยมาแลิะ

สิุ�งปัลูิกสุร้างทีุ�ยังเหลืิอร่องรอยให้คำนรุ่นต่ิอมาได้บูรณ์ะซ่ึอมแซึม

หลัิงสุมเด็จพระนารายณ์์มหาราชีเสุด็จสุวรรคำติในป่ั 2231 

พระราชีวงัถููกทิุ�งรา้งใหทุ้รุดโทุรมแลิะหกัพงั ผ่านมาอกีเกอืบสุอง

ร้อยป่ักระทัุ�งสุมัยรัตินโกสุินทุร์ พระบาทุสุมเด็จพระจอมเกลิ้า- 

เจ้าอยู่หัวจึงโปัรดเกล้ิาฯ ให้บูรณ์ะพระราชีวังโบราณ์แห่งนี�ใน 

ป่ั 2399 พร้อมกับพระราชีทุานชืี�อว่า ‘พระนารายณ์์ราชีนิเวศน์’ 

โดยทัุ�วไปัแลิ้วจันเปั็นไม้ยืนต้ินขึ้นาดกลิางทีุ�เติิบโติชี้า 

เมื�อโติเติม็ทีุ�จะสุงูปัระมาณ์ 10-20 เมติร เรือนยอดทุรงพุ่มกลิม

ทึุบ ลิำาต้ินติรง มีชืี�อเรียกทุ้องถิู�นหลิายชืี�อ อาทิุ จันขึ้าว จัน 

ลูิกหอม จันโอ จันอิน ในอดีติได้รับคำวามนิยมปัลูิกในพระราชีวัง

แลิะวัด ไม่พบเหตุิผลิทีุ�ชัีดเจนว่าเป็ันเพราะคำวามเชืี�อเรื�อง 

ไม้มงคำลิ หรือเพราะผลิสุุกมีกลิิ�นหอมเฉพาะตัิว หรือเหตุิผลิ 

อื�นใด 

หากนับอายุจันต้ินนี�โดยอ้างอิงจากข้ึ้อสัุนนิษฐิานว่า

เติิบโติบนแผ่นดินสุมเด็จพระนารายณ์์มหาราชีก็น่าจะยืนต้ิน

มานานกว่า 340-350 ป่ัแล้ิว เธุอเคำยสุัมผัสุทัุ�งคำวามรุ่งเรือง 

แลิะคำวามโรยราขึ้องเมืองลิพบุรี เป็ันปัระจักษ์พยานการออก

ว่าราชีการขึ้องพระเจ้าแผ่นดิน การรอเข้ึ้าเฝ�าฯ พระเจ้าแผ่นดิน

ทีุ�มีแต่ิคำวามคึำกคัำก ไปัจนถึูงยุคำสุมัยแห่งคำวามเงียบเหงายาม

เปัลีิ�ยนแผ่นดิน แลิะพระราชีวังเก่ากลัิบกลิายร้างไร้ผู้คำนมา

ยาวนาน กระทัุ�งเข้ึ้าสูุ่ช่ีวงฟ้�นฟูปัฏิสัุงขึ้รณ์์ 

หลัิงได้รับคัำดเลืิอกให้เป็ันหนึ�งในรุกขึ้มรดกขึ้องแผ่นดิน

ใต้ิร่มพระบารมีในป่ั 2560 ก็ถึูงเวลิาเยียวยาฟ้�นฟูระบบราก  

ทีุมรกุขึ้กรผู้เชีี�ยวชีาญ่จงึเริ�มติน้งานดว้ยการทุุบอฐิิโบราณ์แสุน

แข็ึ้งแกร่งออกทุีลิะสุ่วนอย่างระมัดระวัง เผยให้เห็นเสุ้นราก

จำานวนมากทีุ�ขึ้ดม้วนอยู่ภายใน จากนั�นก็ใช้ีเสีุยมลิมพรวนดิน

ทีุ�อัดแน่นให้โปัร่งซุึยขึึ้�นโดยไม่สุร้างคำวามเสีุยหายต่ิอราก แล้ิว

จึงกลิบพูนดินใหม่รอบโคำนต้ิน กระบวนการนี�ช่ีวยคำลิายคำวาม

อึดอัดขึ้องระบบรากแลิะน่าจะยืดชีีวิติขึ้องเธุอต่ิอไปัได้อีก 

หลิายแผ่นดิน

 

แลิะเหตุิทีุ�เราใช้ีสุรรพนามแทุนว่า ‘เธุอ’ ก็เพราะชัีดเจน

ว่าจันต้ินนี�เป็ันหญิ่ง 

จัน
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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ต้ินจันเป็ันพันธ์ุุไม้พิเศษในกลุ่ิมทีุ�เรียกว่า ‘dioecious plant’ หรือไม้ทีุ�มีสุองเพศแยกต้ินกัน โดยดอกตัิวผู้กับดอกตัิวเมียแยกกันอยู่ 

คำนลิะต้ิน นับเป็ันภูมิปััญ่ญ่าธุรรมชีาติิขึ้องพืชีทีุ�พยายามปั�องกันการผสุมเกสุรภายในดอกหรือต้ินเดียวกัน จึงสุร้างเงื�อนไขึ้ให้ต้ิองผสุมเกสุร

ข้ึ้ามต้ินเทุ่านั�น เพื�อให้มั�นใจว่าผลิผลิิติรุ่นลูิกจะมีพันธุุกรรมดีกว่ารุ่นพ่อแม่

  เหตุิดังกล่ิาวทุำาให้ต้ินจันตัิวผู้ซึึ�งออกดอกสีุคำรีมทีุ�มีแต่ิเกสุรตัิวผู้แลิะอยู่รวมกันเป็ันช่ีอขึ้นาดเล็ิก ไม่มีโอกาสุติิดผลิ ขึ้ณ์ะทีุ�ต้ินจัน 

ตัิวเมียเช่ีนต้ินทีุ�อยู่หน้าวังแห่งนี� เธุอออกดอกเดี�ยวสีุขึ้าวคำรีมทีุ�มีแต่ิเกสุรติัวเมีย แลิะสุามารถูติิดผลิได้สุองแบบ แบบแรกเปั็นผลิทุรงกลิม 

แปั�น ค่ำอนข้ึ้างแบน ไม่มีเมล็ิดหรือเมล็ิดลีิบ เรียกว่า ‘ลูิกจัน’ หรือ ‘ลูิกจันอิน’ เจริญ่ขึึ้�นจากดอกตัิวเมียทีุ�ไม่ผ่านการผสุมเกสุรหรือดอกตัิวเมีย

ทีุ�ยังพัฒนาไม่เต็ิมทีุ� แต่ิมีเกสุรตัิวผู้ร่วงหล่ินลิงไปั แบบทีุ�สุองเป็ันผลิทุรงกลิมปั�อม อ้วนหนา ขึ้นาดใหญ่่กว่า มีเมล็ิด เรียกว่า ‘ลูิกอิน’ หรือ  

‘ลูิกจันโอ’ เจริญ่ขึึ้�นจากดอกตัิวเมียทีุ�พัฒนาเต็ิมทีุ�แลิะได้รับการผสุมเกสุรโดยสุมบูรณ์์

แต่ิเนื�องจากพืชีกลุ่ิมนี�จำาเป็ันต้ิองอาศัยตัิวช่ีวยอย่างลิมแลิะแมลิงในการนำาพาเกสุรตัิวผู้จากต้ินหนึ�งไปัผสุมกับเกสุรตัิวเมียทีุ�อยู่อีก 

ต้ินหนึ�ง หากลิะแวกนั�นมีแต่ิต้ินจันเพศเดียวกันหรือต้ินจันตัิวผู้กับตัิวเมียอยู่ห่างไกลิกันมาก อัติราการกระจายพันธ์ุุติามธุรรมชีาติิก็พลัิน 

ริบหรี� เป็ันเหตุิให้พบต้ินไม้ชีนิดนี�ได้ไม่มากนัก ทุว่าแต่ิลิะต้ินมักจะแข็ึ้งแรงด้วยกระบวนการทุางพันธุุกรรมดังทีุ�กล่ิาวไปัแล้ิว

หากเกสุรตัิวผู้ไม่สุามารถูเดินทุางมาถึูงดอกตัิวเมียในจังหวะอันเหมาะสุม ก็คำงถึูงคำราวทีุ�มนุษย์ต้ิองยื�นมือเข้ึ้าช่ีวยเพื�อให้พันธุุกรรม 

ขึ้องจันต้ินปัระวัติิศาสุติร์ต้ินนี�ติกทุอดสูุ่ลูิกหลิานรุ่นต่ิอๆ ไปั
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เชียง
ชุมชนบ้านนาบอน อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

|  Gallery of Trees  |

บนฝั�งติะวันออกขึ้องแม่นำ�าเลิยทีุ�ไหลิคำดเคีำ�ยวในอาณ์าเขึ้ติ 

ป่ัาชุีมชีนบ้านนาบอน อำาเภอเมืองเลิย จังหวัดเลิย ยังคำงอุดมด้วย 

ไม้ใหญ่่จำานวนมาก หนึ�งในนั�นคืำอเชีียง ต้ินไมทีุ้�ขึึ้�นชืี�อว่าใหญ่่ทีุ�สุุด 

ในจังหวัด จากการสุอบถูามผู้เฒ่าผู้แก่ทีุ�เคำยเห็นเชีียงต้ินนี�มานาน 

จากรุ่นสูุ่รุ่น ปัระเมินกันว่าน่าจะมีอายุราวสุองร้อยป่ั ซึึ�งเปั็นไปั 

ติามธุรรมชีาติิขึ้องเชีียงทีุ�จัดเปั็นยักษ์ใหญ่่นิสัุยดี กินง่ายอยู่ง่าย 

หากไม่โดนรบกวนอย่างหนักหรือสุภาพแวดล้ิอมเปัลีิ�ยนแปัลิง 

อย่างรุนแรงกะทัุนหัน ต้ินเชีียงก็จะเติิบโติไปัได้เรื�อยๆ แลิะมีอายุ 

ยืนยาวหลิายร้อยป่ั

ปัะเหมาะกับบริเวณ์ดังกล่ิาวถููกใช้ีเป็ันสุถูานทีุ�เผาศพ 

มาแติ่อดีติ แลิะเปั็นทีุ�รู้จักกันในชืี�อ ‘ป่ัาชี้าบ้านนาบอน’ ทุำาให ้

บรรยากาศเงียบสุงบขึ้ยับดีกรีขึึ้�นเปั็นสุงัดวังเวงในคำวามรู้สุึกขึ้อง 

ผู้คำน จึงดูเหมือนไม่มีใคำรกล้ิาเข้ึ้ามาตัิดต้ินไม้แถูบนี� แลิะสุ่งผลิให้ 

เชีียงยักษ์ขึ้ยายพูพอนสุวยสุมบูรณ์์ถึูงขึ้นาดสีุ�สิุบคำนโอบ

ต้ิน ‘เชีียง’ หรือ ‘เซีึยง’ แล้ิวแต่ิการออกเสีุยงสุำาเนียงขึ้อง 

แต่ิลิะทุ้องถิู�น มักพบใกลิ้แหลิ่งนำ�าหรือลิำาห้วยเพราะเติิบโติได้ดี 

ในบริเวณ์ทีุ�คำวามชืี�นสูุง แต่ิคุำณ์ลัิกษณ์ะทีุ�ออกจะขัึ้ดแย้งกับ 

สุายติาก็คืำอ แม้จะมีลิำาต้ินสูุงใหญ่่แต่ิจัดเป็ันไม้เนื�ออ่อน เหตุิผลิ 

หนึ�งทีุ�ทุำาให้โติได้รวดเร็วเพราะมันปัราศจากแก่นไม้แข็ึ้งแกร่ง 

ในติำาแหน่งแกนกลิางลิำาต้ินแลิะยังปัราศจากรากแก้วทีุ�หยั�งลึิก  

ยักษ์ใหญ่่หัวใจอ่อนโยนจึงต้ิองพัฒนารากฝอยจำานวนมาก แผ่ 

กระจายยึดเกาะผืนดินอยู่ทัุ�วไปัเพื�อคำอยดูดซึึมธุาติุอาหาร แติ่ก็ 

ทุำาได้เพียงบริเวณ์ผิวหน้าดินจนถึูงใต้ิดินระดับตืิ�นๆ ปัระมาณ์  

30-50 เซึนติิเมติรเทุ่านั�น เชีียงจึงต้ิองมีพูพอนใหญ่่โติเป็ัน 

เอกลัิกษณ์์เพื�อเพิ�มคำวามมั�นคำงให้ฐิานล่ิางรองรับเรือนยอด 

ด้านบนทีุ�สูุงลิิ�วแลิะแผก่วา้งได ้เปัรียบเหมอืนคำนติวัใหญ่่พยายาม 

ยืนกางขึ้าเพื�อให้ทุรงตัิวมั�นคำงกว่าการยืนเทุ้าชิีดนั�นเอง

เชีียงเป็ันต้ินไม้ทีุ�ผึ�งนิยมเลืิอกทุำารังเพราะใบหนาเป็ันพุ่ม  

ให้ร่มเงาเย็นสุบาย กิ�งก้านสูุง ปัลิอดภัยจากการถููกรบกวน  

ต้ินเชีียงในบางพื�นทีุ�จึงได้ชืี�อว่า ‘ต้ินผึ�ง’ หรือ ‘ต้ินยวนผึ�ง’ หรือ 

‘ต้ินเลิียงผึ�ง’ สุำาหรับเชีียงใหญ่่ต้ินนี�ในอดีติก็เคำยเปั็นศูนย์รวม 

ขึ้องรังผึ�งราว 20-30 รัง ร่องรอยเหมือนแผลิเป็ันบนลิำาต้ิน 

มาจากการติอก ‘ทุอย’ ขึ้องชีาวบ้าน ซึึ�งเปั็นการติอกลิิ�มไม ้

หรือแทุ่งเหลิ็กลิงบนลิำาต้ินเพื�อป่ันขึึ้�นไปัตีิผึ�งแลิะเก็บรังขึ้าย  

แต่ิภายหลัิงชุีมชีนบ้านนาบอนพร้อมใจกันเลืิอกเดินเสุ้นทุาง 

อนุรักษ์ จึงไม่อนุญ่าติให้เก็บรังผึ�งอีกแลิะเริ�มจัดพิธีุบวชีป่ัา 

คำรั�งแรกราวป่ั 2544 เมื�อไม่ถููกรบกวน เชีียงใหญ่่จึงได้ต้ิอนรับ 

ฝูงผึ�งเพื�อนเก่าขึ้องมันอีกคำรั�ง 

นอกจากผึ�งแล้ิว ยังมีบรรดาสุมุนไพรลิำ�าคำ่าอีกหลิาก- 

หลิายทีุ�พึ�งพาร่มเงาขึ้องเชีียงใหญ่่ อาทิุ นำ�านมราชีสีุห์ ชีะพลูิ 

รางแดง สุมอพิเภก เติยหอม เปัล้ิาใหญ่่ ไพลิ ฯลิฯ จนมีการ 

ปัรับปัรุงพื�นทีุ�ให้กลิายเป็ันสุวนสุมุนไพรคู่ำกับป่ัาชุีมชีน ติลิอดจน 

ร่วมมือร่วมใจกับมหาวิทุยาลิัยราชีภัฏเลิยแลิะสุำานักงาน- 

วัฒนธุรรมจังหวัดเลิยเพื�อดำาเนินการปัลูิกสุมุนไพรเพิ�มเติิม 

อีกด้วย

คำรั�นติ้นเชีียงได้รับเลิือกเปั็น 1 ใน 65 ต้ินไม้ใหญ่่ 

‘รุกขึ้มรดกขึ้องแผ่นดิน ใต้ิร่มพระบารมี’ เมื�อป่ั 2558 ชุีมชีน 

บ้านนาบอนได้เริ�มพัฒนาพื�นทีุ�เป็ันจุดแวะชีมต้ินไม้ใหญ่่แลิะ 

ให้คำวามรู้เกี�ยวกับพืชีสุมุนไพร นักวิชีาการป่ัาไม้เสุนอให้ทุำา 

สุะพานหรือทุางเดินล้ิอมโคำนต้ินเพื�อปั�องกันนักทุ่องเทีุ�ยว 

เข้ึ้าเหยียบยำ�าพื�นทีุ�รอบๆ แลิะสุ่งผลิกระทุบถึูงระบบรากใน 

ระยะยาว ชีาวบ้านจึงสุร้าง ‘ขึ้ัวแติะ’ หรือสุะพานไม้ไผ่สุาน 

ขัึ้ดแติะอันเป็ันภูมิปััญ่ญ่าขึ้องคำนล้ิานนา โดยออกแบบเป็ัน 

ทุางเดินวงกลิมรอบต้ินแลิะยกสูุงจากพื�นดิน 

ก่อนเริ�มสุรา้งมเีสุยีงทุว้งติิงถูงึคำวามไมทุ่นทุานขึ้องไมไ้ผ ่

ซึึ�งใช้ีงานได้ดีเพียงระยะสัุ�นๆ แล้ิวก็ผุพังให้ต้ิองรื�อซ่ึอมแซึม  

กระนั�นผู้นำาชุีมชีนก็ยังยืนยันตัิวเลืิอกเดิมด้วยเหตุิผลิทีุ�น่า 

ปัระทัุบใจ นั�นคืำอไผ่เป็ันวัสุดุธุรรมชีาติิในทุ้องถิู�น ปัระหยัด 

งบปัระมาณ์ก่อสุร้าง หาทุดแทุนได้ง่าย ไม่ทุนมากก็ไม่เป็ันไร 

เพราะหากถึูงคำราวต้ิองสุร้างขัึ้วแติะขึึ้�นใหม่จริงๆ ก็ถืูอเป็ัน 

โอกาสุดีทีุ�จะได้จัดกิจกรรมชีักชีวนทุุกคำนมาลิงมือลิงแรงกัน 

กระชัีบคำวามสัุมพันธ์ุขึ้องชุีมชีน 

น่าดีใจทีุ�หลิากชีีวิติล้ิอมรอบเชีียงใหญ่่ต้ินนี�มีคำวาม 

กลิมเกลีิยวปัรองดองกันโดยมิได้นัดหมาย 
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“The best time to plant a tree  
was 20 years ago. The second best time is now.”

Chinese Proverb
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ไทรย้อยใบทู่
คลองสังเน่ห์ อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แม้ไม่มีขึ้าอันเป็ันอวัยวะสุำาหรับพาเดินเคำลืิ�อนย้ายไปัไหน 

มาไหนเหมือนคำนแลิะสัุติว์ แต่ิหากมองในนิยามขึ้องสิุ�งใช้ีคำำ�ายัน 

หรือรองรับนำ�าหนักเพื�อให้ทุรงติัวได้มั�นคำง พืชีในกลุ่ิมไม้ยืนต้ิน 

ย่อมมีลิำาติ้นอันแข็ึ้งแรงคำอยทุำาหน้าทีุ�นั�นอยู่แล้ิว ยิ�งมีขึ้นาดสูุง 

ใหญ่่แค่ำไหน เรือนยอดแผ่กว้างเพียงใด ขึ้นาดขึ้องลิำาต้ินยิ�งต้ิอง 

บึกบึนติามให้สุมสัุดสุ่วน

กระนั�นเมื�อผ่านเดือนป่ัอันยาวนาน ต้ินไม้อาวุโสุบางต้ิน 

เริ�มแสุดงคำวามเสืุ�อมถูอยโรยรา ลิำาต้ินทีุ�เคำยแข็ึ้งแรงกลัิบไม่ 

สุามารถูรับนำ�าหนักได้ดังเดิม บ้างเริ�มทุรุดเอนลิงทีุลิะน้อย บ้างก็

โดนโจมตีิด้วยโรคำหรือแมลิงตัิวร้ายทุำาให้เกิดโพรงกลิวงขึ้นาด 

ใหญ่่ แต่ิสุำาหรับพันธ์ุุไม้ในติระกูลิไทุรกลัิบมีกลิยุทุธ์ุไม่ธุรรมดา 

เลิยสุำาหรับรับมือกับเรื�องนี� กล่ิาวคืำอไทุรสุามารถูสุร้างขึ้าหรือ 

ลิำาต้ินใหม่เพิ�มได้เอง แลิะก็จะเพิ�มไปัเรื�อยๆ จนมองเผินๆ  

เหมือนมีต้ินไม้ขึึ้�นอยู่อย่างหนาแน่น ทัุ�งทีุ�คำวามจริงทัุ�งหมด 

ล้ิวนเป็ันขึ้าขึ้องต้ินไทุรต้ินเดียว

ในช่ีวงแรกขึ้องชีีวิติไทุรชีนิดต่ิางๆ จะมีลิำาต้ินเดี�ยวแลิะ 

รากแก้วเป็ันอวัยวะหลัิกเหมือนไม้ยืนต้ินอื�น แต่ิด้วยเป็ันพืชีโติเร็ว 

มักแติกพุ่มใบหนาทึุบแลิะแผ่รัศมีกิ�งก้านในทุางกว้างมากกว่า 

ทุางสูุง ยิ�งเติิบโติมากขึึ้�นแต่ิลิะกิ�งก้านยิ�งมีนำ�าหนักเพิ�มขึึ้�นเรื�อยๆ 

การขึ้ยายอาณ์าเขึ้ติเรือนยอดลัิกษณ์ะดังกล่ิาวจึงต้ิองการ ‘ขึ้า’  

ทีุ�ช่ีวยรับนำ�าหนักได้มากกว่าแคำ่ลิำาต้ินแลิะรากแก้วในติำาแหน่ง 

ศูนย์กลิาง

ไทุรย้อยใบทูุ่แห่งคำลิองสัุงเน่ห์ ติำาบลิบางนายสีุ อำาเภอ 

ติะกั�วปัา่ จังหวดัพงังา เปัน็หนึ�งติวัอยา่งทีุ�แสุดงใหเ้ราเหน็ชีดัเจน 

ถึูงกลิไกอันชีาญ่ฉลิาดในการรับมือกับข้ึ้อจำากัดทุางกายภาพ 

ดังกล่ิาว เริ�มด้วยการแติกรากอากาศบริเวณ์กิ�งก้าน เป็ันรากเสุ้น 

กลิมยาวสีุนำ�าติาลิขึ้นาดเล็ิก ซึึ�งในระยะแรกก็ดูจะบอบบางแลิะ 

ทุำาหน้าทีุ�เพียงหายใจดูดซัึบออกซิึเจน คำวามชืี�น แลิะธุาตุิอาหาร 

ในอากาศติามฟังก์ชัี�นพื�นฐิานเทุ่านั�น แต่ิเมื�อการเติิบโติติามแรง 

โน้มถู่วงขึ้องโลิกย่อมทุำาให้เกิดกลุ่ิมรากห้อยย้อยระโยงระยาง 

ได้รวดเร็วกว่าการยืดลิำาต้ินสูุงขึึ้�นในทิุศทุางฝ้นแรงโน้มถู่วงเสุมอ  

อีกทัุ�งเมื�อกลุ่ิมรากหยั�งถึูงผืนดินเบื�องลิ่างก็สุามารถูดูดซัึบนำ�า 

แลิะธุาตุิอาหารได้เต็ิมทีุ� บรรดารากเหล่ิานี�นานวันจึงยิ�งเร่งพัฒนา 

รูปัร่างภายนอกแลิะโคำรงสุร้างเนื�อเยื�อภายใน จนกลิายเป็ัน 

อวัยวะทีุ�แข็ึ้งแรงขึ้ึ�นเรื�อยๆ แลิะถูึงจุดหนึ�งก็แข็ึ้งแกร่งปัระดุจ 

ลิำาต้ิน สุามารถูรับนำ�าหนักกิ�งก้านซึึ�งเปั็นจุดกำาเนิดขึ้องติัวเอง 

ได้สุบาย ทัุ�งยังแติกรากในสุ่วนล่ิางสุุดอีกมากเพื�อเกาะยึดดิน 

อย่างมั�นคำง

หากมองเผนิๆ โดยไมพิ่จารณ์าขึ้อบเขึ้ติเรือนยอดนบัเปัน็ 

การยากทีุ�จะแยกคำวามแติกติ่างระหว่างลิำาต้ินดั�งเดิมแลิะลิำาต้ิน 

ทีุ�พัฒนาขึ้ึ�นในภายหลิังขึ้องไทุร โดยหากสุังเกติจะพบว่าลิำาต้ิน 

น้องใหม่มักอยู่ในแนวตัิ�งฉากหรือเกือบตัิ�งฉากกับพื�นดินทัุ�งสิุ�น  

เพราะเป็ันระยะทุางสัุ�นทีุ�สุุดในการหยั�งลิงสูุ่พื�น แลิะช่ีวยปัระหยัด 

พลัิงงานในการเจริญ่เติิบโติหรือลิำาเลีิยงนำ�าแลิะธุาตุิอาหารไปั 

หล่ิอเลีิ�ยงสุ่วนต่ิางๆ ไม่น่าแปัลิกใจทีุ�กลิยุทุธ์ุเปัลีิ�ยนรากเป็ันขึ้า 

เพื�อสุนับสุนุนการแผ่อาณ์าเขึ้ติเรือนยอดให้กว้างขึ้วาง ทุำาให้ 

พืชีติระกูลิไทุรได้สุมญ่านามว่า ‘ต้ินไม้เดินได้’

 

สุำาหรับไทุรย้อยใบทูุ่ต้ินเก่าแก่ต้ินนี�ว่ากันว่ามีอายุมากกว่า 

สุองร้อยป่ั คำวามสูุงราวๆ 20 เมติร เติิบโติทุ่ามกลิางระบบนิเวศ 

สุองนำ�า ซึึ�งก็คืำอนำ�าทีุ�เกิดจากการผสุมผสุานกันขึ้องนำ�าจืดกับ 

นำ�าเค็ำมภายในคำลิองสัุงเน่ห์ ซึึ�งเป็ันคำลิองสุาขึ้าสุายแคำบๆ สัุ�นๆ 

ขึ้องแม่นำ�าติะกั�วป่ัา ปััจจุบันเปิัดเป็ันแหล่ิงทุ่องเทีุ�ยวทุางธุรรมชีาติิ  

ซึึ�งผู้สุนใจสุามารถูเข้ึ้าไปัเยี�ยมชีมได้ด้วยการล่ิองเรือ 

เสุ้นทุางช่ีวงทีุ�ต้ินไทุรฝั�งซ้ึายแลิะขึ้วาแผ่กิ�งก้านสุอด 

ปัระสุานเข้ึ้าหากันจนกลิายเปั็นอุโมงคำ์ธุรรมชีาติินั�นนับว่า 

แปัลิกติาน่าปัระทัุบใจอยู่แล้ิว แต่ิยิ�งกว่านั�น ดินแดนทีุ�นำ�ากร่อย 

ทุ่วมถึูงภายในร่มขึ้องไทุรแห่งนี�ยังเปั็นบ้านขึ้องสุรรพสุัติว์หลิาย 

ชีนิด ไม่ว่าจะเป็ันงูเขีึ้ยว งูปัล้ิองทุอง งูเหลืิอม นกกานำ�าเล็ิกทีุ� 

ง่วนอยู่กับการดำานำ�าจับปัลิา นกกระเต็ินทีุ�เกาะกิ�งไม้นิ�งรอจังหวะ 

โฉบเหยื�อ นกแก๊กทีุ�แวะเวียนมากินผลิไทุรสุุกเป็ันอาหาร รวมถึูง 

นากเล็ิกทีุ�ชีอบลิอยตัิวเข้ึ้าหาเรือนักทุ่องเทีุ�ยว

ชีีวิติเหล่ิานี�ช่ีวยต่ิอเติิมคำวามอุดมสุมบูรณ์์ให้ระบบนิเวศ  

แลิะเมื�อปัระกอบกับบรรยากาศทีุ�รกคำรึ�มขึ้องต้ินไม้แลิะขึ้าขึ้อง 

ไทุรทีุ�ช่ีวยกรองให้แสุงแดดแรงลิอดผ่านลิงมาเพียงรำาไรแล้ิว ทีุ�นี�

นับว่าคู่ำคำวรกับชืี�อซึึ�งได้รับการขัึ้บขึ้านอย่างไม่ผิดไปัจากคำวาม 

เป็ันจริงว่าเป็ัน ‘Little Amazon’ หรือแอมะซึอนน้อยแห่งภาคำใต้ิ

ทุุกปัระการ



|  91  |

|  Gallery of Trees  |



|  92  |



|  93  |

|    A Heart Is Not a Hole    |



|  94  |

|  Gallery of  Trees  |

เป็ันทัุ�งคำวามแปัลิกติาแลิะน่าทึุ�งเมื�อคุำณ์เห็นต้ินไม้เก่าแก่

ต้ินหนึ�งไม่เพียงมีชีีวิติอยู่ได้ แต่ิยังดูสุุขึ้ภาพดี ออกใบเขีึ้ยวสุด 

ทัุ�วพุ่มเรือนยอด ทัุ�งทีุ�ลิำาต้ินขึ้องมันตัิ�งแต่ิโคำนระดับดินจนถูึง

คำวามสูุงปัระมาณ์ 4-5 เมติร อยู่ในสุภาพกลิวงโบ๋!

ต้ินไม้น่าทึุ�งทีุ�ว่านี�คืำอ ‘มะขึ้ามโพรง’ ซึึ�งเติิบใหญ่่อยู่

ทุ่ามกลิางบรรยากาศเงียบสุงบแลิะร่มรื�นภายในวัดศิลิามงคำลิ 

ติำาบลิหินฮาว อำาเภอหล่ิมเก่า จังหวัดเพชีรบูรณ์์ วัดเก่าแก่ทีุ�สุร้าง

ขึึ้�นเมื�อป่ั 2281 ในสุมัยอยุธุยาติอนปัลิาย

คำำาบอกเล่ิาปัากต่ิอปัากขึ้องผู้เฒ่าผู้แก่ในชุีมชีนทีุ�พอจะสืุบ

ย้อนขึึ้�นไปัได้ 2-3 ชัี�วอายุคำนเล่ิาว่า เห็นต้ินมะขึ้ามสูุงใหญ่่ต้ินนี�

อยู่ติรงนี�มาตัิ�งแต่ิเกิด ซึึ�งหากนับเวลิาถึูงปััจจุบันก็ย่อมนานกว่า

สุองร้อยป่ั แม้ไม่มีหลัิกฐิานหรือเบาะแสุเกี�ยวกับจุดกำาเนิด แต่ิ

หลิายคำนก็สัุนนิษฐิานไปัในทุางเดียวกัน ด้วยคำวามสูุงมากกว่า 

20 เมติร รัศมีทุรงพุ่มปัระมาณ์ 15-20 เมติร แลิะเสุ้นรอบวง

ลิำาต้ินกว่า 8 เมติร มะขึ้ามต้ินนี�น่าจะอยู่มาก่อนสุร้างวัด

มะขึ้าม (ชืี�อวิทุยาศาสุติร์ Tamarindus indica Linn.) เป็ัน

ไม้ยืนต้ินขึ้นาดกลิาง มีถิู�นกำาเนิดอยู่ในทุวีปัแอฟริกา กระจาย

พันธ์ุุถึูงแถูบเอเชีียใต้ิโดยชีนชีาติิอาหรับ แลิะเข้ึ้ามาสูุ่ปัระเทุศไทุย

ตัิ�งแต่ิเจ็ดร้อยกว่าป่ัทีุ�แล้ิว โดยปัรากฏหลัิกฐิานอยู่บนศิลิาจารึก

พ่อขุึ้นรามคำำาแหง มีข้ึ้อคำวามติอนหนึ�งว่า “หมากขึ้ามก็หลิาย 

ในเมืองนี� ใคำรสุร้างได้ไว้แก่มัน”

ผ่านมาถึูงปััจจุบัน มะขึ้ามซึึ�งพบได้ทุุกภูมิภาคำขึ้องปัระเทุศ

กลิายเปั็นหนึ�งในพืชีทีุ�คำนไทุยคุ้ำนเคำยแลิะใช้ีปัระโยชีน์กันอย่าง

แพร่หลิาย นอกจากยอดอ่อน ฝักอ่อน แลิะผลิ ซึึ�งเป็ันอาหาร 

รวมถึูงสุ่วนต่ิางๆ ทีุ�มีสุรรพคุำณ์ทุางสุมุนไพร ไม้มะขึ้ามซึึ�งจัด 

เป็ันไม้เนื�อแข็ึ้ง ทัุ�งแข็ึ้งแรง เหนียว ทุนทุาน ยังถููกแปัรรูปัเป็ัน

เฟอร์นิเจอร์หรือเคำรื�องมือเคำรื�องใช้ีหลิากหลิาย

ทีุ�ได้รับคำวามนิยมโดดเด่นสุุดคำงหนีไม่พ้นการทุำาหน้าทีุ�  

‘เขีึ้ยง’ คู่ำคำรัว เนื�องจากเนื�อไม้มีคำวามหนาแน่นสูุง รองรับแรงหั�น

สัุบได้ดี ไม่มีเศษเนื�อไม้หลุิดออกมาปัะปันในอาหาร

ด้วยมีสุภาพอากาศร้อนแล้ิง ภูมิปัระเทุศเป็ันภูเขึ้าสูุง แลิะ

ดินร่วนอุดมด้วยโพแทุสุเซีึยม คำรบทัุ�งสุามปััจจัยทีุ�เอื�อให้ปัลูิก

มะขึ้ามได้ผลิผลิิติดีแลิะมีคุำณ์ภาพ เพชีรบูรณ์์จึงได้ชืี�อว่าเป็ัน 

แดนมะขึ้ามมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในเขึ้ติอำาเภอหล่ิมเก่า

นั�นเป็ันถิู�นกำาเนิดขึ้องมะขึ้ามหวานพันธ์ุุโบราณ์อายุมากกว่าสุอง

ร้อยป่ัแลิะเป็ันต้ินติระกูลิขึ้องมะขึ้ามหวานอีกหลิายสุายพันธ์ุุ  

ในขึ้ณ์ะเดียวกันมะขึ้ามเองก็มีคำวามสุำาคัำญ่ถูึงขึ้นาดก้าวขึ้ึ�นเป็ัน 

ต้ินไม้ปัระจำาจังหวัดเพชีรบูรณ์์ด้วย ดังคำำาขึ้วัญ่ “เมืองมะขึ้ามหวาน 

อุทุยานนำ�าหนาว ศรีเทุพเมืองเก่า เขึ้าค้ำออนุสุรณ์์ นคำรพ่อขุึ้น 

ผาเมือง”

สุำาหรับมะขึ้ามโพรงต้ินนี�เป็ันมะขึ้ามพันธ์ุุเปัรี�ยว เคำยออก

ฝักขึ้นาดใหญ่่ดกเต็ิมต้ินให้ชีาวบ้านได้เก็บฝักทีุ�ร่วงหล่ินไปัทุำา

แกงสุม้หรอืเพิ�มเติิมรสุเปัรี�ยวใหอ้าหารอยู่บอ่ยๆ ทุว่าระยะหลิงั

ปัริมาณ์ฝักร่อยหรอลิงติามวัยขึ้องมัน

อันทีุ�จริงมะขึ้ามต้ินนี�มิได้มีลิำาต้ินกลิวงโบ๋มาแต่ิแรก แค่ำเป็ัน

ปุ่ัมปัมปัูดโปันแลิะมีหลิืบโพรงลิึกบ้างตืิ�นบ้างเหมือนติ้นมะขึ้าม

อายุมากทัุ�วไปั กระทัุ�งเกิดเหตุิการณ์์บางอย่างขึึ้�นติามเรื�องเล่ิา

ขึ้องชุีมชีนหินฮาว

ย้อนกลัิบไปัปัระมาณ์ร้อยป่ั ไม่มีใคำรระบุตัิวเลิขึ้ป่ัพุทุธุ- 

ศักราชีทีุ�แน่นอนได้ รู้เพียงว่าเป็ันช่ีวงเวลิาทีุ�วัดศิลิามงคำลิจัดงาน

บุญ่พระเวสุหรืองานบุญ่มหาชีาติิ เดือน 3 วันนั�นเองในระหว่าง

ทีุ�ชีาวบ้านหินฮาวแลิะชุีมชีนใกล้ิเคีำยงกำาลัิงนั�งฟังเทุศน์มหาชีาติิ

อยู่ในศาลิาการเปัรียญ่ มีงูใหญ่่สุองติัวออกมาจากศาลิเจ้าเก่า

แลิะเลืิ�อยหายเข้ึ้าไปัในติ้นมะขึ้าม ด้วยกลิัวงูจะทุำาร้ายหรือเปั็น

อันติรายกับพระสุงฆ์์ทีุ�อยู่ในวัด ชีาวบ้านจึงจุดไฟสุุมโคำนต้ิน 

หวังกำาจัดอสุรพิษ จนทุำาให้ต้ินมะขึ้ามโดนไฟไหม้เสีุยหาย

หลัิงจากนั�นลิำาต้ินก็กลิายเป็ันโพรงใหญ่่ขึ้นาดทีุ�คำนเดินลิอด

ปัากโพรงคำวามสูุงปัระมาณ์เมติรคำรึ�งเข้ึ้าไปัยืนอยู่ติรงช่ีองว่าง 

กลิางลิำาต้ินในติำาแหน่งซึึ�งเคำยเป็ันแก่นไม้ได้อย่างสุบายๆ แถูม 

ยังเหลืิอพื�นทีุ�ให้คำนเข้ึ้าไปัยืนพร้อมกันได้อีกปัระมาณ์ 3-4 คำน

มะขาม
วัดศิลามงคล อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
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คำวามกว้างใหญ่่โอ่โถูงขึ้องโพรงนั�นมหัศจรรย์ แม้จะชูีมือ

ขึึ้�นเหนือศีรษะจนสุุดแขึ้นก็ไม่สุามารถูแติะเพดานโพรงได้ หาก

ทุรุดตัิวลิงนั�งแลิว้ลิองเหยยีดแขึ้นซ้ึายแลิะแขึ้นขึ้วาติรงออกไปัขึ้า้ง

ลิำาตัิวในระดบัเสุมอไหลิเ่พื�อวดัระยะกวา้งทีุ�สุุดขึ้องฐิานโพรง ก็ใช่ี

ว่าปัลิายนิ�วมือทัุ�งสุองข้ึ้างจะแติะผนังโพรงสุองฝั�งได้พร้อมกัน

คำรั�นค่ำอยๆ สุำารวจรายลิะเอียดรอบตัิวจะพบผนังโพรงเว้า

แหว่งแลิะเนินนูนสุลัิบกันไปัอย่างไร้รูปัแบบ ลิวดลิายไม้ผนังโพรง

ดูคำล้ิายการลิากเสุ้นจากพื�นดินพุ่งขึึ้�นสูุ่ด้านบน บางจุดมีขึ้บวน

มดดำาตัิวเปั�งเดินขึ้วักไขึ้ว่ไม่ขึ้าดสุาย ผนังลิำาต้ินผุทุะลิุเปั็นช่ีอง

เล็ิกๆ หลิายแห่ง โดยเฉพาะช่ีองใหญ่่สุุดด้านบนทีุ�ต้ิองแหงน 

มองนั�นปัรากฏภาพใบไม้เล็ิกยิบสีุเขีึ้ยวสุดกำาลัิงเต้ินระบำาติาม 

แรงลิมภายนอก ให้คำวามรู้สุึกราวกับมองผ่านหน้าต่ิางขึ้องห้อง

ลัิบใจกลิางต้ินไม้ ไม่น่าเชืี�อว่าเรากำาลัิงยืนอยู่ภายในต้ินไม้ทีุ�ยังมี

ชีีวิติ

เพื�อจะคำลีิ�คำลิายคำวามแปัลิกติาน่าทึุ�งก็ต้ิองทุำาคำวามเข้ึ้าใจ

ก่อนว่า แก่นไม้ในติำาแหน่งแกนกลิางลิำาต้ินขึ้องพืชีใบเลีิ�ยงคู่ำอย่าง

มะขึ้ามเคำยเป็ันไซึเลิมซึึ�งทุำาหน้าทีุ�ลิำาเลีิยงนำ�าแลิะแร่ธุาตุิจากราก

ขึึ้�นไปัสูุ่สุ่วนต่ิางๆ โดยระหว่างการเจริญ่เติิบโติ ลิำาต้ินขึ้องพืชี 

จะสุร้างเนื�อเยื�อไซึเลิมแลิะโฟลิเอม (เปัลืิอกชัี�นใน) ใหม่ขึึ้�นมา 

เรื�อยๆ บริเวณ์รอบนอกขึ้องไซึเลิมเดิม หากพิจารณ์าจากภาพ 

ตัิดขึ้วาง เนื�อเยื�อทัุ�งสุองสุว่นนี�จะอยู่รวมกันเป็ันกลุ่ิมแลิะเรียงตัิว

เป็ันระเบียบรอบแก่นไม้ในรัศมีเดียวกันจากจุดศูนย์กลิางลิำาต้ิน  

มีเปัลืิอกไม้ล้ิอมปิัดอยู่ด้านนอกสุุด  

ขึ้ณ์ะเดียวกันไซึเลิมเก่าก็จะสุะสุมลิิกนินมากขึ้ึ�นๆ ซึึ�งเป็ัน

องค์ำปัระกอบทุางเคำมีทีุ�ช่ีวยให้ผนังเซึลิล์ิแข็ึ้งตัิว จนไม่สุามารถู

ลิำาเลีิยงนำ�าแลิะแร่ธุาตุิได้อีก กลิายเป็ันเซึลิล์ิทีุ�หยุดภาวะการมี

ชีีวิติ หรือจะเรียกว่า ‘เนื�อเยื�อทีุ�ติายแล้ิว’ ก็ไม่ผิดนัก แลิะเปัลีิ�ยน

สุภาพเป็ันเนื�อไม้ทีุ�มีคำวามแข็ึ้งแรงมาก เพื�อรับนำ�าหนักเรือน

ยอดแลิะพยุงลิำาต้ินให้เจริญ่เติิบโติในแนวดิ�งได้อย่างมั�นคำง  

สุ่วนโฟลิเอมเก่าซึึ�งเคำยทุำาหน้าทีุ�ลิำาเลีิยงสุารอาหารโมเลิกุลิ

ใหญ่่ เช่ีน นำ�าติาลิ คำาร์โบไฮเดรติ โปัรตีิน ไขึ้มัน ทีุ�ได้จาก 

การสัุงเคำราะห์แสุง ก็โดนเบียดสุลิายไปั

ติามกระบวนการทุางธุรรมชีาติิ เมื�อต้ินไม้โดนไฟไหม้ 

บาดแผลิทีุ�แก่นไม้มักโดนแบคำทีุเรียแลิะเชืี�อราจู่โจม การผุพัง 

แลิะการย่อยสุลิายโดยสิุ�งมีชีีวิติเล็ิกๆ กลุ่ิมนี�ทุำาให้โพรงขึ้ยาย 

ใหญ่่ขึึ้�น แต่ิกระพี�แลิะเปัลืิอกไม้ซึึ�งเป็ันทีุ�อยู่ขึ้องกลุ่ิมเซึลิล์ิ 

ลิำาเลีิยงนำ�า แร่ธุาตุิ แลิะสุารอาหาร อาจได้รับคำวามเสีุยหาย 

น้อยกว่า อีกทัุ�งกลุ่ิมเซึลิล์ิเหล่ิานี�สุามารถูสุร้างขึึ้�นใหม่เรื�อยๆ 

การลิำาเลีิยงนำ�า แร่ธุาตุิ สุารอาหาร จึงดำาเนินไปัติามปักติิแลิะ

หล่ิอเลีิ�ยงให้ต้ินมะขึ้ามโพรงมีชีีวิติอยู่รอดมาได้จนถึูงปััจจุบัน 

นั�นเอง
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“When great trees fall in forests, small things recoil 
into silence, their senses eroded beyond fear.”

Maya Angelou  
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ตะบูน
บ้านท่าระแนะ อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เมื�อมองจากมุมสูุง ผืนป่ัาชีายเลินอุดมสุมบูรณ์์พื�นทีุ� 

ปัระมาณ์หา้พนัไร่ใกลิป้ัากแมน่ำ�าติราด ในเขึ้ติติำาบลิหนองคำนัทุรง 

อำาเภอเมืองติราด จังหวัดติราด ทีุ�ปักคำลิุมด้วยพุ่มใบสุีเขีึ้ยว 

อ่อนบา้งเข้ึ้มบา้ง อาจดลูิะมา้ยคำลิา้ยกนัไปัหมด แติห่ากมโีอกาสุ 

เข้ึ้าไปัเยี�ยมชีมใกลิ้ชิีดในระดับผืนดินหรือผิวนำ�า เราจะพบกับ 

ธุรรมชีาติิอันน่าตืิ�นติาเฉพาะตัิว แลิะแทุบหาดูจากทีุ�ไหนไม่ได้ 

อีกแล้ิว

เพียงผู้สุนใจนั�งเรือแล่ินติามคำลิองสุายเล็ิกลัิดเลิาะเข้ึ้าไปั 

ในป่ัาชีายเลินบ้านทุ่าระแนะในช่ีวงนำ�าลิง ผ่านโซึนป่ัาโกงกาง 

ระยะทุางปัระมาณ์สุองกิโลิเมติร ใช้ีเวลิาราวสุิบนาทุี จากนั�น 

เดินสุบายๆ บนสุะพานไม้ไผ่ ซึึ�งสุร้างคำร่อมรากไม้ป่ัาชีายเลิน 

ต่ิอไปัอีกนิด ก็จะถูึงบริเวณ์ทีุ�ชีาวชีุมชีนทุ่าระแนะให้ชืี�อว่า  

‘มหัศจรรย์ลิานติะบูน’

แหล่ิงทุ่องเทีุ�ยวทีุ�น้อยคำนเคำยเห็นนี�มีกลุ่ิมติะบูนเป็ัน 

ดาวเด่นคำรอบคำรองพื�นทีุ� แต่ิลิะต้ินยืนกระจายเว้นระยะห่างอยู่

ทัุ�วบริเวณ์ ต้ินทีุ�เก่าแก่แลิะยิ�งใหญ่่ทีุ�สุุดยืนสุงบนิ�งอยู่ริมคำลิอง  

มีขึ้นาดลิำาต้ินแลิะรากพูพอนลิำ�าหน้าต้ินอื�นอย่างชัีดเจน ว่ากันว่า 

มันมีอายุมากกว่าร้อยป่ั โดยมีเสุ้นรอบวงลิำาต้ินร่วมสุามเมติร  

แลิะสูุงราวสิุบห้าเมติร

ติะบูนเปั็นไม้ยืนติ้นขึ้นาดเลิ็กถึูงกลิาง ผลิัดใบแติ่ผลิิ 

ใบใหม่รวดเร็ว เรือนยอดคำ่อนขึ้้างกว้าง เอกลิักษณ์์ขึ้องติะบูน 

คืำอรูปัลัิกษณ์์ย้อนแย้งไม่เหมือนใคำร ลิำาต้ินโค้ำงคำดไม่ตัิ�งติรง 

เปัลิือกลิ่อนเปั็นแผ่นบาง เติิบโติดีในนำ�ากร่อย ออกดอกเลิ็กๆ 

กลีิบสีุขึ้าวอมเหลืิอง ดอกขึ้ณ์ะบานเต็ิมทีุ�มีขึ้นาดเพียงสุอง 

เซึนติิเมติรเทุ่านั�น แต่ิถึูงเวลิาอาจติิดผลิทุรงกลิมใหญ่่ทีุ�มีเสุ้น 

ผ่านศูนย์กลิางถึูง 15-20 เซึนติิเมติร แลิะหนักปัระมาณ์ 1-2 

กิโลิกรัมเลิยทีุเดียว 

คำนไทุยเปัรียบผลิติะบูนว่าคำล้ิายผลิสุ้มโอ ในต่ิางปัระเทุศ

มองว่าคำวามกลิมแลิะหนกัขึ้องมนัเหมือนกระสุุนป้ันใหญ่่ จึงเรียก 

กันว่า ‘cannonball mangrove’ โดยผลิอ่อนมีเปัลืิอกสีุเขีึ้ยว 

เมื�อเริ�มแก่คำ่อยๆ เปัลีิ�ยนเป็ันสีุนำ�าติาลิอมแดง ในจังหวะหล่ิน 

กระทุบพื�นดินหรือผิวนำ�า เมล็ิดติะบูนจะกระจัดกระจายออกจาก 

เปัลืิอก แลิะด้วยคุำณ์สุมบัติิไม้ชีายเลิน เมล็ิดติะบูนจึงลิอยนำ�า 

แลิะแยกย้ายไปัติามกระแสุคำลืิ�น ช่ีวยเพิ�มโอกาสุในการกระจาย 

พันธ์ุุได้มากโขึ้

เมล็ิดติะบูนแต่ิลิะเมล็ิดมีรูปัทุรงไมแ่น่นอน สุ่วนใหญ่่คำล้ิาย 

พีระมิดยอดแหลิมทีุ�มีฐิานสุามเหลีิ�ยมผิวโค้ำงรับกับทุรงกลิม 

ขึ้องเปัลืิอกด้านใน แต่ิคำวามพิเศษคืำอ เมื�อแยกจากกันแล้ิวก็ยัง 

สุามารถูปัระกอบรวมเข้ึ้าเป็ันรูปัทุรงกลิมได้พอดิบพอดี นำามาซึึ�ง 

ชืี�อเรียกอีกหลิากหลิาย อาทิุ puzzle fruit tree, monkey puzzle 

tree, puzzlenut tree

  

ติะบูนเป็ันพันธ์ุุไม้ป่ัาชีายเลินทีุ�มักถููกนำ�าทุ่วม ดังนั�นมันจึง

ต้ิองปัรับโคำรงสุร้างสุ่วนติ่างๆ ให้สุามารถูอยู่รอดได้ทุ่ามกลิาง 

สุภาพแวดล้ิอมทีุ�แปัรปัรวน ทัุ�งจากระดับนำ�า คำวามเค็ำม คำลืิ�นลิม  

ฯลิฯ หนึ�งในการปัรับตัิวขึ้องติะบูนทีุ�เห็นได้ชัีดเจนก็คืำอมีราก 

พูพอนบริเวณ์โคำนต้ิน ซึึ�งแติกแขึ้นงสุาขึ้ามากมาย รากคำดโค้ำง 

เหล่ิานี�แผ่กระจายทุุกทุศิทุางในอาณ์าเขึ้ติกว้างขึ้วาง จนกลิายเปัน็ 

โคำรงสุร้างฐิานทีุ�ติิดติรึงแข็ึ้งแรง ช่ีวยรักษาสุมดุลิให้ลิำาต้ินแลิะ 

เรือนยอดยังทุรงตัิวได้มั�นคำงยามต้ิองปัะทุะกับคำลืิ�นลิมทุะเลิ 

รุนแรง ทัุ�งยังเพิ�มโอกาสุการดูดซึึมธุาติุอาหารติ่างๆ ซึึ�งมัก 

สุะสุมอยู่มากบริเวณ์ผิวหน้าดินด้วย

เห็นได้ชัีดว่าขึึ้�นชืี�อว่ารากพูพอนแล้ิว ไม่ว่าจะเป็ันขึ้อง 

ไม้ใหญ่่ในป่ัาดิบชืี�นหรือไม้ป่ัาชีายเลิน ก็ล้ิวนเป็ันผลิงานขึ้อง 

การปัรับสุรีระอย่างชีาญ่ฉลิาดเพื�อติอบโจทุย์เดียวกัน คืำอการ 

อยู่รอด

การดิ�นรนขึ้องติะบูนนี�เองทีุ�ทุำาให้พื�นป่ัาชีายเลินเติ็มไปั 

ด้วยรากไมค้ำดโค้ำงจำานวนนับไม่ถู้วนทีุ�เกี�ยวกอดสุอดปัระสุานกนั

เป็ันวงกว้าง ไม่อาจแยกออกวา่รากไหนแผย่าวออกมาจากติน้ใด 

อีกทัุ�งยังทัุบซ้ึอนกันแน่นหนาจนแทุบไม่เหลืิอช่ีองว่างให้สุองเทุ้า 

สัุมผัสุถึูงดินเลินได้โดยง่าย กลิายเป็ันคำวามสุวยงามน่าพิศวง 

ในแรกเห็น ยิ�งยามรากติะบูนต้ิองแสุงแดดรำาไรทีุ�ลิอดผ่าน 

เรือนยอดลิงมายิ�งเพิ�มคำวามลึิกลัิบให้บรรยากาศโดยรอบเปั็น 

เทุ่าทุวี 

การเจริญ่เติิบโติแลิะคำวามสุามัคำคีำกันติามธุรรมชีาติิขึ้อง 

ติะบูนโบราณ์แลิะติะบูนทุุกวัยในบริเวณ์ คืำอเสุน่ห์เฉพาะตัิว 

ขึ้องป่ัาชีายเลินเมืองติราด ทีุ�ทุำาให้ฉายา ‘มหัศจรรย์ลิานติะบูน’ 

ไม่ใช่ีคำำากล่ิาวอ้างเกินคำวามจริงเลิย
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“They grip the ground as though  
they liked it, and though fast rooted  

they travel about as far as we do.”
John Muir
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ส้มโฮง
วัดดุมใหญ่ อำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
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‘สุ้มโฮง’ เปั็นชืี�อทุ้องถิู�นทีุ�ชีาวอีสุานใช้ีเรียกติ้นสุำาโรง  

ไม้ยืนต้ินซึึ�งกระจายพันธ์ุุกว้างขึ้วางในหลิายทุวีปั ตัิ�งแต่ิแถูบ 

แอฟริกาติะวันออก เอเชีียใต้ิ เอเชีียติะวันออกเฉียงใต้ิ เรื�อยไปั 

จนถูงึออสุเติรเลิยี แติชื่ี�อสุากลิติา่งหากทีุ�ดูจะบง่บอกคำณุ์ลัิกษณ์ะ

โดดเด่นทีุ�สุุดขึ้องมัน ซึึ�งอาจจะไม่ค่ำอยน่าพึงปัระสุงค์ำนักสุำาหรับ 

จมูกคำนทัุ�วไปั

ชืี�อวิทุยาศาสุติร์ขึ้องต้ินสุ้มโฮงคืำอ Sterculia foetida L. 

ชืี�อสุกุลิ Sterculia นั�นมาจากคำำาว่า ‘Sterquilinus’ ซึึ�งเปั็นชืี�อ 

เทุพเจ้าแห่งปุั�ยคำอกหรือปุั�ยมูลิสัุติว์ติามคำติิคำวามเชืี�อโรมัน ขึ้ณ์ะทีุ� 

คำำาระบุปัระเภทุสุายพันธ์ุ foetida ก็ไม่น้อยหน้า เพราะเป็ันภาษา 

ลิะติิน แปัลิว่า ‘มีกลิิ�นเหม็น’ สุ่วนชืี�อสุามัญ่ภาษาอังกฤษนั�น 

ก็มีทัุ�ง bastard poon แลิะ skunk tree

สุ้มโฮงทุำาให้เรารู้ว่าไม่ใช่ีดอกไม้ทุุกดอกจะหอม นับเปั็น 

ข้ึ้อดีทีุ�ดอกสีุแดงเข้ึ้มขึ้องสุ้มโฮงบานอยู่สูุง เพราะกลิิ�นขึ้องมัน 

ร้ายกาจ บางคำนถึูงกับเทีุยบกับกลิิ�นผายลิม บางคำนก็ว่าแรง 

ขึ้นาดอุจจาระ ถึูงขึ้นาดมคีำำาเติอืนวา่ไมค่ำวรปัลิกูไว้ใกลิทีุ้�พักอาศยั 

แต่ิก็ใช่ีว่าสุ้มโฮงจะไม่มีคุำณ์สุมบัติิพึงปัรารถูนาอื�นมาทุดแทุน 

สุ้มโฮงหรือสุำาโรงเปั็นพันธ์ุุไม้ทีุ�เจริญ่เติิบโติได้ทัุ�วปัระเทุศ 

ไทุย ในอดีติพบมากในภาคำติะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ 

เขึ้ติป่ัาเบญ่จพรรณ์ ป่ัาดิบแลิ้ง หรือปั่าโปัร่งทัุ�วไปั ในระดับ 

คำวามสูุงราว 100-600 เมติรจากระดับนำ�าทุะเลิ แต่ิเมื�อพื�นทีุ�ป่ัา 

หดหาย สุำาโรงจึงกลิายเปั็นติ้นไม้หายาก ไม่ค่ำอยเปั็นทีุ�รู้จักขึ้อง 

ใคำรต่ิอใคำร

จุดเด่นขึ้องต้ินสุ้มโฮงซึึ�งเป็ันไม้เนื�ออ่อนโติเร็วนั�นอยู่ทีุ� 

รูปัทุรงต้ิน คืำอลิำาต้ินเปัลิาติรงสูุงชีะลูิด ดิ�งสูุ่ฟ�าอย่างแน่วแน่  

แลิะเริ�มแติกกิ�งก้านทีุ�คำวามสูุงปัระมาณ์ 8-10 เมติรขึึ้�นไปั 

ในแนวตัิ�งฉากกับลิำาต้ิน แลิะจึงแผ่กว้างออกไปัโดยรอบ  

แติกกิ�งก้านในระดับสูุงขึ้ึ�นเรื�อยๆ ด้วยระยะห่างใกล้ิเคีำยงกัน 

ทุำาให้ทุรงพุ่มขึ้องใบทีุ�ดกหนามีลัิกษณ์ะเป็ันชัี�นๆ ดูคำล้ิายฉัติร

ราวเดือนพฤศจิกายนถึูงธัุนวาคำม หลัิงฤดูฝนผ่านพ้น  

สุ้มโฮงจึงเริ�มออกดอกเป็ันช่ีอติามปัลิายกิ�งหรือซึอกใบใกล้ิ 

ปัลิายกิ�ง คำวามพิเศษขึ้องดอกสุ้มโฮงนอกจากกลิิ�นทีุ�กล่ิาว 

มาแล้ิว มันยังไม่มีกลีิบดอกอีกด้วย มีเพียงกลีิบเลีิ�ยงทีุ�ปักคำลุิม 

ด้วยขึ้นลิะเอียดสีุขึ้าว บริเวณ์โคำนกลิีบติิดกันเปั็นทุรงถู้วย  

สุ่วนปัลิายกลีิบแยกออกเป็ันห้ากลีิบ ม้วนงอออกจากกัน 

ล่ิวงเข้ึ้าติ้นป่ั ช่ีวงเวลิาผลิัดใบดำาเนินไปัพร้อมกับการ 

พัฒนาดอกเป็ันผลิ ผลิขึ้องสุ้มโฮงอยู่รวมกันพวงลิะ 4-5 ผลิ 

แต่ิลิะผลินั�นเปั็นทุรงกลิมรี ผิวเรียบแข็ึ้ง กว้างปัระมาณ์ 6-9 

เซึนติิเมติร ยาวปัระมาณ์ 8-10 เซึนติิเมติร ผลิอ่อนสีุเขีึ้ยว  

คำรั�นแก่จะเปัลีิ�ยนเป็ันสีุสุ้มแลิะแดงเข้ึ้มติามลิำาดับ เมื�อผลิแก่จัด 

จึงแติกออกติามร่องบนผิว แยกเป็ันสุองฝาทีุ�ไม่ขึ้าดจากกัน  

ดูเหมือนอ้าปัากเผยให้เห็นเมลิ็ดกลิมรีผิวสุีดำาจำานวนมาก 

ซึึ�งซ่ึอนอยู่ภายใน หลัิงจากนั�นเปัลืิอกผลิจะแข็ึ้งเหมือนไม้แลิะ 

กลิายเป็ันสีุนำ�าติาลิ 

เมล็ิดสุ้มโฮงก็น่าสุนใจเช่ีนกัน หากแกะเปัลิือกหุ้มสีุดำา 

ออกจะเห็นเนื�อในสีุคำล้ิายเมล็ิดแมคำคำาเดเมีย สุามารถู 

รับปัระทุานได ้แต่ิคำวรติม้ เผา หรอืทุำาใหสุุ้กด้วยคำวามรอ้นกอ่น  
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แม้ติอนเป็ันดอกจะมีกลิิ�นไม่พึงปัระสุงค์ำ แต่ิรสุชีาติิขึ้องเมล็ิด 

กลัิบหอมมันเหมือนถัู�วลิิสุง เนื�อในเมล็ิดมีสุ่วนปัระกอบขึ้อง 

นำ�ามันเกือบร้อยลิะ 40 คุำณ์สุมบัติิเทีุยบเทุ่านำ�ามันดอกทุานติะวัน 

หรือนำ�ามันถัู�วเหลืิอง จะใช้ีเป็ันเชืี�อเพลิิงชีีวภาพหรือจุดไฟให้ 

แสุงสุว่างก็ได้

สุ้มโฮงในภาพนี�มีอายุมากกว่าสุามร้อยป่ั สูุงเกือบสีุ�สิุบ 

เมติร เสุ้นรอบวงลิำาต้ินปัระมาณ์เจ็ดเมติร อยู่ในวัดดุมใหญ่่ 

ติำาบลิดุมใหญ่่ อำาเภอม่วงสุามสิุบ จังหวัดอุบลิราชีธุานี ปัรากฏ 

คำวามเปั็นมาว่า เกิดแลิะเติิบโติเองติามธุรรมชีาติิมาตัิ�งแติ่ก่อน 

สุร้างวัดในป่ั 2387 ถืูอเป็ันต้ินสุ้มโฮงทีุ�เก่าแก่แลิะสูุงใหญ่่ทีุ�สุุด 

ในชุีมชีน แม้ในเขึ้ติดอนปู่ัติาทุางฝั�งติะวันติกขึ้องหมู่บ้านจะมี 

ต้ินสุ้มโฮงอีกจำานวนหนึ�ง แต่ิก็ไม่มีติ้นใดจะยิ�งใหญ่่เทีุยบเทุ่า 

ต้ินนี�

ในสุมัยทีุ�วัดดุมใหญ่่ยังเป็ันวัดป่ัาแลิะมต้ีินไม้ขึึ้�นหนาแนน่  

ลิะแวกต้ินสุ้มโฮงถููกจัดเป็ันเขึ้ติป่ัาช้ีาสุำาหรับเผาศพพระสุงฆ์์ 

แลิะญ่าติิโยมในชีุมชีน แม้จะพัฒนาภูมิทัุศน์ทัุ�วบริเวณ์ ตัิด 

ต้ินไม้ออกบางสุ่วน แลิะยกเลิิกป่ัาช้ีาติรงนั�นไปัแล้ิว แต่ิเรื�อง 

เล่ิาขึ้านถึูงสิุ�งลีิ�ลัิบก็ยังถููกบอกต่ิอกันมาเรื�อยๆ ชีาวบ้านเชืี�อว่า 

ต้ินสุ้มโฮงมีสิุ�งศักดิ�สิุทุธิุ�สุถิูติอยู่แลิะแสุดงปัาฏิหาริย์ให้เห็น 

มาแล้ิวหลิายคำรั�ง จึงเกดิคำวามศรทัุธุาแลิะกลิายเปัน็สิุ�งทีุ�พวกเขึ้า 

ใช้ียึดเหนี�ยวจิติใจ ไม่ว่าจะการงาน การเรียน การสุอบเข้ึ้าใดๆ  

สุ้มโฮงใหญ่่ต้ินนี�จะเปั็นสุถูานทีุ�ทีุ�ชีาวบ้านมาบนบานขึ้อให้ 

สุมปัระสุงค์ำ แลิะยังจัดเคำรื�องสัุกการบูชีาทุุกวันพระแลิะช่ีวยกัน 

ดูแลิต้ินไม้เป็ันอย่างดีติลิอดสุองทุศวรรษทีุ�ผ่านมา

คำวามขึ้ลัิงขึ้องต้ินสุ้มโฮงดูจะหอมหวลิกว่ากลิิ�นขึ้องมัน 

มากมาย



Skunk Tree

Flower Stalks

Fruits

Leaves
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The Master of 
Resilience
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เวลาร้อยปีนับว่าเยาว์วัยสำาหรับไม้หลายสายพันธุ์ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง ต้นไม้เหล่านี้หยัดยืนอย่างอดทน 

ให้มนุษย์ได้ทึ่งในพลังแห่งการปรับตัวและเยียวยาตนเอง
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|   The Last Damsel   |
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|  Gallery of  Trees  |

เลียงผึ้ง
ชุมชนบ้านสะนำา อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

หากวันหนึ�งคุำณ์เกิดอยากเห็นต้ินไม้ยักษ์กับติาตัิวเอง 

สัุกต้ิน แต่ิไม่รู้เลิยว่าต้ินไหนอยู่ติรงไหน คุำณ์ลิองเข้ึ้ากูเกิลิแมปัส์ุ

แล้ิวกดค้ำนหาว่า ‘ต้ินไม้ยักษ์’ จากคำำาสัุ�นๆ คำำาเดียวนี�คุำณ์ก็จะพบ

ผลิลัิพธ์ุพร้อมแสุดงเสุ้นทุาง หากคุำณ์ติามทุางนั�นมากูเกิลิแมปัส์ุ

จะนำาคุำณ์มายืนติรงหน้าต้ินไม้ต้ินนี� ณ์ ชุีมชีนบ้านสุะนำา อำาเภอ

บ้านไร่ จังหวัดอุทัุยธุานี

 

ต้ิน ‘เลีิยงผึ�ง’ หรือ ‘เซีึยงยักษ์’ แห่งจังหวัดอุทัุยธุานีคืำอ

ตัิวแทุนขึ้องต้ินไม้ยักษ์ทีุ�คำนนึกถึูงมากทีุ�สุุด แลิะนอกจากระบุ

ติำาแหน่งอย่างชีัดเจนแล้ิว ดินแดนชีายขึ้อบฝั�งติะวันออกขึ้อง 

ผืนป่ัาติะวันติก ซึึ�งได้ผนวกรวมอุทุยานแห่งชีาติิกับเขึ้ติรักษา 

พันธ์ุุสัุติว์ป่ัาจำานวน 17 แห่งเข้ึ้าไว้ด้วยกันในพื�นทีุ�ปัระมาณ์ 12 

ล้ิานไร่ แลิะยังคำงคำวามอุดมสุมบูรณ์์ขึ้องทุรัพยากรธุรรมชีาติิไว้ 

อย่างมั�งคัำ�ง 

ด้วยคำวามสูุงมากกว่า 50 เมติร (บางแหล่ิงข้ึ้อมูลิบอกว่า

สูุงมากกว่า 70 เมติร) แลิะคำวามเป็ันต้ินไม้ทีุ�ออกดอกกลิิ�นหอม  

ต้ินไม้ยักษ์ต้ินนี�จึงดึงดูดให้ผึ�งหลิวงเข้ึ้ามาอาศัยทุำารังจำานวนมาก

ติามกิ�งก้าน ชีาวบ้านกล่ิาวกันว่าเคำยเยอะถึูงขัึ้�นนับร้อยรัง ผู้คำน

ในชุีมชีนบ้านสุะนำา อำาเภอบ้านไร่ จึงเรียกขึ้านกันติิดปัากว่า 

ต้ินไม้ยักษ์หรือต้ินผึ�งยักษ์ ทัุ�งทีุ�จริงๆ แล้ิวต้ินไม้ดังกล่ิาวมีชืี�อ

อย่างเป็ันทุางการว่า ‘เลีิยงผึ�ง’ แลิะยืนต้ินติระหง่านเสีุยดฟ�ามา

นานราว 400 ป่ั ตัิ�งแต่ิก่อนทีุ�ชีาวบ้านกลุ่ิมแรกจะก้าวเข้ึ้ามาตัิ�ง

รกราก

 

เดิมทีุผืนดินนี�มีสุภาพเป็ันป่ัาดิบ กระทัุ�งเมื�อปัระมาณ์สุอง

ร้อยป่ัทีุ�แล้ิวในช่ีวงต้ินกรุงรัตินโกสิุนทุร์ สุถูานการณ์์คำวามขัึ้ดแย้ง

ทุางการเมืองขึ้ณ์ะนั�นทุำาให้กลุ่ิมชีาติิพันธ์ุุลิาวคำรั�งถููกกวาดต้ิอน

ให้ต้ิองอพยพจากเวียงจันทุน์มาปัักหลิกัอยู่ทีุ�นี� ต้ินเลีิยงผึ�งซึึ�งเคำย

พบเห็นอยู่ทัุ�วไปัเริ�มลิดลิง แลิะถููกแทุนทีุ�ด้วยต้ินหมากจำานวน

มากจนได้ชืี�อว่า ‘ปั่าหมากล้ิานต้ิน’ ติอบสุนองการกินหมาก

ภายในคำรวัเรือนแลิะสุร้างรายไดจ้ากผลิผลิิติหมากดบิหมากแหง้

ในยุคำสุมัยทีุ�ใคำรๆ ก็มองว่าฟันดำาเปั็นคำวามสุวยงาม แติ่หมาก 

ซึึ�งเปัน็ไมยื้นต้ินยังมีคุำณ์ค่ำาในฐิานะติวัช่ีวยปัระคำบัปัระคำองคำวาม

ชุ่ีมชืี�นขึ้องระบบนิเวศ ไม่ว่าในผืนดินหรือในมวลิอากาศโดยรอบ

คืำนวันล่ิวงเลิย วัฒนธุรรมการกินหมากเสืุ�อมคำวามนิยม

แล้ิว พื�นทีุ�ร่มคำรึ�มขึ้องปั่าหมากจึงคำ่อยๆ หดแคำบลิง สุ่วนใหญ่่ 

ถููกโค่ำนเพื�อปัรับพื�นทีุ�สุำาหรับการทุำาเกษติรกรรมเชิีงเดี�ยว เหลืิอ

ไว้เพียงป่ัาหมากหย่อมไม่ใหญ่่ทีุ�โอบล้ิอมต้ินไม้ยักษ์ ซึึ�งก็คืำอ 

เลีิยงผึ�งต้ินสุุดทุ้ายขึ้องชุีมชีน บนผืนดินขึ้องลุิงเฮียง ชีาวป่ัา

อันทีุ�จริงเลีิยงผึ�งต้ินนี�ก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกัน เพราะ

เมื�อสีุ�สิุบกว่าป่ัทีุ�แล้ิวพ่อติาขึ้องลุิงเฮียงซึึ�งเป็ันเจ้าขึ้องทีุ�ดินใน

ขึ้ณ์ะนั�นเติรียมจะขึ้ายยักษ์ใหญ่่ต้ินนี�ให้แก่พ่อคำ้าไม้ ดังเช่ีนทีุ� 

เลีิยงผึ�งต้ินอื�นๆ โดนไปัก่อนหน้า แต่ิเป็ันลุิงเฮียง ลูิกเขึ้ยคำนนี�เอง

ทีุ�เล็ิงเห็นคุำณ์ค่ำาแลิะเอ่ยปัากขึ้อเก็บไว้ โดยให้เหตุิผลิว่าทัุ�วทัุ�ง

ชุีมชีนบ้านสุะนำาจะหาต้ินไม้ทีุ�ใหญ่่มโหฬารเช่ีนนี�ไม่ได้อีกแล้ิว 

ลิำาพังเรือนยอดขึ้องต้ินเลีิยงผึ�งก็ทุำาให้เราต้ิองแหงนมองจนคำอตัิ�ง

แต่ิทีุ�สุวยอัศจรรย์กว่าคืำอบริเวณ์โคำนต้ิน ปัรากฏรากพูพอน 

สุุดอลัิงการงานธุรรมชีาติิสุร้าง ต้ิองใช้ีคำนยืนจับมือกันมากถึูง  

40 คำนจึงจะโอบได้คำรบรอบ

พูพอนขึ้องเลีิยงผึ�งสูุงขึึ้�นมาจากพื�นดินปัระมาณ์ 5-6 เมติร

แผ่ออกโดยรอบทุุกทิุศทุาง ซึึ�งเมื�ออยู่รวมกับลิำาต้ินเปัลิาติรง

เปัลืิอกเรียบสีุขึ้าวอมเทุา ยิ�งให้คำวามรู้สึุกราวกับเธุอคืำอเจ้าหญิ่ง

คำนงามผิวนวลิเนียน ผู้สุวมชุีดกระโปัรงยาวกรุยกรายไปัติาม 

พื�นดิน โดยมีต้ินหมากทีุ�อยู่รอบๆ เป็ันเสุมือนองคำรักษ์พิทัุกษ์

คำวามปัลิอดภัย
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ต้ินไม้ใหญ่่ทีุ�มีพูพอนนี�เองเป็ันหลัิกฐิานทุางธุรรมชีาติิชิี�นสุำาคัำญ่ทีุ�ช่ีวยยืนยันได้ว่าบริเวณ์นี�เคำยเป็ันป่ัาดิบชืี�น พูพอนคืำอรากพิเศษ 

ทีุ�ต้ินไม้ใหญ่่บางชีนิดพันธ์ุุวิวัฒนาการขึ้ึ�นมาเป็ันการเฉพาะเพื�อให้ตัิวเองเติิบโติอยู่รอดภายใต้ิเงื�อนไขึ้ขึ้องระบบนิเวศป่ัาฝนเขึ้ติร้อน  

ทัุ�งเป็ันโคำรงสุร้างรากฐิานทีุ�มั�นคำงขึ้องต้ินไม้สูุงทีุ�ต้ิองแข่ึ้งขัึ้นกันยืดลิำาต้ินรับแสุงแดดแลิะเผชิีญ่ลิมฝนพายุรุนแรงในฤดูมรสุุม แลิะยังช่ีวย 

ดักธุาติุอาหารบริเวณ์ผิวหน้าดิน ซึึ�งพร้อมจะไหลิหายไปัอย่างรวดเร็วพร้อมฝนทีุ�เทุกระหนำ�าลิงมา นับว่าเป็ันคำุณ์ลัิกษณ์ะพิเศษทีุ�แสุดงชีัด 

ถึูงการปัรับตัิวขึ้องไม้ใหญ่่ในทุุกสุถูานการณ์์

เลีิยงผึ�งผู้โดดเดี�ยวเผชิีญ่คำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงคำรั�งใหญ่่มาแล้ิว เมื�อคำวามสัุมพันธ์ุอันยาวนานกับพืชีพันธ์ุุในป่ัาดิบชืี�นแลิะกับเพื�อน 

เลีิยงผึ�งติ้นอื�นๆ ถููกพรากไปัในจังหวะการรุกคืำบขึ้องชีุมชีน ไม่มีใคำรบอกได้ว่ามันสุร้างคำวามสัุ�นสุะเทุือนแก่ต้ินไม้ยักษ์เพียงใด เพราะเมื�อ

มองจากไกลิๆ ก็ดูเหมือนเธุอจะปัรับตัิวเข้ึ้ากับป่ัาหมากล้ิานต้ินได้ค่ำอนข้ึ้างดี

ผ่านมาจนถึูงวันนี�คำวามผูกพันคำรั�งใหม่ก็ยังถููกทุ้าทุายอีกคำรั�ง เมื�อป่ัาหมากลิดน้อยลิง คำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงทีุ�ลุิงเฮียงสัุงเกติแลิะ 

สัุมผัสุได้คืำอคำวามร้อนแลิ้งขึ้ยับดีกรีขึึ้�นทีุลิะน้อย สุายนำ�าเลิ็กๆ รอบปั่าหมากเริ�มเหือดแห้ง สิุ�งมีชีีวิติทีุ�เปัราะบางอย่างผึ�งหลิวงทุยอยจาก

ต้ินไม้ยักษ์ไปั เหลืิออยู่แค่ำ 4-5 รังเทุ่านั�น 

“ต้ินไม้เป็ันทุรัพย์มีชีีวิติทีุ�มีค่ำาทีุ�สุุด ผมรักษาเอาไว้ให้ลูิกหลิานได้เห็นคำวามยิ�งใหญ่่ ก็ไม่นึกหรอกว่าจะดังอย่างนี� ถู้าใคำรถูามว่าต้ินไม้

ยักษ์สุวยไหม ผมติอบไม่ได้นะ จะขึ้อให้มาสัุมผัสุด้วยตัิวเอง” 

ลุิงเฮียง องคำรักษ์ตัิวจริงผู้ดูแลิต้ินไม้ยักษ์แลิะป่ัาหมาก กล่ิาวทิุ�งทุ้าย
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“Listen to the trees as they sway in the wind. 
Their leaves are telling secrets.”

Vera Nazarian
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ตาลโตนด
แหลมพรหมเทพ ถนนเลียบหาดราไวย์ อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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คำงไม่มีกลุ่ิมต้ินติาลิทีุ�ไหนในปัระเทุศไทุยจะอยู่ในภาพถู่าย

แลิะคำวามทุรงจำาขึ้องผู้คำนมากเทุ่าต้ินติาลิแห่งแหลิมพรหมเทุพ 

เมื�ออาทิุติย์ใกลิลั้ิบขึ้อบฟ�า แสุงสีุสุ้มชีมพูทีุ�อาบไปัทัุ�วแหลิมเลิก็ๆ  

ในติำาบลิราไวย์ จังหวัดภูเก็ติแห่งนี� ช่ีวยขึ้ับเงาสุูงชีะลิูดกับเสุ้น 

ขึ้อบใบเป็ันเอกลิักษณ์์ขึ้องติ้นติาลิทุาบลิงบนผืนดิน ก่อให้เกิด 

ทัุศนียภาพแปัลิกติา คำล้ิายมีมนติร์ดึงดูดผู้คำนจากทุุกสุารทิุศให้มา 

ดื�มดำ�าช่ีวงเวลิาสัุ�นๆ นี�ร่วมกันทุุกวัน 

วันนี�เราพบติน้ติาลิหรอืติาลิโตินดไดทุุ้กภูมิภาคำในปัระเทุศ

ไทุย แต่ิหากย้อนกลัิบไปัในอดตีิ นี�ไม่ใช่ีพืชีดั�งเดิมขึ้องบา้นเมืองเรา 

ไม้ยืนต้ินติระกูลิปัาล์ิมนี�มีถิู�นกำาเนิดอยู่ในแถูบเอเชีียใต้ิ ทุางฝั�ง 

ติะวันออกขึ้องปัระเทุศอินเดีย จากนั�นแพร่ขึ้ยายติามเสุ้นทุาง 

การค้ำาแลิะเผยแผ่ศาสุนาทัุ�งฮินดูแลิะพุทุธุ กระทัุ�งกระจายกว้าง 

ไปัทัุ�วเอเชีียติะวันออกเฉียงใต้ิ

ไม่ปัรากฏข้ึ้อมูลิชีี�ชัีดว่าต้ินติาลิเข้ึ้ามาสูุ่ปัระเทุศไทุยเมื�อใด  

มีเพียงข้ึ้อคำวามบนศิลิาจารึกสุุโขึ้ทัุยหลัิกทีุ� 1 ด้านทีุ� 3 ว่า  

“๑๒๑๔ ศก ป่ัมะโรง พ่อขุึ้นรามคำำาแหงเจ้าเมืองสุุโขึ้ทัุยนี� ปัลูิก 

ไม้ติาลินี� ได้สิุบสีุ�เข้ึ้า จึงให้ช่ีางฟันขึ้ดานหิน ตัิ�งหว่างกลิาง 

ไม้ติาลินี�...” จึงเป็ันไปัได้ว่าต้ินติาลิน่าจะอยู่มาก่อนหน้านั�นแลิะ

ได้รับคำวามนิยมปัลูิกมากขึึ้�นในสุมัยสุุโขึ้ทัุย

หลัิกฐิานทุางปัระวัติิศาสุติร์อีกชิี�นทีุ�เก่าแก่ยิ�งกว่าคำือ ติรา 

ปัระทัุบดินเผารูปัคำนขึึ้�นต้ินติาลิ ซึึ�งค้ำนพบทีุ�เมืองโบราณ์จันเสุน  

สุมัยทุวารวดตีิอนต้ินหรือราวๆ พุทุธุศติวรรษทีุ� 11-12 สัุนนิษฐิาน 

ว่าเป็ันติราปัระจำาตัิวหรือติราปัระจำาติระกูลิขึ้องผู้มีหน้าทีุ�จัดการ 

ผลิผลิิติติาลิโตินดให้รัฐิ สุะทุ้อนว่าคำนสุมัยนั�นรู้จักการใช้ีปัระโยชีน์ 

ต้ินติาลิเป็ันอย่างดี

บรรพบุรุษขึ้องเราผูกพันกับติาลิมานานกว่าพันป่ั ไม่เพียง 

เป็ันเคำรื�องปัรุงรสุสุำาคัำญ่ขึ้องอาหารคำาวหวาน ตัิ�งแติ่ก่อนคำวาม 

หวานจากอ้อยจะเข้ึ้ามามีบทุบาทุในสุมัยรัตินโกสิุนทุร์ติอนต้ิน  

ต้ินติาลินี�เองเป็ันต้ินกำาเนิดขึ้องคำำาว่า ‘นำ�าติาลิ’ ในภาษาไทุย ซึึ�ง 

เดิมทีุใช้ีเรียกนำ�าหวานจากงวงติาลิทีุ�ผ่านการเคีำ�ยวระเหยนำ�าออก 

จนข้ึ้นเหนียว ก่อนจะเปัลีิ�ยนคำวามหมายมาสูุ่นำ�าติาลิจากอ้อย 

ทีุ�ทุุกคำนคุ้ำนเคำยในปััจจุบัน  

สุำาหรับทุิวติาลิซึึ�งเปั็นแลินด์มาร์กปัระจำาภูเก็ตินี�เดิมทุ ี

มีจำานวนเกือบร้อยติ้นยืนติระหง่านทุ้าลิมทุะเลิอยู่ทัุ�วบริเวณ์  

ว่ากันว่าเป็ันต้ินติาลิทีุ�ขึึ้�นเองติามธุรรมชีาติิ คำนทุ้องถิู�นคำาดเดา 

อายุขึ้องต้ินขึ้นาดใหญ่่ได้ปัระมาณ์หนึ�งร้อยป่ั ตัิ�งแติ่สุมัยทีุ� 

ลิะแวกนั�นยังเป็ันถูนนลูิกรัง คำรั�นคำวามสุวยงามถููกบอกเล่ิากัน 

ปัากต่ิอปัากในวงกว้าง ทุางจังหวัดภูเก็ติจึงเริ�มปัระชีาสัุมพันธ์ุ 

แหลิมพรหมเทุพในฐิานะจดุชีมวิวตัิ�งแต่ิเมื�อปัระมาณ์สุามสิุบป่ั 

ทีุ�แล้ิว สุ่งผลิให้นักทุ่องเทีุ�ยวเดินทุางเข้ึ้ามามากขึึ้�น เสุ้นทุาง 

ขึ้รุขึ้ระได้รับการปัรับปัรุงเป็ันถูนนคำอนกรีติ พร้อมๆ กับการ 

เป็ันทีุ�รู้จักโด่งดังผ่านภาพโฆ์ษณ์าแลิะโปัสุต์ิการ์ด

คำวามอยู่รอดขึ้องต้ินติาลิกลุ่ิมนี�ถููกสัุ�นคำลิอนรุนแรง 

คำรั�งแรกเมื�อปัระมาณ์ป่ั 2552 ซึึ�งมีติาลิบางสุ่วนยืนต้ินติาย  

สัุนนิษฐิานว่าเพราะมีชีีวิติมาจนสุุดอายุขัึ้ยแล้ิว ขึ้ณ์ะทีุ�อีก 

จำานวนหนึ�งกลิายเป็ันติาลิยอดด้วนจากการรุกรานขึ้องด้วง 

ซึึ�งเป็ันศัติรูพืชีตัิวฉกาจ ทุำาให้ต้ินติาลิลิดลิงเรื�อยๆ ชีวนให้ใจ 

หายว่าเอกลัิกษณ์์ขึ้องแหลิมพรหมเทุพกำาลัิงจะจากไปั

หน่วยงานทุ้องถิู�นทัุ�งระดับจังหวัดภูเก็ติแลิะเทุศบาลิ 

ติำาบลิราไวย์จึงดำาเนินโคำรงการคืำนต้ินติาลิให้แหลิมพรหมเทุพ 

ในป่ัถัูดมา โดยนำาต้ินติาลิคำวามสูุงปัระมาณ์หนึ�งเมติร ปัระมาณ์ 

สีุ�สิุบต้ิน มาปัลูิกทุดแทุนติ้นเดิมทีุ�ล้ิมติายในพื�นทีุ�ปัลิายแหลิม  

ติามด้วยการเพาะเมล็ิดเป็ันกล้ิาติาลิอีกกว่า 400 ต้ิน เพื�อขึ้ยาย 

การปัลูิกให้ทัุ�วถูึงติลิอดแนวแหลิมพรหมเทุพแลิะปัรับปัรุง 

ฟ้�นฟูภูมิทัุศน์โดยรอบ

ชีีวิติขึ้องต้ินติาลิชุีดใหม่ก็ใช่ีจะดำาเนินไปัอย่างง่ายดาย  

เพราะหากยังแติกรากหยั�งยึดดินไม่แน่นพอ บางคำรั�งเมื�อเจอ 

ลิมมรสุุมรุนแรงทีุ�พัดเข้ึ้าปัะทุะติาลิวัยเยาว์ก็พากันล้ิมโค่ำน  

แลิะด้วยธุรรมชีาติิขึ้องต้ินติาลิซึึ�งเป็ันต้ินไม้เติิบโติช้ีา กว่ากล้ิา 

ทีุ�เพาะจากเมล็ิดจะสูุงถึูง 1 เมติรต้ิองใช้ีเวลิานาน 5-6 ป่ั ติาลิ

วัยเยาว์หลิายต้ินจึงติายก่อนจะได้โติ แลิะเมื�อถึูงฤดูแล้ิงทีุ� 

ต้ินไม้อ่อนแอ แม้จะมีการติ่อทุ่อรดนำ�าเพื�อช่ีวยเพิ�มคำวามชืี�น 

ให้แล้ิว หลิายต้ินก็ยังไม่อาจอยู่รอด ภารกิจปัลูิกต้ินติาลิทีุ�แหลิม 

พรหมเทุพจึงต้ิองดำาเนินต่ิอเนื�องเป็ันปัระจำาเกือบทุุกป่ั ล่ิาสุุด 

ในช่ีวงปัลิายป่ั 2562 ก็ยังมีการปัลูิกต้ินติาลิขึ้นาดใหญ่่เกือบ 

แปัดสิุบต้ิน โดยการล้ิอมแลิะการขึ้นย้ายต้ินติาลิจากพื�นทีุ�อื�น 

เข้ึ้ามา 

บรรยากาศอันแสุนสุวยยามอาทิุติย์อัสุดง ณ์ แหลิม 

พรหมเทุพทีุ�ยังคำงเสุน่ห์ไว้ได้จวบจนปััจจุบันนั�น จึงมีทีุ�มาจาก 

คำวามร่วมมือร่วมใจกันขึ้องทัุ�งคำนแลิะต้ินไม้
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|   Until Death Do Us Part   |
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จากถูนนมิติรภาพขึ้าเข้ึ้ากรุงเทุพฯ ช่ีวงทัุบกวาง เลีิ�ยวซ้ึาย

เข้ึ้ามาปัระมาณ์ 10 กิโลิเมติรจนสุุดถูนน ปัรากฏวัดป่ัาสุาย

วิปััสุสุนาแหง่หนึ�งซึอ่นติวัอยู่อย่างสุงบในออ้มกอดขึ้องเทุอืกเขึ้า

หินปันู ทุ่ามกลิางบรรยากาศคำวามเขีึ้ยวรม่รื�นขึ้องติน้ไมน้้อยใหญ่่

พุทุธุศาสุนิกชีนเดินทุางมาทีุ�นี�เพื�อทุำาบุญ่ตัิกบาติรหรือนุ่งขึ้าว 

ห่มขึ้าวปัฏิบัติิธุรรม แลิะสุำาหรับคำนเก่าคำนแก่ทีุ�เคำยมาทีุ�นี�ตัิ�งแต่ิ 

ป่ั 2526 ก็จะได้นั�งสุมาธิุปัฏิบัติิธุรรมในลิานทีุ�มีชืี�อว่า ‘ลิานพุทุธุ- 

ธุรรมสุถูานลิิ�นคำวายคู่ำ’ วันนี�ในวัดยังมีต้ินลิิ�นคำวายสุงูเด่นเป็ันสุง่า

อยู่บ้าง แต่ิไม่ปัรากฏต้ินลิิ�นคำวายคู่ำขึ้วัญ่ติามชืี�อลิานแต่ิอย่างใด

วัดถูำ�าพระโพธุสัิุติว์ ติำาบลิทุบักวาง อำาเภอแกง่คำอย จังหวดั

สุระบุรี เป็ันสุถูานทีุ�เงียบสุงบแต่ิเต็ิมแน่นไปัด้วยปัระวัติิศาสุติร์

แลิะคำวามสุำาคัำญ่ นอกจากภาพจำาหลัิกแกะสุลัิกนูนติำ�าสุมัย 

ทุวารวดีจำานวน 6 ภาพบนผนังถูำ�าพระโพธิุสัุติว์แล้ิว ยังมีหินผา

นำ�าติกทีุ�แกะสุลัิกพระปัรมาภิไธุยย่อ จ.ปั.ร. ร.ศ. 115 เมื�อคำรั�งทีุ�

พระบาทุสุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัวเสุด็จปัระพาสุต้ิน  

แลิะบางคำนก็แวะมาเยี�ยมชีมคำวามงดงามขึ้องหินงอกหินย้อย

ติามธุรรมชีาติิภายในถูำ�าธุรรมทัุศน์ในบริเวณ์เดียวกัน

พื�นทีุ�บริเวณ์นี�อยู่ในเขึ้ติลุ่ิมนำ�าชัี�น 1 เอ ซึึ�งหมายถึูงพื�นทีุ�

ลุ่ิมนำ�าชัี�นดีทีุ�ยังคำงมีสุภาพปั่าสุมบูรณ์์ จำาเป็ันต้ิองสุงวนรักษาไว้

เป็ันพื�นทีุ�ต้ินนำ�าลิำาธุารแลิะเปั็นทุรัพยากรปั่าไม้ขึ้องปัระเทุศ  

ป่ัาแห่งนี�เคำยมีอาณ์าเขึ้ติเชืี�อมต่ิอไปัถึูงอุทุยานแห่งชีาติิเขึ้าใหญ่่ 

แต่ิเคำยโดนบุกรุกแลิะติัดโค่ำนต้ินไม้มีมูลิค่ำาออกไปัจำานวนมาก 

เมื�อเริ�มมีการก่อตัิ�งสุำานักสุงฆ์์ถูำ�าพระโพธิุสัุติว์ในบริเวณ์เนินแลิะ

ไหล่ิเขึ้านำ�าพุในป่ั 2509 พระสุงฆ์์จึงร่วมกันขึ้อบิณ์ฑ์บาติต้ินไม้

ใหญ่่ทีุ�ยังเหลิอือยู่เอาไว้ หนึ�งในติน้สูุงใหญ่่ทีุ�ได้รับการบณิ์ฑ์บาติ

ก็คืำอต้ินลิิ�นคำวาย

‘ลิิ�นคำวาย’ หรือ ‘ลิิ�นกระบือ’ เป็ันชืี�อทุ้องถิู�นขึ้องไม้ยืนต้ิน

ขึ้นาดกลิางถึูงขึ้นาดใหญ่่ มักพบบริเวณ์ป่ัาแถูบหุบเขึ้าทีุ�มีคำวาม

ชุ่ีมชืี�น ในพื�นทีุ�เปิัดโล่ิง หรือริมฝั�งแม่นำ�าในภูมิภาคำอินโดจีน  

ชืี�อลิิ�นคำวายนั�นได้มาจากรูปัทุรงขึ้องใบซึึ�งมีขึ้นาดใหญ่่ทีุ�ทัุ�งกว้าง

แลิะยาวเหมือนลิิ�นคำวายนั�นเอง

ปััจจุบันวัดถูำ�าพระโพธิุสัุติว์มีต้ินลิิ�นคำวายทีุ�สูุงใหญ่่แลิะ

ยืนต้ินอยู่มาแติดั่�งเดิมจำานวนสุองต้ิน ต้ินแรกอยู่ริมบันไดทุางเดนิ

ทีุ�จะมุ่งหน้าสูุ่ถูำ�าพระโพธิุสัุติว์ แลิะเดินติามทุางลึิกเข้ึ้าไปัอีกสัุก

สิุบเมติรจะพบลิิ�นคำวายต้ินทีุ�สุอง ซึึ�งสุองต้ินนี�อยู่ห่างกันระยะ 

สิุบเมติร จึงไม่นับเป็ันต้ินไม้คู่ำติามชืี�อขึ้องลิานพุทุธุธุรรม แต่ิก็นับ

เป็ันหนึ�งในต้ินทีุ�ได้อาศัยบารมีคำวามเมติติาขึ้องพระสุงฆ์์ในวัด

ทุำาให้ยังยืนต้ินให้ร่มเงาอยู่จนทุุกวันนี�

หากใคำรได้อยู่ใต้ิต้ินลิิ�นคำวายในชี่วงต้ินขึ้องฤดูกาลิ 

ออกดอก ซึึ�งโดยปักติิจะแบ่งบานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ุถึูง 

เมษายนขึ้องทุุกป่ั จะพบดอกลิิ�นคำวายทีุ�ร่วงหล่ิน ซึึ�งดูลิะม้าย 

ดอกขึ้องติ้นลิำาพูในปั่าชีายเลิน ก็คำลีิ�คำลิายขึ้้อสุงสุัยในทุันทีุ  

ทุำาไมต้ินไม้นี�จึงมีชืี�ออย่างเป็ันทุางการว่า ‘ลิำาพูป่ัา’ 

ดอกลิิ�นคำวายหรือดอกลิำาพูป่ัาบานเฉพาะชี่วงกลิางคืำน 

ถึูงเช้ีา ทัุ�งเกสุรตัิวผู้จำานวนมากทีุ�มีลัิกษณ์ะเป็ันพู่ฟูๆ สีุขึ้าวคำรีม 

การสุง่กลิิ�นฉุนในขึ้ณ์ะบาน แลิะการออกดอกกระจกุรวมเปัน็ช่ีอ

ในติำาแหน่งปัลิายกิ�ง ล้ิวนเป็ันการออกแบบโดยธุรรมชีาติิทีุ�เอื�อ

ให้ค้ำางคำาวกลุ่ิมกินนำ�าหวานหรือเกสุรดอกไม้ซึึ�งดวงติามองเห็น

ชัีดเจนในทีุ�มืดแลิะจมูกไวติ่อการรับกลิิ�นดอกไม้สุามารถูคำ้นเจอ

แหล่ิงอาหารได้ง่ายแลิะบินโฉบเข้ึ้าถึูงเปั�าหมายโดยสุะดวก ทุำาให้

ลิะอองเรณู์ติิดติามติัวค้ำางคำาวไปัด้วยแลิะเกิดการผสุมเกสุรขึ้ึ�น

โดยไม่ตัิ�งใจ

ลิ้นควาย
วัดถ้ำาพระโพธิสัตว์ อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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นอกจากจะมีฝูงค้ำางคำาวทีุ�เป็ันนักปัลูิกต้ินไม้โดยไม่ได้ 

ตัิ�งใจแลิ้ว ในอดีติราวสีุ�สิุบป่ัก่อนทีุ�นี�เคำยมี ‘ติ้นลิิ�นคำวายคู่ำ’ ขึึ้�น 

เคีำยงข้ึ้างกันในระยะห่างไม่เกิน 3 เมติร พระคำรูวิสุาลิปััญ่ญ่าภรณ์์

เจ้าอาวาสุวัดถูำ�าพระโพธิุสัุติว์ เล่ิาให้ฟังว่าน่าจะอายุใกล้ิเคีำยงกัน

หรือเติิบโติมาด้วยกัน ทัุ�งคู่ำมีขึ้นาดเสุ้นผ่านศูนย์กลิางลิำาต้ิน

ปัระมาณ์ 1.2-1.3 เมติร ซึึ�งใหญ่่กว่าต้ินทีุ�เหลืิออยู่ในปััจจุบัน แถูม

ลิำาต้ินยังเอนเกือบ 45 องศาเหมือนๆ กัน โดยเอนในลัิกษณ์ะ

ขึ้นานกันแลิะเอนไปัในทิุศทุางเดียวกันอีกด้วย

ลิิ�นคำวายคู่ำให้คำวามสุงบร่มเย็น เป็ันตัิวอย่างแห่งหลัิกธุรรม

มาติลิอด 13 ป่ั จนกระทัุ�งเข้ึ้าฤดูฝนป่ั 2539 ก็เกิดเหตุิไม่คำาดฝัน

ขึึ้�น หนึ�งในต้ินลิิ�นคำวายคู่ำเกิดหักโค่ำนล้ิมลิงในลัิกษณ์ะทีุ�โคำนต้ิน 

ขึ้าดออกจากรากใติ้ดิน โดยไม่มีสัุญ่ญ่าณ์ขึ้องคำวามผิดปักติิ 

แจ้งเตืิอนล่ิวงหน้าแต่ิอย่างใด 

แลิะเพียงหนึ�งสัุปัดาห์ต่ิอมา ต้ินลิิ�นคำวายทีุ�เหลืิออยู่ 

โดดเดี�ยวก็หักโค่ำนแลิะล้ิมลิงติามไปัด้วยอาการเดียวกัน...

พระคำรูวิสุาลิปััญ่ญ่าภรณ์์สัุนนิษฐิานว่าต้ินลิิ�นคำวายคู่ำ 

น่าจะติายเพราะรากเน่า เนื�องจากป่ันั�นฝนติกชุีก รอยขึ้าดขึ้อง 

ลิำาต้ินก็เผยให้เห็นเนื�อไม้นิ�มยุ่ยสีุค่ำอนข้ึ้างเข้ึ้มออกดำา คำล้ิายว่า 

เนื�อไม้อมนำ�าไว้มากเกินไปั

กลุ่ิมนักวิชีาการในติ่างปัระเทุศทีุ�ศึกษาเกี�ยวกับกลิไก 

ทุางธุรรมชีาติิขึ้องต้ินไม้ในป่ัาค้ำนพบว่า รากต้ินไม้ใหญ่่นั�น 

โยงใยกันอยู่ใต้ิดินเป็ันระบบ ถัูกทุอเชืี�อมโยงแลิะพึ�งพาอาศัย

กันอย่างซัึบซ้ึอน เนื�องจากต้ินไม้แยกคำวามแติกต่ิางระหว่าง 

รากขึ้องสุายพันธ์ุุเดียวกันกับรากขึ้องสุายพันธ์ุุอื�นได้ ต้ินไม้ 

สุายพันธ์ุุเดียวกันทีุ�เติิบโติในบรเิวณ์เดยีวกนัจึงมกัแลิกเปัลีิ�ยน

สุารอาหารกันทุางระบบรากเหมือนการดูแลิให้คำวามช่ีวยเหลืิอ 

คำรอบคำรัวเดียวกันในยามฉุกเฉิน เมื�อต้ินหนึ�งป่ัวยก็จะได้รับ 

สุารอาหารจากต้ินเพื�อนฝูงบริเวณ์ใกล้ิเคีำยงมาช่ีวยฟ้�นฟูให้ 

สุภาพดีขึึ้�น ต้ินไม้คู่ำมิติรในลัิกษณ์ะนี�จะผูกพันกันทุางราก 

อย่างเหนียวแน่น แลิะบางคำรั�งก็ถึูงกับผูกคำวามเป็ันคำวามติาย

ไว้ด้วยกัน

เช่ีนเดียวกับต้ินลิิ�นคำวายคู่ำทีุ�เหลืิอเพียงชืี�อทิุ�งไว้ให้ลิาน

พุทุธุธุรรมแห่งนี�

“Trees are poems the earth writes upon the sky.”
Kahlil Gibran



|  120  |



|  121  |

|  If  Only Trees Could Talk  |



|  122  |

หนึ�งในคำวามสุามารถูขึ้องสิุ�งมีชีีวิติคืำอการสืุ�อสุาร ทัุ�งมนุษย์

แลิะสัุติว์ต่ิางมีภาษาในการสืุ�อสุารทีุ�แติกต่ิางกัน แลิะแม้จะ 

พูดภาษาใดไม่ได้เลิย อย่างน้อยวิธีุสืุ�อสุารขัึ้�นพื�นฐิานทีุ�สุุดก็คืำอ 

สุ่งเสีุยงอะไรสัุกอย่างออกมา ทุว่าแม้แต่ิการสืุ�อสุารขัึ้�นพื�นฐิาน

ทีุ�สุุดนี�ต้ินไม้ก็ยังทุำาไม่ได้ มันได้แต่ิยืนสุงบนิ�งเงียบอยู่เช่ีนนั�น 

ชัี�วนาติาป่ั จึงไม่ใช่ีเรื�องน่าแปัลิกใจนักทีุ�ในเหตุิการณ์์หลิายต่ิอ

หลิายคำรั�งในปัระวติัิศาสุติร ์มนุษยมั์กลิมืไปัวา่ติน้ไมเ้ปัน็สิุ�งมชีีีวิติ

กลุ่ิมต้ินยางนาสูุงใหญ่่อายุมากกว่าร้อยป่ัยืนติระหง่าน

ขึ้นาบสุองฝั�งซ้ึาย-ขึ้วาขึ้องถูนนสุายเชีียงใหม่-ลิำาพูน เปั็นระยะ

ทุางปัระมาณ์สิุบกิโลิเมติร จากรอยต่ิอจังหวัดลิำาพูนในอำาเภอ

สุารภีมุ่งสูุ่ตัิวเมืองเชีียงใหม่ วันนี�พวกมันคืำอมรดกแสุนพิเศษ 

ซึึ�งหาไม่ได้จากถูนนสุายใด ทุว่าวันวานไม่ได้เป็ันเช่ีนวันนี�เลิย 

นับตัิ�งแต่ิวันหยั�งราก แติกใบ เหยียดลิำาต้ินขึึ้�นฟ�า จน 

ใหญ่่โติสุง่างามแลิะสุร้างคำวามร่มรื�นดังในปััจจุบัน ยางนาเหล่ิานี�

กระทุบกระทัุ�งกับคำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงแลิะแรงกดดันจากกิจกรรม

ขึ้องมนุษย์มากกว่าไม้ยืนต้ินอื�นๆ ซึึ�งเติิบโติในป่ัาหรือพื�นทีุ�

อนุรักษ์ นั�นทุำาให้สุมาชิีกบางสุ่วนเริ�มอ่อนล้ิา อีกกว่าคำรึ�งก็ติาย

จากไปัแล้ิว

หากยางนาเหลิ่านี�พูดได้แลิะให้มันเลิ่าเรื�องราวชีีวิติ 

ทีุ�ผ่านมา ไม่แน่ใจนักว่าจะเป็ันสิุ�งทีุ�มนุษย์อยากฟัง

ปััจจุบันถูนนเสุ้นนี�เป็ันสุ่วนหนึ�งขึ้องทุางหลิวงแผ่นดิน 

หมายเลิขึ้ 106 แต่ิหากย้อนกลัิบไปัในสุมัยพญ่ามังราย มันเป็ัน 

เพียงเสุ้นทุางสัุญ่จรเล็ิกๆ ไล่ิเลีิยบแนวแม่นำ�าปิังระหว่างล้ิานนา 

กับหริภุญ่ชัีย ซึึ�งได้รับการปัรับปัรุงแลิะขึ้ยายคำวามกว้างเป็ันทุาง 

เกวียนตัิ�งแต่ิเชิีงสุะพานนวรัฐิถึูงเมืองลิำาพูนเมื�อป่ั 2438 ใน 

รัชีสุมัยพระบาทุสุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัว

การปัรากฏขึ้องทิุวแถูวต้ินยางนานั�นไม่มีบันทึุกเป็ัน 

ลิายลัิกษณ์์อักษรชัีดเจน บางแหล่ิงข้ึ้อมูลิระบุว่าเริ�มปัลูิกตัิ�งแต่ิป่ั 

2425 ในสุมัยพระเจ้าอินทุวิชียานนท์ุ เจ้าผู้คำรองนคำรเชีียงใหม่

องค์ำทีุ� 7 ขึ้ณ์ะทีุ�เอกสุารชิี�นหนึ�งจากข้ึ้าหลิวงปัระจำานคำรเชีียงใหม่

ถึูงกระทุรวงมหาดไทุยระบุว่า สุร้างถูนนเสุร็จเมื�อ 7 พฤษภาคำม 

ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) โดยดำาเนินการปัลูิกต้ินยางบ้างแล้ิวแลิะ

กำาลัิงปัลูิกต่ิอไปั

บางเอกสุารก็ให้ข้ึ้อมูลิว่า พระยาสุุรสีุห์วิสิุษฐิศักดิ� ข้ึ้าหลิวง

สิุทุธิุขึ้าดมณ์ฑ์ลิพายัพระหว่างป่ั 2445-2458 เป็ันผู้นำาต้ินยางนา

มาปัลิูกติามนโยบายพัฒนาคูำคำลิองแลิะถูนนหนทุาง โดยในป่ั 

2454 ราชีการแจกจ่ายต้ินยางแลิะต้ินขีึ้�เหล็ิกให้ราษฎ์รช่ีวยกัน 

ปัลูิกสุองข้ึ้างทุางในเขึ้ติจังหวัดเชีียงใหม่แลิะลิำาพูน กลิายเป็ัน

เอกลัิกษณ์์ทีุ�ทุำาให้บางคำนเรียกขึ้านว่า ‘ถูนนสุายต้ินยาง-ขีึ้�เหล็ิก’

อย่างไรก็ติาม ยางนาทัุ�งหมดเกือบสุองพันต้ินเมื�อแรกปัลูิก

ล้ิวนเจริญ่เติิบโติด้วยดี เช่ีนเดียวกับคำวามเจริญ่ขึ้องถูนนสุาย

เล็ิกๆ ทีุ�ทุวีคำวามสุำาคัำญ่ขึึ้�นเรื�อยๆ ในฐิานะเสุ้นทุางเชืี�อมการ

ติิดต่ิอค้ำาขึ้ายระหวา่งสุองจงัหวดั แต่ิหลิงัจากป่ั 2500 เปัน็ต้ินมา 

การดำาเนินติามแนวทุางขึ้องแผนพัฒนาเศรษฐิกิจแลิะสัุงคำม- 

แห่งชีาติิสุ่งแรงกระเพื�อมคำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงถูึงต้ินไม้ใหญ่่กลุ่ิมนี�

มากขึึ้�นทีุลิะน้อย 

เริ�มจากการตัิดกิ�งก้านยางนาเกือบทุุกต้ินเพื�อเปิัดทุาง 

ให้ติิดตัิ�งระบบสุาธุารณู์ปัโภคำพื�นฐิานอย่างสุายไฟฟ�าแลิะสุาย 

โทุรศัพท์ุ ติามมาด้วยการเปิัดใช้ีซูึเปัอร์ไฮเวย์ลิำาปัาง-เชีียงใหม่ 

ในป่ั 2512 แม้เสุ้นทุางใหม่ทีุ�เดินทุางได้รวดเร็วกว่าจะลิดทุอน 

คำวามสุำาคัำญ่ขึ้องถูนนสุายเชีียงใหม่-ลิำาพูนลิง แต่ิชุีมชีนเมืองทีุ�ยัง 

ขึ้ยายตัิวติ่อเนื�องตัิ�งแติ่ป่ั 2530 โดยขึ้าดการวางแผนระยะยาว 

ก็ทุำาให้ภูมิทัุศน์ขึ้องถูนนสุายเชีียงใหม่-ลิำาพูนเปัลีิ�ยนแปัลิงไปั 

มาก ทัุ�งยังคุำกคำามชีีวิติแลิะสุุขึ้ภาพขึ้องต้ินยางนาอีกนับไม่ถู้วน

ยางนา
ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

|  Gallery of  Trees  |
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สุารพันสิุ�งปัลูิกสุร้าง อาทิุ บ้านจัดสุรร อาคำารพาณิ์ชีย์  

ร้านค้ำา ฯลิฯ พากันผุดขึึ้�นสุองฝั�งในระยะปัระชิีดแนวถูนน นำามา

ซึึ�งการติัดโคำ่นยางนาจำานวนมากเพื�อหลิีกทุางโคำรงการขึ้ยายผิว

ถูนนแลิะก่อสุร้างทุางเดินเทุ้า ซึึ�งเอื�อปัระโยชีน์ด้านการจราจร

แลิะอำานวยคำวามสุะดวกในการปัระกอบธุุรกิจพาณิ์ชีย์ สุ่วน

สุมาชิีกยางนาทีุ�ยังรอดชีีวิติก็ล้ิวนบอบชีำ�าจากการโดนตัิดระบบ

รากบางสุ่วนแลิะการเทุยางมะติอยหรือคำอนกรีติปิัดทัุบหน้าดิน

รอบโคำนต้ิน

เมื�อลิงมือสุำารวจแลิะติรวจสุุขึ้ภาพยางนาอย่างจริงจัง 

ก็พบคำวามโหดร้ายทีุ�ชีวนให้หดหู่ ยางนาจำานวนมากทีุ�ค่ำอยๆ 

ยืนต้ินติายเป็ันผลิมาจากโดนเจาะลิำาต้ินแล้ิวหยอดหรือฝังสุาร

เคำมีทีุ�เปัน็พษิเข้ึ้าไปั หลิายติน้โดนราดนำ�าร้อนทีุ�โคำนติน้เปัน็ปัระจำา

นี�เป็ันการกระทุำาขึ้องมนุษย์ผู้มีเจตินาปัลิิดชีีพต้ินไม้อายุเกิน 

ร้อยป่ัเพียงเพราะกังวลิว่ากิ�งขึ้นาดใหญ่่ขึ้องยางนาจะร่วงหลิ่น

หรือลิำาต้ินจะโค่ำนล้ิมทัุบสิุ�งปัลูิกสุร้างหรือทุรัพย์สิุนเสีุยหาย  

พวกเขึ้าไม่สุามารถูตัิดโค่ำนได้ทัุนทีุเนื�องจากมีกฎ์หมายห้ามไว้  

จึงต้ิองใช้ีวิธีุ ‘ลิอบฆ่์า’ ทีุ�ไม่เอิกเกริกจนเกินไปั เมื�อฆ่์าได้แล้ิว 

ค่ำอยไปัแจ้งคำวามรายงานว่าพบต้ินไม้กลิายเป็ันซึากไปัเสีุยแล้ิว 

จากนั�นจึงให้เทุศบาลิฯ มาดำาเนินการตัิดโค่ำน

ยังไม่นับการใช้ีพื�นทีุ�สุาธุารณ์ะริมถูนนโดยไม่คำำานึงถึูงผลิ 

กระทุบต่ิอต้ินไม้ใหญ่่ เช่ีน การก่อไฟเผาขึ้ยะบริเวณ์โคำนต้ิน 

ยางนา รวมถึูงการติอกติะปูัติิดปั�ายโฆ์ษณ์า ยางนาบางต้ินสุะสุม

ติะปูัขึึ้�นสุนิมไว้มากกว่า 40 ตัิว จึงไม่แปัลิกทีุ�งานวิจัยชิี�นหนึ�ง 

ซึึ�งสุำารวจยางนาจำานวน 1,107 ต้ิน ติลิอดเสุ้นทุางสุายเชีียงใหม่- 

ลิำาพูน ในป่ั 2538 จะชีี�ชัีดว่า ร้อยลิะ 90.7 ขึ้องคำวามเสีุยหาย 

ทีุ�เกิดขึึ้�นกับต้ินไม้ใหญ่่ยักษ์นี�เป็ันการทุำาลิายโดยฝ่มือมนุษย์

สุถูานการณ์์ยำ�าแย่ลิงจนน่าเป็ันห่วง ทุำาให้ในทีุ�สุุดทุางการ

จังหวัดเชีียงใหม่ก็แต่ิงตัิ�งคำณ์ะกรรมการพิจารณ์าแนวทุาง

ปัรับปัรุงแลิะแก้ไขึ้ปััญ่หาต้ินยางนาบริเวณ์ถูนนสุายเชีียงใหม่-

ลิำาพูน ในป่ั 2546 เพื�ออนุรักษ์ยางนาคำวบคู่ำไปักับการดูแลิ 

คำวามปัลิอดภัยขึ้องผู้อยู่อาศัยแลิะผู้ใช้ีเสุ้นทุาง

สุองป่ัถัูดมาแขึ้วงทุางหลิวงเชีียงใหม่ทีุ� 2 สุ่งมอบถูนน 

แลิะต้ินยางนาให้อยู่ในคำวามรับผิดชีอบขึ้ององค์ำการบริหารสุ่วน

จังหวัดเชีียงใหม่ โดยมีเทุศบาลินคำรเชีียงใหม่ เทุศบาลิติำาบลิ

หนองหอย เทุศบาลิติำาบลิหนองผึ�ง เทุศบาลิติำาบลิสุารภี แลิะ

เทุศบาลิติำาบลิยางเนิ�ง ร่วมกันดูแลิ ขึ้ณ์ะทีุ�ภาคำปัระชีาชีนก็จัด 

พิธีุบวชีต้ินยางนาเพื�อสัุกการะแลิะเป็ันสัุญ่ลัิกษณ์์ว่าสิุ�งลิำ�าค่ำา 

ทีุ�ไม่คำวรถููกคุำกคำาม

นับจากนั�นกิจกรรมดูแลิติ้นยางนาระหว่างเทุศบาลิทัุ�งห้า

กับภาคำปัระชีาชีนก็ค่ำอยๆ ขัึ้บเคำลืิ�อนไปัอย่างสุอดคำล้ิอง ช่ีวงป่ั 

2556-2558 เคำรือข่ึ้ายเชีียงใหม่เขีึ้ยว สุวย หอม แลิะองค์ำกรภาคีำ

ร่วมกันนำาร่องสุำารวจแลิะติรวจสุุขึ้ภาพต้ินยางนาในพื�นทีุ�เทุศบาลิ

ติำาบลิยางเนิ�ง ภายใติ้โคำรงการ ‘เพิ�มปัระสุิทุธิุภาพการอนุรักษ์

ต้ินไม้ใหญ่่แลิะการจัดการพื�นทีุ�สีุเขีึ้ยวเมืองเก่าเชีียงใหม่ติาม

แนวคิำดนิเวศปัระวัติิศาสุติร์อย่างมีสุ่วนร่วม’ โดยได้รับการ

สุนับสุนุนจากสุำานักงานกองทุุนสิุ�งแวดล้ิอม แต่ิปััจจัยคุำกคำาม 

ในภาพรวมยังไม่เบาบางลิง กระทุรวงทุรัพยากรธุรรมชีาติิแลิะ 

สิุ�งแวดล้ิอมจึงออกปัระกาศกำาหนดเขึ้ติพื�นทีุ�แลิะมาติรการ

คุ้ำมคำรองสิุ�งแวดล้ิอมถูนนสุายยางนาเชีียงใหม่-ลิำาพูน เมื�อวันทีุ� 

10 มีนาคำม 2558 ระยะเวลิาใชัีบังคัำบ 5 ป่ั โดยห้ามการกระทุำา 

หรือกิจกรรมทีุ�เป็ันอันติรายต่ิอระบบรากหรือลิำาต้ินขึ้องยางนา 

แลิะขีึ้�เหล็ิก



|  125  |

“Trees are sanctuaries. Whoever knows how to speak to them, 
whoever knows how to listen to them, can learn the truth. 

They do not preach learning and precepts,
they preach, undeterred by particulars, the ancient law of life.”

Hermann Hesse

มาติรการดังกล่ิาวอาจช่ีวยบรรเทุาปััญ่หาได้บ้าง แต่ิภารกิจ

ฟ้�นฟูเชิีงรุกก็ยังต้ิองเดินหน้าต่ิอ หลัิงเกิดเหตุิพายุฤดูร้อนพัดโค่ำน

ต้ินยางนากว่าสิุบต้ินล้ิมทัุบบ้านเรือนแลิะทุรัพย์สิุนเมื�อป่ั 2559 

สุำานักงานทุรัพยากรธุรรมชีาติิแลิะสิุ�งแวดล้ิอมจังหวัดเชีียงใหม่ 

จึงทุำางานร่วมกับโคำรงการหมอติ้นไม้อาสุา มหาวิทุยาลิัยแม่โจ้ 

องค์ำการบริหารสุ่วนทุ้องถิู�น แลิะกลุ่ิมอาสุาสุมัคำร ดำาเนินการ

สุำารวจแลิะปัระเมินสุุขึ้ภาพเบื�องต้ินขึ้องยางนาริมถูนนทัุ�งสุาย 

สิุ�งทีุ�พบคำือยางนาทัุ�งหมดเหลิือ 949 ต้ิน แบ่งเปั็นกลุ่ิม

สุุขึ้ภาพค่ำอนข้ึ้างสุมบูรณ์์เพียง 159 ต้ิน กลุ่ิมป่ัวยปัานกลิาง คืำอ 

มีกิ�งแห้ง กิ�งผุ โพรง หรือบาดแผลิอีก 433 ต้ิน แลิะกลุ่ิมทีุ�ป่ัวย

รุนแรงเพราะรอบโคำนต้ินโดนปิัดทัุบหรือลิำาต้ินมีกาฝากโอบรัด 

357 ต้ิน ยางนาในสุภาพวิกฤตินี�คิำดเป็ันสัุดสุ่วนมากกว่า 1 ใน 3

เคำรือข่ึ้ายเชีียงใหม่เขีึ้ยว สุวย หอม แลิะองคำ์กรภาคำ ี

จึงดำาเนินโคำรงการ ‘การฟ้�นฟูระบบรากแลิะสุร้างการมีสุ่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ต้ินยางนาถูนนสุายเชีียงใหม่-ลิำาพูนให้อยู่คู่ำชุีมชีน

อย่างปัลิอดภัย สุวยงาม แลิะยั�งยืน’ ระยะเวลิา 2 ป่ั (ป่ั 2561-

2563) แลิะได้รับการสุนับสุนุนจากสุำานักงานกองทุุนสิุ�งแวดล้ิอม 

โคำรงการนี� มุ่งเน้นการกำาหนดวิธีุดูแลิแลิะตัิดแต่ิงต้ินยางนา 

อย่างเหมาะสุม รวมทัุ�งเผยแพร่คำวามรู้ปัลูิกฝังคำวามเข้ึ้าใจขึ้อง

การอนุรักษ์อย่างสุร้างสุรรค์ำ พร้อมทัุ�งผลิิติสุายติรวจยางนา 

กับหมอติ้นไม้ แลิะฟ้�นฟูระบบรากยางนาติามหลิักวิชีาการ 

ป่ัลิะ 120 ต้ิน โดยไมล่ิะเลิยทีุ�จะสุง่เสุริมกระบวนการมส่ีุวนร่วม

ขึ้องภาคำปัระชีาชีนด้วยการดึงเคำรือข่ึ้ายแนวร่วม อาสุาสุมัคำร  

แลิะชีาวชุีมชีนจากทัุ�งห้าเทุศบาลิ เข้ึ้ามาช่ีวยแก้ไขึ้ปััญ่หา 

ติลิอดระยะเวลิาเกือบยี�สิุบป่ัทีุ�ผ่านมา ภารกิจดูแลิต้ิน

ยางนาบนถูนนคู่ำเมืองเชีียงใหม่จึงได้ปัรากฏคำวามคืำบหน้าอย่าง

น่ายนิด ีโดยภาคำปัระชีาชีนทีุ�เข้ึ้มแข็ึ้งเปัน็กลิไกผลิกัดนัทีุ�สุำาคัำญ่

ทัุ�งยังได้รับการสุนับสุนุนจากภาคำรัฐิ องค์ำการบริหารสุ่วน 

ทุ้องถิู�น สุถูาบันการศึกษา แลิะภาคำเอกชีนด้วยดี กระทัุ�ง

สุามารถูขึ้ยับเดินอีกก้าวใหญ่่ด้วยการก่อตัิ�ง ‘สุมาคำมยางนา- 

ขีึ้�เหล็ิกสุยาม’ ขึึ้�นในป่ั 2562 เพื�อเผยแพร่องค์ำคำวามรู้ ปัระสุาน

คำวามร่วมมือ แลิะจัดการกองทุุนยางนา-ขีึ้�เหล็ิก ซึึ�งใช้ีคุ้ำมคำรอง

ชีีวิติแลิะทุรัพย์สิุนขึ้องสุมาชิีกทีุ�ได้รับคำวามเสีุยหายจากต้ิน 

ยางนาแลิะขีึ้�เหล็ิก

...เพราะต้ินไม้ไม่สุามารถูพูดคุำยกับมนุษย์ได้ นี�จึงเป็ัน 

เรื�องราวอันมากมายทีุ�อยากเล่ิาให้คุำณ์ฟัง
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ห่างจากชีายฝั�งทุะเลิปัระมาณ์หนึ�งกิโลิเมติร ทุ่ามกลิาง 

วงล้ิอมขึ้องป่ัาชีายเลิน ชุีมชีน แลิะพื�นทีุ�เพาะเลีิ�ยงสัุติว์ทุะเลิ  

บริเวณ์ฝั�งขึ้วาขึ้องปัากนำ�าปัระแสุร์ ในอำาเภอแกลิง จังหวัด 

ระยอง มีต้ินติะเคำียนทุองติ้นใหญ่่สุองติ้นทีุ�ยืนขึ้้างเคีำยงกันมา 

ยาวนาน

ทัุ�งคู่ำอยู่ติรงนั�นตัิ�งแต่ิเมื�อใดไม่ปัรากฏข้ึ้อมูลิแน่ชัีด มีเพียง 

เรื�องราวบอกติ่อกันมาว่า ด้วยคำวามสุูงทีุ�โดดเด่นแลิะโผลิ่พ้น 

แนวต้ินไม้ป่ัาชีายเลินด่านหน้าทุำาให้สัุงเกติเห็นได้จากระยะไกลิ 

ติะเคีำยนคู่ำทุุกข์ึ้คู่ำยากจึงเป็ันหมุดหมายสุำาคัำญ่ในอดีติเพื�อให้ 

ชีาวเรือมองหาทิุศทุางการนำาเรือเข้ึ้าฝั�งในรุ่งสุาง บ้างก็ว่าใช้ีพิกัด 

ระหว่างยอดไม้สุองต้ินชีี�ติำาแหน่งนัดพบบนชีายฝั�งด้วย

เป็ันทีุ�รู้กันว่าติะเคีำยนคู่ำนี�อยู่มาก่อนวัดเนิ�นนาน ปัระมาณ์ 

อายุราว 400 ป่ั ซึึ�งติรงกับรัชีสุมัยพระเจ้าปัราสุาทุทุอง จนกระทัุ�ง 

บริเวณ์นี�เกิดเปั็นชีุมชีน ทุำามาคำ้าขึ้ายกันบริเวณ์ปัากนำ�าปัระแสุร์  

แต่ิก็ยังคำงไมมี่วัดปัระจำาชุีมชีน หากใคำรอยากทุำาบุญ่ บำาเพญ็่กุศลิ  

หรือปัระกอบกิจกรรมทุางศาสุนา ก็ต้ิองไปัวัดทีุ�อยู่ห่างไกลิ  

การเดินทุางคำ่อนขึ้้างยากลิำาบาก กลุ่ิมพุทุธุศาสุนิกชีนผู้มีจิติ 

ศรัทุธุาจึงร่วมกันบริจาคำทุุนทุรัพย์แลิะก่อสุร้างวัดขึึ้�นเมื�อป่ั 2409  

ในบริเวณ์เดียวกับทีุ�ต้ินติะเคีำยนทุองทัุ�งสุองเติิบโติอยู่ แลิะตัิ�งชืี�อ 

ว่า ‘วัดติะเคีำยนงาม’

เมื�อลิอดผ่านซุ้ึมปัระติู วัดติะเคำียนงามเข้ึ้ามาจะพบ 

ติะเคีำยนทุองต้ินแรกทีุ�ลิำาต้ินติรง ขึ้นาดเสุ้นรอบวงลิำาต้ินปัระมาณ์  

7.4 เมติร แลิะมีกิ�งใหญ่่เดี�ยวพุ่งขึึ้�นเบื�องบน คำวามสูุงราว 20 เมติร  

นี�คืำอต้ินติะเคีำยนเจ้าแม่ ถัูดเข้ึ้ามาไม่ไกลิเป็ันติำาแหน่งขึ้องต้ิน 

ติะเคีำยนเจ้าพ่อ ซึึ�งคำวามสูุงใกล้ิเคีำยงกันทีุ�ปัระมาณ์ 20 เมติร  

แต่ิลิำาต้ินมีขึ้นาดย่อมกว่า วัดเสุ้นรอบวงได้ 5.6 เมติร แลิะสัุงเกติ 

คำวามต่ิางได้อย่างชัีดเจนจากลัิกษณ์ะการแติกกิ�งก้านจำานวน 

มาก สุ่งผลิให้เรือนยอดแผ่เป็ันพุ่มกว้าง

โดยลัิกษณ์ะทุางพฤกษศาสุติร์แล้ิว ติะเคีำยนทุองเป็ันไม้ 

ยืนต้ิน ไม่ผลัิดใบ มักเจริญ่เติิบโติในป่ัาดิบแลิะพบกระจาย 

ติามทีุ�ราบใกล้ิฝั�งแม่นำ�าหรือลิำาธุาร ซึึ�งบริเวณ์ทีุ�ต้ินติะเคีำยน 

เจ้าแม่แลิะต้ินติะเคีำยนเจ้าพ่อขึึ้�นอยู่ก็สุอดคำล้ิองติามทีุ�ติำารา 

ว่าไว้เพราะห่างจากแม่นำ�าปัระแสุร์ราว 500 เมติรเทุ่านั�น  

เพียงแติ่ลัิกษณ์ะพื�นทีุ�โดยรอบมีการเปัลีิ�ยนแปัลิงสุภาพติาม 

การพัฒนาเมือง กระทัุ�งปััจจุบันกลิายเป็ันชุีมชีน แทุบไม่เหลืิอ 

ร่องรอยขึ้องระบบนิเวศในอดีติอีกต่ิอไปั

หลัิงจากติ้นติะเคำียนทุองเก่าแก่ได้รับเลิือกในป่ั 2560  

ให้เป็ันหนึ�งในต้ินไม้ใหญ่่ทีุ�มีคำวามสุำาคัำญ่ทุางวัฒนธุรรมแลิะ 

ปัระวัติิศาสุติร์ทุ้องถิู�นติามโคำรงการ ‘รุกขึ้มรดกขึ้องแผ่นดิน 

ใต้ิร่มพระบารมี’ ขึ้องกระทุรวงวัฒนธุรรม หน่วยงานทุ้องถิู�น 

ทีุ�เกี�ยวข้ึ้องได้ร่วมกันดำาเนินงานรุกขึ้กรรมติามหลัิกวิชีาการ  

โดยเข้ึ้ามาดูแลิบำารุงทุุกสุ่วนตัิ�งแติ่เรือนยอดเรื�อยลิงมาจนถูึง 

รากทีุ�อยู่ใต้ิดิน แม้ลัิกษณ์ะภายนอกโดยรวมดูแข็ึ้งแรง ไร้โรคำพืชี  

แต่ิก็พบว่ามีหลิายจุดทีุ�เริ�มอ่อนแอแลิะต้ิองได้รับการเยียวยา

เริ�มจากการตัิดสุางกิ�งให้พุ่มเรือนยอดโปัร่งขึึ้�นเพื�อให้ 

ลิมไหลิผ่านสุะดวกแลิะไม่ต้ิานลิม พร้อมกับตัิดทิุ�งกิ�งแห้ง 

ปั�องกันการหักแลิะการร่วงหล่ินในยามพายุฝนคำะนอง จากนั�น 

สุำารวจซึอกโพรงต่ิางๆ แลิะศัลิยกรรมปิัดช่ีองว่างเหล่ิานั�นเพื�อ

ไม่ให้นำ�าเข้ึ้าไปัขัึ้งอยู่ภายใน ซึึ�งจะเป็ันแหล่ิงสุะสุมเชืี�อราแลิะ 

ทุำาให้เนื�อไม้ผุเสีุยหาย

ลิำาดับต่ิอไปัคำือการเปิัดหน้าดินสุำารวจโคำรงสุร้างแลิะ 

คำวามแข็ึ้งแรงขึ้องระบบราก กระตุ้ินการเกิดรากใหม่ด้วยสุาร 

ตะเคียนทอง
วัดตะเคียนงาม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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เร่งรากแลิะฮอร์โมน เพื�อให้รากงอกใหม่ทุำาหน้าทีุ�ดูดซึึมอาหาร 

แลิะคำำ�ายันต้ินติะเคีำยนทุองอาวุโสุได้มั�นคำงกว่าเดิม รวมถึูงจัดทุำา 

แผนผังราก (root map) แสุดงติำาแหน่งแลิะทุิศทุางขึ้องรากทีุ�มี 

ขึ้นาดใหญ่่กว่าสิุบเซึนติิเมติรไว้เป็ันข้ึ้อมูลิพื�นฐิาน ช่ีวยให้การ 

ปัรับปัรุงภูมิทัุศน์รอบๆ ต้ินติะเคีำยนทุองคู่ำในอนาคำติเปั็นได้โดย 

ลิะมุนลิะม่อม สุร้างคำวามกระทุบกระเทืุอนกับรากให้น้อยทีุ�สุุด  

ปิัดทุ้ายด้วยการวิเคำราะห์คุำณ์ภาพดินแลิะบำารุงธุาตุิอาหารสุ่วนทีุ� 

ขึ้าดแคำลินด้วยปุั�ยอินทุรีย์

แม้จะใช้ีเวลิานานหลิายเดือน แต่ิกระบวนการทัุ�งหมด 

มีคำวามจำาเป็ันอย่างยิ�งสุำาหรับต้ินไม้อายุมาก ซึึ�งปัรากฏคำวาม 

ร่วงโรยติามวัยแลิะไม่สุามารถูเยียวยาตัิวเองได้เหมือนเดิม  

การดูแลิสุ่วนต่ิางๆ ในรายลิะเอียดเหล่ิานี�นอกจากจะปั�องกัน 

คำวามเสีุยหายจากโรคำภัยทีุ�อาจลุิกลิามหากปัล่ิอยปัลิะลิะเลิย  

ยังช่ีวยฟ้�นฟูให้ต้ินติะเคีำยนทุองสุองติายายมีสุุขึ้ภาพดีพอทีุ�จะ 

ยืนต้ินโดดเด่นอย่างแข็ึ้งแรงต่ิอไปั 

ชีาวปัระมงอาจไม่ต้ิองใช้ีติะเคีำยนยักษ์ในการนำาทุางแล้ิว  

แต่ิไม้คู่ำนี�อย่างไรก็คืำอหมุดหมายสุำาคัำญ่แห่งปัากนำ�าปัระแสุร ์

ทีุ�สุมคำวรรักษาให้คำงอยู่สืุบไปัอีกนานเทุ่านาน

ดี้วยคัวามุสำูงโดีดีเดี่นและโผ่ล่พี้นแนวป็่าดี้านหน้า  
ในอดีีต้ต้ะเคัียนคัู่ทุกข้์คัู่ยากจุ่งเป็็นหมุุดีหมุายสำำาคััญ่
ให้ช้าวเรือมุองหาทิศทางนำาเรือเข้้าฝัั่งในยามุรุ่งสำาง
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หว้าน้ำา
หาดทรายสูง บ้านลาดเจริญ อำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ณ์ จุดหักเหขึ้องสุายนำ�าโขึ้งทีุ�อำาเภอเขึ้มราฐิ จังหวัด 

อุบลิราชีธุานี แม่นำ�านานาชีาติิสุายนี�ล่ิองมาแล้ิวเลีิ�ยวโค้ำงเป็ัน 

รูปัตัิวยู เปัลีิ�ยนทิุศทุางการไหลิจากแนวติะวันติกสูุ่ติะวันออกมา 

เป็ันแนวเหนือสูุ่ใต้ิ ทุำาให้บริเวณ์ดังกล่ิาวมีติะกอนทุรายเนื�อ 

ลิะเอียดสุะสุมทัุบถูมรวมกันเป็ันปัริมาณ์มหาศาลิ กระทัุ�งกลิาย- 

เป็ันเนินสูุงดูแปัลิกติา เรียกกันต่ิอมาว่า ‘หาดทุรายสูุง’ ทุอดตัิว

ขึ้นานกับลิำานำ�าเป็ันระยะทุางร่วมร้อยเมติร

หาดทุรายนำ�าจืดแห่งบ้านลิาดเจริญ่ อำาเภอเขึ้มราฐิ จังหวัด 

อุบลิราชีธุานี เป็ันแหล่ิงทุ่องเทีุ�ยวขึ้องคำนทุ้องถิู�นมานาน แต่ิ 

เพิ�งได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังแลิะปัระชีาสัุมพันธ์ุในวงกว้าง 

ช่ีวง 2-3 ป่ัทีุ�ผ่านมา นอกจากภูมิทัุศน์แปัลิกติาอันเป็ันผลิงาน 

การกัดเซึาะแลิะการพัดพาขึ้องนำ�าแล้ิว บริเวณ์ใกล้ิเคีำยงยังมี 

‘ต้ินหว้านำ�าคู่ำรัก’ เป็ันอีกหนึ�งแรงดึงดูดสุำาคัำญ่ให้หลิายคำนแวะไปั

เยี�ยมชีม

หว้านำ�าหรือหมากหว้าเป็ันไม้ยืนต้ินทีุ�มีถิู�นกำาเนิดในทุวีปั 

เอเชีียเขึ้ติร้อน เช่ีน อินเดีย พม่า มาเลิเซีึย เติิบโติได้ในทุุก 

ภูมิภาคำขึ้องปัระเทุศไทุย แติ่เนื�องจากเปั็นพันธ์ุุไม้ชีอบนำ�าแลิะ 

มีคำวามทุนทุานอย่างมากต่ิอสุภาพนำ�าทุ่วมขัึ้งจึงมักพบใกล้ิๆ 

แหล่ิงนำ�า ไม่ว่าจะเป็ันแม่นำ�า ลิำาธุาร นำ�าติก รวมถึูงบริเวณ์ทีุ�นำ�า 

ทุ่วมขัึ้งบ่อยคำรั�งอย่าง ‘ป่ัาบุ่งป่ัาทุาม’ ซึึ�งเป็ันระบบนิเวศทีุ�มี 

ลัิกษณ์ะเฉพาะในพื�นทีุ�ราบนำ�าทุ่วมถึูงเช่ีนหาดทุรายสูุงแห่งนี� 

หากใช้ีเวลิาเดินสุำารวจลิะแวกนี�สัุกพักจะสัุงเกติเห็นต้ิน 

หว้านำ�าน้อยใหญ่่ขึึ้�นกระจายอยู่ติลิอดแนวชีายฝั�ง มีมากจน 

อาจยกให้เป็ันพันธ์ุุพืชีเจ้าถิู�น เพียงแติ่คู่ำรักสุองติ้นนี�ยืนอยู่แนว 

นอกสุุด ไร้สิุ�งบดบัง จึงเห็นได้ชัีดเจนเมื�อมองจากแม่นำ�าโขึ้ง ทัุ�งยัง 

มีลัิกษณ์ะโดดเด่นกว่าใคำร ทุำาให้ได้รับคำวามสุนใจเป็ันพิเศษ

แม้คำนทัุ�วไปัดูด้วยติาอาจไม่รู้สึุก แต่ิหว้านำ�าคู่ำรักขึ้นาด 

เล็ิกนี�มีอายุร่วมสุองร้อยป่ัแล้ิว ด้วยคำวามทีุ�เป็ันสุายพันธ์ุุเล็ิก 

คำวามเก่าแก่จึงต้ิองสัุงเกติทีุ�ลิำาต้ิน สุองต้ินนี�เจริญ่เติิบโติใกลิ้ชิีด 

กันมาก ลิำาต้ินทัุ�งคู่ำบิดโค้ำงอย่างอิสุระ แต่ิต่ิางโน้มเอนเข้ึ้าหากัน 

เล็ิกน้อย ขึ้ณ์ะทีุ�กิ�งกา้นพาดเกี�ยวสุอดปัระสุาน กลุ่ิมใบทีุ�ค่ำอนขึ้า้ง 

แน่นทึุบก็ผนวกรวมกันอย่างกลิมกลืิน ดูคำล้ิายต้ินไม้สุองต้ิน 

ยืนเคีำยงข้ึ้างอยู่ใต้ิพุ่มขึ้องเรือนยอดเดียว ชีวนให้จินตินาการถึูง 

สุองชีีวิติทีุ�ผูกพันยาวนานแลิะโอบกอดกันด้วยคำวามรัก

แม่นำ�าโขึ้งเป็ันมหานทีุทีุ�มีสุองฤดูกาลิ คืำอฤดูนำ�าหลิาก 

แลิะฤดูนำ�าแล้ิง ระดับนำ�าในแม่นำ�าก็แติกติ่างกันอย่างชีัดเจน  

บางพื�นทีุ�อาจติ่างมากถูึงสุิบเมติร ฤดูนำ�าหลิากเริ�มต้ินปัระมาณ์ 

เดือนมิถุูนายน เมื�อมรสุุมพาสุายฝนเทุกระหนำ�า ทุำาให้ระดับนำ�า 

ในแมน่ำ�าโขึ้งเพิ�มสุงูขึ้ึ�นนานหลิายเดอืน ทัุ�งยงัไหลิเชีี�ยวเกรี�ยวกราด  

กัดเซึาะแก่งหินผา พัดพาแร่ธุาติุติะกอนดินติะกอนทุรายมา 

เพิ�มเติิมคำวามอุดมสุมบูรณ์์ให้พืชีพันธ์ุุสุองฝั�งโขึ้ง กระทัุ�งหมดฝน 

ไปัสัุกพัก ราวเดือนธัุนวาคำมหรือมกราคำมจึงเข้ึ้าสูุ่ฤดูนำ�าแล้ิง  

ซึึ�งระดับนำ�าลิดลิงเรื�อยๆ ปัล่ิอยให้พื�นทีุ�ริมติลิิ�งแลิะแก่งหินผา 

โผล่ิพ้นนำ�า รอคำอยการทุ่วมขึ้องนำ�าหลิากในรอบถัูดไปั...เกิดขึึ้�น 

แลิะหมุนเวียนติามธุรรมชีาติิเช่ีนนี�มาแสุนนาน

ต้ินหว้านำ�าคู่ำรักรวมถึูงเพื�อนฝูงหว้านำ�าลิะแวกนั�นได้รับ 

อิทุธิุพลิจากวงจรนำ�าหลิาก-นำ�าแล้ิงถู้วนหน้า นำ�าทีุ�ไต่ิระดับสูุงขึึ้�น 

ช่ีวงเดือนมิถุูนายนจะทุ่วมเรือนยอดจนมิดภายในเวลิาไม่เกิน 

หนึ�งเดือน พลิพรรคำหว้าทัุ�งหมดจะจมอยู่ใต้ินำ�าเช่ีนนั�นนาน 

หลิายเดือนในสุภาพทิุ�งใบจนหมด จวบจนราวเดือนมกราคำม 

ต้ินหว้านำ�าจึงกลัิบมาอวดโฉมในสุภาพกิ�งก้านโกร๋น ก่อนจะผลิิ 

ใบใหม่แลิะออกดอกอย่างเร่งรีบ 

ย่างเข้ึ้าเดือนมีนาคำมผลิหว้านำ�าก็ดกดื�น ทุยอยเปัลีิ�ยนสีุ 

จากเขีึ้ยวเปั็นม่วงดำา ชีาวบ้านก็จะมาเก็บผลิสุุกเหลิ่านั�นเพื�อ 

นำาไปัแปัรรูปัเป็ันสุบู่หมากหว้านำ�าแลิะนำ�าหมากหว้านำ�า สุอง 

ผลิิติภัณ์ฑ์์ทุ้องถิู�นขึึ้�นชืี�อขึ้องชุีมชีนเขึ้มราฐิ
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ผู่้คันผู่กโยงการผ่่านร้อนผ่่านหนาวข้องหว้าน�ำาสำองต้้นนี�  
เข้้ากับุช้ีวิต้ที�ฝั่าพีันทุกข้์สำุข้เคัียงข้้างกัน  

จุ่งยกให้ต้้นหว้าน�ำาคัู่เป็็นสำัญ่ลักษ์ณ์แห่งคัวามุรักอันมุั�นคัง

หากเปัรียบการจมอยู่ใต้ินำ�าเป็ันห้วงยามขึ้องคำวามยาก 

ลิำาบาก การผลิิใบใหม่แลิะการออกดอกผลิย่อมเทีุยบได้กับ 

ชัี�วโมงแห่งคำวามสุุขึ้สัุนติ์ หลิายคำนรู้สุึกถูึงการผ่านร้อนหนาว 

อันยาวนานขึ้องหว้านำ�าสุองต้ินนี�แลิะผูกโยงคำวามหมายเข้ึ้ากับ 

ชีีวิติทีุ�ฟันฝ่าทุุกข์ึ้-สุุขึ้เคีำยงข้ึ้างกัน จึงยกให้ต้ินหว้านำ�าคู่ำเป็ัน 

สัุญ่ลัิกษณ์์แห่งคำวามรักอันมั�นคำง

ทุว่าสุถูานการณ์์การขึึ้�น-ลิงขึ้องนำ�าในแม่นำ�าโขึ้งวันนี�ผิด 

เพี�ยนไปัจากวงจรดั�งเดิมมาก เกิดคำวามผันผวน ‘ทุ่วมหน้าแล้ิง  

แห้งหนา้ฝน’ บ่อยคำรั�งขึ้ึ�นเรื�อยๆ ในชีว่งทุศวรรษทีุ�ผ่านมา สุาเหติ ุ

หลัิกมาจากการสุร้างเขืึ้�อนกั�นแม่นำ�าโขึ้งติอนบนนับสิุบแห่งใน 

เขึ้ติสุาธุารณ์รัฐิปัระชีาชีนจีนแลิะอีกหนึ�งแห่งในเขึ้ติสุาธุารณ์รัฐิ 

ปัระชีาธิุปัไติยปัระชีาชีนลิาวเพื�อผลิิติกระแสุไฟฟ�า ทัุ�งหมด 

ตัิ�งอยู่กอ่นแมน่ำ�าโขึ้งจะลิดัเลิาะถูงึบรเิวณ์หาดทุรายสุงู ติำาแหนง่ทีุ�

หว้านำ�าคู่ำรักยืนต้ินอยู่

สิุ�งก่อสุร้างขึ้นาดใหญ่่เหลิ่านี�ไม่เพียงเข้ึ้าคำวบคำุมระดับนำ�า 

ในแม่นำ�าด้วยการเปิัด-ปิัดปัระตูิระบายนำ�า แต่ิยังแบ่งกั�นลิำานำ�า 

เป็ันช่ีวงๆ กลิายเปั็นตัิวกักติะกอนทีุ�คำวรไหลิเวียนสูุ่ลิำานำ�าโขึ้ง 

ติอนล่ิาง ขึ้วางกั�นการอพยพขึ้องปัลิานำ�าจืดจำานวนมาก ทัุ�งหมด 

สุร้างคำวามสัุ�นสุะเทืุอนรุนแรงแก่ระบบนิเวศ ทุำาลิายทุรัพยากร 

ปัระมง แลิะสุ่งผลิกระทุบติ่อวิถีูชีีวิติผู้คำนสุองฝั�งโขึ้งในหลิาย 

พื�นทีุ� แม้ติอนนี�หว้านำ�าคู่ำรักยังไม่ได้รับผลิกระทุบชีัดเจน ทุว่า 

ล่ิาสุุดในป่ั 2563 นี� ปัฏิทุินล่ิวงเลิยมาถึูงต้ินเดือนสุิงหาคำม 

ก็ยังไร้วี�แววขึ้องฤดูนำ�าหลิาก อาจเพราะฝนทีุ�ล่ิาช้ีาเข้ึ้าผสุมโรง  

ทุำาให้เขืึ้�อนแติ่ลิะแห่งปัลิ่อยนำ�าน้อยลิง ฤดูนำ�าแล้ิงขึ้องสุายนำ�า 

โขึ้งจึงยืดระยะยาวนานยิ�งกว่าเดิม

เป็ันเรื�องเกินคำาดการณ์์ว่า ปัริมาณ์ติะกอนทีุ�ลิดลิงแลิะ 

ระดับนำ�าโขึ้งทีุ�ผันผวนมากขึึ้�นจะสุ่งผลิระยะยาวต่ิอต้ินหว้านำ�า 

คู่ำรักรวมถึูงพันธ์ุุไม้พิเศษอื�นๆ ในทีุ�ราบลุ่ิมแม่นำ�าอย่างไร หรือ 

หาดทุรายสูุงจะยังคำงอยู่หรือไม่ 

หากสัุญ่ลัิกษณ์์แห่งคำวามรักขึ้องต้ินไม้ทีุ�ยืนยาวมาถึูง 

สุองร้อยป่ัถูึงคำราวติ้องจบไปัด้วยนำ�ามือมนุษย์ในวันนี� คำงติ้อง 

ถืูอเป็ันโศกนาฏกรรม 
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อาจเพราะไม่ใช่ีต้ินไม้ดาวเด่นทีุ�มีมูลิค่ำาทุางเศรษฐิกิจ 

เหมือนยางนา ไม้แดง ติะเคำียน หรือมะคำ่า มะเดื�อกวางติ้นนี� 

จึงซ่ึอนตัิวเองอยู่ในป่ัาชุีมชีนบ้านหัวบึง หรือทีุ�ชีาวบ้านเรียกว่า 

‘ป่ัาดอนดงคำำา’ ติำาบลิทุรายมูลิ จังหวัดขึ้อนแก่น มานานกว่า 

สุองร้อยป่ั แลิะมีน้อยคำนสัุงเกติเห็นคำวามไม่ธุรรมดาทีุ�ซ่ึอนอยู่

ในการยืนต้ินสุง่างามบนแผ่นดินอีสุานขึ้องมัน

 

มะเดื�อกวางเปั็นพืชีสุกุลิเดียวกับโพธิุ�แลิะไทุร จัดเปั็น 

ไม้ยืนติ้นขึ้นาดใหญ่่ ผลิัดใบระยะสัุ�นๆ สูุงได้ถึูง 20-30 เมติร 

ลิำาต้ินเปัลิาติรง คำรั�นอายุมากขึึ้�นก็จะปัรากฏพูพอนทีุ�โคำนต้ิน  

พบได้แพร่หลิายทุุกภูมิภาคำขึ้องปัระเทุศไทุย แต่ิจะเจริญ่เติิบโติ 

ได้ดีเฉพาะพื�นทีุ�ทีุ�มีคำวามชืี�นสูุงเทุ่านั�น ผลิทุรงกลิมแปั�นติาม 

สุกุลิมะเดื�อทีุ�ร่วงหล่ินรอบต้ินทุำาให้มีติ้นอ่อนขึ้องมะเดื�อกวาง 

ขึึ้�นอยู่ปัระปัราย แต่ิหลิายคำนทีุ�ขุึ้ดต้ินอ่อนกลัิบไปัปัลูิกทีุ�บ้าน 

มักติ้องผิดหวัง เพราะอัติราการรอดชีีวิติติำ�า สัุนนิษฐิานว่าเปั็น 

เพราะคำวามชืี�นในดินแลิะอากาศยังไม่เพียงพอ การทีุ�มะเดื�อกวาง 

ต้ินแม่นี�กลัิบเติิบโติกว่าสุองร้อยป่ับนแผ่นดินจังหวัดขึ้อนแก่น 

ทีุ�เมื�อป่ั 2562 ผู้ว่าราชีการเพิ�งจะต้ิองปัระกาศภาวะภัยแลิ้ง 

ทุุกติำาบลิ จึงนับว่าไม่ใช่ีเรื�องสุามัญ่เลิย

ป่ัาดอนดงคำำามีเนื�อทีุ� 88 ไร่ 9 ติารางวา ขึ้ึ�นทุะเบียน 

ป่ัาชุีมชีนกับกรมป่ัาไม้อย่างเป็ันทุางการเมื�อ 18 มีนาคำม 2556 

สุ่งผลิให้ชุีมชีนบ้านหัวบึงมีสิุทุธิุเต็ิมทีุ�ในการบริหารจัดการ  

ดูแลิรักษา แลิะใช้ีปัระโยชีน์ภายใต้ิหลัิกการคำวามยั�งยืน ผู้ช่ีวย- 

ศาสุติราจารย์ ดร.ไกรเลิิศ ทุวีกุลิ จากคำณ์ะเกษติรศาสุติร์ 

มหาวิทุยาลัิยขึ้อนแก่น เคำยเข้ึ้ามาสุำารวจพื�นทีุ�แลิะรู้สุกึปัระทัุบใจ

ในเสุน่ห์ขึ้องรากพูพอน ติลิอดจนชีี�ให้เห็นคำวามพิเศษว่า 

มะเดื�อกวางขึ้นาดใหญ่่ไม่ใช่ีไม้ยืนต้ินทีุ�พบได้ทัุ�วไปัในภูมิภาคำ 

แห้งแล้ิง ผู้คำนจึงเริ�มให้คำวามสุนใจในฐิานะเป็ันมะเดื�อกวาง 

ทีุ�สุวยสุมบูรณ์์ทีุ�สุุดต้ินหนึ�ง                   

                                                                                                                  

แต่ิอะไรคืำอปััจจัยเกื�อหนุนให้ต้ินไม้จำานวนมากในป่ัาชุีมชีน 

แห่งนี�ยังดำารงอยู่แลิะคำงคำวามอุดมสุมบูรณ์์มาได้จนถึูงปััจจุบัน 

ในขึ้ณ์ะทีุ�บริเวณ์โดยรอบเปัลีิ�ยนสุภาพเป็ันพื�นทีุ�เกษติรกรรม 

เชิีงเดี�ยวไปัหมดแล้ิว...

เมื�อค้ำนหาคำำาติอบย้อนไปัในอดีติจึงพบว่า ค่ำานิยมในการ 

อนุรักษ์ป่ัาขึ้องผู้คำนทีุ�นี�ฝังรากลึิกมาตัิ�งแต่ิช่ีวงแรกขึ้องการก่อร่าง 

ชุีมชีนเมื�อราวป่ั 2438-2442 ภายใต้ิการนำาขึ้องหลิวงปู่ัสีุทุน 

กิตฺิติิปัญฺฺโญ่ ทีุ�ชีาวบ้านติำาบลิทุรายมูลิให้คำวามเคำารพนับถูือ 

อย่างมากในฐิานะสุงฆ์์ผู้ปัฏิบัติิภาวนาเคำร่งคำรัด เป็ันเนื�อนาบุญ่ 

สุำาหรับญ่าติิโยม ทัุ�งมีกิติติิศัพท์ุในทุางวิทุยาคำมเป็ันทีุ�ยำาเกรง  

โดยสิุ�งหนึ�งทีุ�หลิวงปู่ัสีุทุนสัุ�งสุอนเสุมอคืำอให้รักษาป่ัา ‘เพื�อ 

อนาคำติลูิกหลิานจักได้เบิ�งกันต่ิอๆ ไปั’ 

ด้วยการเพียรสุอนแลิะทุำานเป็ันเยี�ยงอย่าง ปัระกอบกับ 

ศรัทุธุาในจริยวัติรหรืออิทุธิุฤทุธิุ�ทีุ�ชีาวบ้านมีให้แก่หลิวงปู่ัอย่าง 

เต็ิมเปั่�ยม หลิวงปู่ัสุีทุนจึงเปั็นศูนย์รวมแรงรวมใจจากทุุกคำน  

แลิะมีบทุบาทุสุำาคัำญ่ยิ�งต่ิอการปัลิูกฝังคำวามคำิดอนุรักษ์ป่ัาชุีมชีน  

โดยภายหลัิงจากหลิวงปู่ัสีุทุนมรณ์ภาพ ชีาวบ้านได้ดำาเนินการ 

สุร้างเจดีย์ขึ้นาดเล็ิกไว้ในป่ัาดอนดงคำำาเพื�อบรรจุอัฐิิ แลิะถืูอเป็ัน 

ธุรรมเนียมปัฏิบัติิทีุ�คำนในชีุมชีนจะร่วมกันแสุดงคำวามเคำารพ 

สัุกการะแลิะขึ้อพรในวันทีุ� 16 เมษายนขึ้องทุุกป่ั

วันนี� ทุ่ามกลิางภัยแล้ิงรอบด้านขึ้องอีสุาน แลิะการตัิดโค่ำน 

ป่ัาเปัน็บรเิวณ์กวา้งเพื�อสุร้างสุนามบนินำ�าพอง ซึึ�งทุำาใหแ้หลิง่นำ�า 

ผุดทีุ�เคำยมีอยู่จำานวนมากเหือดหายไปัเกือบหมดสิุ�น ป่ัาดอนดงคำำา 

กลิายเป็ันสิุนทุรัพย์ขึ้องชุีมชีนทีุ�ปัระเมินค่ำามิได้ แลิะมะเดื�อกวาง 

ต้ินงามก็รอดชีีวิติมาจนถึูงปััจจุบัน พร้อมกันกับไม้ใหญ่่อีก 

หลิายต้ิน แลิะเหล่ิาไม้ในอารักขึ้าขึ้องชีาวบ้านก็สุนองคุำณ์ทัุนติา

เห็น บ่อนำ�าผุดธุรรมชีาติิซึึ�งอยู่ในบริเวณ์นี�จึงยังคำงมีนำ�าสุะอาด 

เติิมเต็ิมอย่างต่ิอเนื�อง ชีาวบ้านแถูบนี�ไม่เคำยขึ้าดแคำลินนำ�า 

สุำาหรับปัลูิกผัก เลีิ�ยงปัลิา แลิะปั�อนเข้ึ้าระบบปัระปัาหมู่บ้าน

ดูเหมือนมิใช่ีเพียง ‘ได้เบิ�งกันต่ิอๆ มา’ เทุ่านั�น แต่ิพลัิง 

ศรัทุธุาขึ้องพระสุงฆ์์แลิะชีาวบ้าน ได้ทุำาให้คำนรุ่นหลัิงมีกินมีใช้ี 

แลิะมีชีีวิติทีุ�ไม่แล้ิงไร้มาจนถึูงทุุกวันนี�

มะเดื่อกวาง 
ป่าบ้านดอนดงคำา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น
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หนึ�งในสุายพันธ์ุุไม้มงคำลิติระกูลิ Ficus ทีุ�มีถิู�นกำาเนิด 

ในปัระเทุศอินเดีย ศรีลัิงกา ปัากีสุถูาน คืำอเจ้าขึ้องชืี�อสุามัญ่ทีุ� 

แปัลิว่ายิ�งใหญ่่ หรือเกรียง ‘ไกร’ นั�นเอง ชืี�อวิทุยาศาสุติร์ขึ้องมัน 

ก็ยิ�งใหญ่่ไม่แพ้กัน นั�นคืำอ Ficus superba (Miq) ไกรเป็ันไม้ทีุ� 

มักพบทีุ�คำวามสูุงเหนือจากระดับนำ�าทุะเลิไม่มากนัก จึงมีชืี�อเล่ิน 

ภาษาอังกฤษอีกชืี�อหนึ�งว่า ‘sea fig’ 

ไกรอายุนับร้อยป่ัต้ินนี�ไม่ได้อยู่ริมทุะเลิ แต่ิเป็ันริมแม่นำ�า 

เจ้าพระยา แลิะนับเป็ันผู้อาวุโสุทีุ�สุุดแล้ิวในบริเวณ์ทุ่าเรือกรม 

เจ้าทุ่า ย่านติลิาดน้อย ผู้อาวุโสุรองลิงมาทีุ�อายุเหยียบร้อยป่ั 

เช่ีนกันคืำออาคำารสุามชัี�นทีุ�อยู่เคีำยงคู่ำกัน สุร้างติามแบบติะวันติก 

ในสุไติลิโ์บซึาร์ (beaux arts) หรือเรียกแบบไทุยว่า สุถูาปััติยกรรม 

วิจิติรศิลิป์ั ซึึ�งเป็ันสุาขึ้าขึ้องธุนาคำารไทุยพาณิ์ชีย์ทีุ�หลิายคำน 

ยกย่องว่าสุวยทีุ�สุุดในปัระเทุศ 

โบซึาร์คืำอหนึ�งในแนวทุางขึ้องกลุ่ิมศิลิปัะนีโอคำลิาสุสุิก  

แผ่คำวามนิยมไปัทัุ�วยุโรปัแลิะสุหรัฐิอเมริกาในช่ีวงศติวรรษทีุ� 19-

20 คำวามหรูหราทุรงพลัิงทุำาให้สุไติล์ิโบซึาร์ถููกเลืิอกใช้ีกับสิุ�ง 

ก่อสุร้างสุำาคัำญ่ขึ้องไทุย เช่ีน รัฐิสุภา ศาลิ พิพิธุภัณ์ฑ์์ ธุนาคำาร  

เช่ีนเดียวกับอาคำารหลัิงนี�ในย่านติลิาดน้อย ซึึ�งทุำาหน้าทีุ�เป็ัน 

สุำานักงานถูาวรแห่งแรกขึ้องแบงก์สุยามกัมมาจลิในป่ั 2451 คำวาม 

ลิะเอียดงดงามขึ้องทุุกองคำ์ปัระกอบทีุ�ผสุมผสุานกันอย่างลิงติัว  

ไม่ว่าจะเป็ันลิาดบัว หัวเสุา ปูันปัั�น ไปัจนถึูงการทุำาผนังชัี�นล่ิาง 

เลีิยนแบบการก่อหิน สุ่งผลิให้มรดกทุางสุถูาปััติยกรรมทุรงคุำณ์ค่ำา 

แห่งนี�ได้รับเลืิอกให้เป็ันหนึ�งในอาคำารอนุรักษ์ดีเด่นจากสุมาคำม 

สุถูาปันิกสุยามในพระบรมราชูีปัถัูมภ์ ปัระจำาป่ั 2525 

ในอดีติลิะแวกนี�เคำยเป็ันทีุ�ตัิ�งขึ้องโรงสีุข้ึ้าว โรงเลืิ�อย โรง 

นำ�าปัลิา แลิะโรงงานขึ้นาดเลิ็กอื�นๆ อีกหลิายแห่ง แทุรกรวม 

กับชุีมชีนอยู่อาศัย ซึึ�งต้ินไกรก็เป็ันทีุ�รู้จักขึ้องชุีมชีนเก่าแก่ 

มาก่อนหน้านั�น ไกรหรือทีุ�ชีาวบ้านเรียกว่า ‘ต้ินเลีิยบ’ เป็ัน 

ไม้ยืนต้ินผลัิดใบขึ้นาดกลิางถึูงขึ้นาดใหญ่่ เมื�อเติิบโติเต็ิมทีุ� 

จะสูุงปัระมาณ์ 8-15 เมติร ไกรต้ินนี�มีลิำาต้ินขึ้นาดสิุบคำนโอบ 

แลิะมีคำวามสูุงเต็ิมทีุ�ขึ้องสุายพันธ์ุุซึึ�งเทีุยบได้กับตึิกปัระมาณ์ 

ห้าชัี�น อวดโฉมสูุ่สุายติาผู้สัุญ่จรในแม่นำ�าเจ้าพระยาจนเปั็น 

ภาพชิีนติาคำนแถูบนี�จากรุ่นสูุ่รุ่น 

ในป่ั 2554 ต้ินไกรเรือนยอดงามติน้นี�คำว้ารางวลัิชีนะเลิิศ  

ปัระเภทุต้ินไมทุ้รงคุำณ์คำา่น่าปัระทัุบใจทีุ�สุุดในกรุงเทุพมหานคำร  

จากโคำรงการปัระกวดภาพถู่าย ‘ต้ินไม้มหานคำร’ หรือ Bangkok  

Big Trees ซึึ�งจัดโดยกลุ่ิมบิ�กทุรีแลิะภาคีำเคำรือข่ึ้าย เป็ันเคำรื�อง 

การันตีิคำวามสุง่างามขึ้องต้ินไกรอายุกว่าร้อยป่ัต้ินนี�

ในฐิานะทีุ�เป็ันสุมาชิีกสุายพันธ์ุุเดียวกับไทุรทีุ�ออกผลิ 

เป็ันเมนูโปัรดขึ้องเหล่ิานก ไกรต้ินนี�จึงเป็ันจุดดึงดูดสิุ�งมีชีีวิติ 

ตัิวน้อยๆ ในเมืองใหญ่่เช่ีนกัน เมื�อเริ�มติิดผลิจะเห็นผลิสีุเขีึ้ยว

อ่อนขึ้นาดเล็ิก ทุรงกลิมแกมรูปัไข่ึ้คำล้ิายผลิมะเดื�อ กระจายไปั 

ทัุ�วกิ�งขึ้องต้ิน แลิะเมื�อเริ�มสุุกจึงค่ำอยๆ เปัลีิ�ยนเป็ันสีุชีมพู  

แดงอมม่วง หรือดำา แลิะมีรสุหวาน ช่ีวงเวลิากลิางวันจึงมี 

นกนานาชีนิด อาทิุ นกปัรอด นกเอี�ยงสุาริกา นกตีิทุอง นกเขึ้า 

ฯลิฯ บินเข้ึ้า-ออกกินผลิไกรอย่างคึำกคัำก แลิะเมื�อพระอาทิุติย์ 

จากลิาก็จะเป็ันนาทีุทุองขึ้องค้ำางคำาวแม่ไก่บ้าง หมุนเวียน 

สัุบเปัลีิ�ยนเช่ีนนี�วันแล้ิววันเล่ิา

ไกร
ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
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หากเคำยนั�งเรือด่วนเจ้าพระยาผ่านทุ่าเรือกรมเจ้าทุ่า ก็ย่อมจะเคำยผ่านติาติ้นไม้ใหญ่่พุ่มใบแน่นทีุ�ยืนเด่นสุง่าโดยมีตึิกสีุเหลืิองคำรีม 

ทุรงคำลิาสุสิุกแทุรกเป็ันฉากหลัิง สุองสิุ�งนี�อยู่เคีำยงคู่ำกันมานานกว่าร้อยป่ั แต่ิคำวามพิเศษทีุ�มีแต่ิต้ินไม้เทุ่านั�นทีุ�จะมอบให้ได้ ก็คืำอเสีุยงสุารพัด 

นกขัึ้บขึ้านทีุ�หาฟังไม่ได้ง่ายๆ เลิยในเมืองหลิวงแห่งนี� 

แลิะนับเป็ันโชีคำดี แม้บริเวณ์นี�จะเป็ันพื�นทีุ�ขึ้องเอกชีน แต่ิก็เปิัดกว้างให้คำนทัุ�วไปัเดินเข้ึ้าออกได้เหมือนพื�นทีุ�สุาธุารณ์ะ คำนทัุ�วไปั 

จึงสุามารถูมาเดินเล่ินรับลิมโชียจากแม่นำ�าแลิะฟังนกน้อยขัึ้บขึ้านออกมาจากต้ินไกรได้ทุุกคำน
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เฉพาะในไทุยก็เรียกกันหลิากหลิายนาม ทัุ�งฉำาฉา ก้ามปูั 

จามจุรี สุ่วนฝรั�งเรียก ‘เรนทุรี’ (Rain Tree) แลิะทีุ�บ้านเกิด 

แถูบลิาติินอเมรกิาเรียกดว้ยภาษาสุเปันวา่ ‘เซึนีซึาโร’ (Cenízaro) 

แถูบอเมริกากลิางเรียก ‘คำาร์เรโติ’ (Carreto) แลิะอีกสุารพัดชืี�อ 

สุารพัดภาษา ทัุ�งหมดคืำอนามขึ้องต้ินถัู�วยักษ์ Samanea saman  

พืชีในวงศ์ Fabaceae ซึึ�งเป็ันเลิิศเรื�องการปัรับตัิว สุามารถูเจริญ่

เติิบโติในดินหลิากหลิายลิกัษณ์ะ แม้ดินทีุ�ธุาตุิอาหารติำ�าก็อยู่รอด

ได้ ทัุ�งยังเป็ันต้ินไม้รักแดด ทุนทุานคำวามร้อนจากแสุงอาทิุติย์ 

ได้มาก มันจึงเดินทุางจากบ้านเกิดทีุ�ลิาติินอเมริกาไปัแพร่พันธ์ุุ

แลิะเติิบโติอยู่ในเขึ้ติร้อนชืี�นทัุ�วโลิก 

หนึ�งในนั�นเติิบใหญ่่งดงามอยู่คู่ำผืนดินในติำาบลิวัดเกติ 

อำาเภอเมืองเชีียงใหม่ จังหวัดเชีียงใหม่ ตัิ�งแต่ิก่อนกลุ่ิมข้ึ้าราชีการ

ชีาวอังกฤษทีุ�เข้ึ้ามาทุำาสัุมปัทุานปั่าไม้ในรัชีสุมัยขึ้องพระบาทุ-

สุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัวจะจัดตัิ�งเป็ันสุโมสุรยิมคำานา

เชีียงใหม่เมื�อป่ั 2441 จามจุรีซึึ�งยืนติระหง่านมาอย่างยาวนาน

ต้ินนี�จึงให้คำวามรู้สึุกยิ�งใหญ่่อลัิงการงานธุรรมชีาติิสุร้างยิ�งนัก

ไม่เพียงเป็ันองค์ำปัระกอบสุำาคัำญ่ในภาพจำาขึ้องสุนาม

กอล์ิฟทีุ�เก่าแก่ทีุ�สุุดในปัระเทุศไทุย จามจุรีต้ินนี�ยังคำว้ารางวัลิ

ปัระกวดต้ินไม้ใหญ่่จากเทุศบาลินคำรเชีียงใหม่เมื�อป่ั 2548 แลิะ

ได้รับเลืิอกเป็ัน 1 ใน 4 รุกขึ้มรดกขึ้องแผ่นดินเชีียงใหม่เมื�อป่ั 

2561 ด้วย แลิะแน่นอนว่าถู้าอยู่ใต้ิต้ินคุำณ์ต้ิองเดินออกไปัไกลิ 

จนเมื�อยเอาเรื�องเพื�อหันหลัิงกลัิบมาบันทึุกภาพได้คำรบทัุ�งต้ิน 

โดยไม่มีเรือนยอดหรือกิ�งก้านใดหลุิดกรอบ

โคำนต้ินขึ้นาดสิุบเอ็ดคำนโอบแติกลิำาก้านขึ้นาดมหึมา 

รอบทิุศเป็ันหลัิกฐิานยืนยันอายุกว่า 120 ป่ั เมื�อยืน ณ์ จุดใกล้ิ

ศูนย์กลิางขึ้องเรือนยอดแล้ิวแหงนมองเบื�องบนคุำณ์จะเห็น 

เสุ้นสุายยึกยือ เป็ันปัรากฏการณ์์น่าพิศวงขึ้องกิ�งก้านสุาขึ้า

จำานวนนับไม่ถู้วน เมื�อบวกรวมกับกลุ่ิมใบเล็ิกยิบทีุ�แติกดกเป็ัน

ช่ีอบริเวณ์ปัลิายสุุดขึ้องกิ�งแขึ้นง ก่อเกิดทุรงพุ่มฟูสุวย คำล้ิายมีร่ม

ยักษ์สีุเขีึ้ยวคำรอบทัุบอยู่ด้านบน แลิะสุาเหติทีุุ�เป็ันเช่ีนนี�สุ่วนหนึ�ง

ก็เพราะคำวามพิเศษขึ้องระบบราก

รากขึ้องจามจรีุเปัน็รากแกว้ทีุ�แติกแขึ้นงหนาแนน่ในทุศิทุาง

ขึ้นานกับผิวดิน สุามารถูแผ่ขึ้ยายระยะทุางไกลิหลิายสุิบเมติร 

โดยรัศมีการแผ่ขึ้ยายรากสุอดคำล้ิองกับคำวามกว้างขึ้องเรือนยอด

ทัุ�งนี�เพื�อทุำาหน้าทีุ�เป็ันฐิานพยุงลิำาต้ินแลิะทุรงพุ่มอันไพศาลิ 

ขึ้องมันนั�นเอง แลิะเมื�อต้ินไม้มีอายุมากขึ้ึ�นรากก็มักโผล่ิพ้นดิน

ขึึ้�นมาอวดโฉม ซึึ�งระบบรากตืิ�นนี�คืำอจุดอ่อนสุำาคัำญ่ขึ้องจามจุรี 

เช่ีนกัน ในยามเผชิีญ่พายุฝนหนักหน่วง ลิมกรรโชีกแรง จามจุรี 

ก็เสีุ�ยงโดนพัดโค่ำนแบบทีุ�เรียกว่า ‘ถูอนรากถูอนโคำน’

เมื�อสุงัเกติใกลิ้ๆ  จะเหน็วา่เปัลิอืกลิำาต้ินจามจรีุมีสีุนำ�าติาลิ

เข้ึ้มออกดำา ผิวขึ้รุขึ้ระ ปัรากฏรอยแติกร่องลึิกอยู่ทัุ�วไปั  

จนเหมือนเปั็นสุะเก็ดเปัลิือกเลิ็กๆ ขึ้นาดใหญ่่เลิ็กเรียงติ่อกัน 

โดยไม่มีแบบแผนติายตัิว ซึึ�งเป็ันลัิกษณ์ะทัุ�วไปัขึ้องต้ินจามจุรี

อาวุโสุ ต่ิางจากต้ินทีุ�อายุน้อย ผิวเปัลืิอกลิำาต้ินจะค่ำอนข้ึ้างเรียบ

เนียนสีุออกเทุาขึ้าวหรือนำ�าติาลิอ่อน

รอยแติกร่องลึิกทีุ�มากับอายุเหล่ิานี�เก็บรักษานำ�าแลิะ

คำวามชืี�นไว้กับเปัลืิอกลิำาต้ินได้มากกว่าลิำาต้ินผิวเรียบ จึงเกิดเป็ัน

ระบบนิเวศเล็ิกๆ ทีุ�เหมาะกับการยึดเกาะดำารงชีีวิติขึ้องต้ินอ่อน

กลุ่ิมพืชีอิงอาศัย เช่ีน กล้ิวยไม้ เฟิร์น ฯลิฯ ซึึ�งจะค่ำอยๆ เติิบโติ

ทีุลิะน้อยโดยไม่เบียดเบียนทุำาร้ายต้ินไม้ใหญ่่ เป็ันตัิวอย่าง 

คำวามสัุมพันธ์ุอันเกื�อกูลิระหว่างสิุ�งมีชีีวิติต่ิางชีนิดพันธ์ุุ

จามจุรีเป็ันหนึ�งในต้ินไม้ไม่กี�ชีนิดทีุ� ‘ผลัิดเปัลืิอก’ ได้ โดย

เปัลืิอกเก่าด้านนอกหลุิดล่ิอนได้เองติามธุรรมชีาติิ เพื�อให้ผิวใหม่

ด้านในขึึ้�นมารับช่ีวงทุำาหน้าทีุ�ปักปั�องเนื�อไม้แทุน ทุว่าในจังหวะ

ทีุ�เปัลิือกเก่าเริ�มเผยอแติ่ยังไม่หลิุดแลิะเปัลิือกใหม่ภายใน 

ยังอ่อนแอ ช่ีองว่างบางๆ ระหว่างเปัลิือกสุองชัี�นนี�กลิายเปั็น 

จุดอ่อนทีุ�แมลิงศัติรูตัิวร้ายจะฉวยโอกาสุเข้ึ้าจู่โจมได้ง่ายดาย 

ย้อนกลิบัไปัหลิายป่ักอ่น จามจรีุแหง่สุนามยมิคำานากเ็กอืบ

เอาชีีวิติไม่รอดด้วยปััญ่หานี�เช่ีนกัน กิ�งขึ้องมันเริ�มแสุดงอาการ

แห้งผิดปักติิ เปัน็สัุญ่ญ่าณ์แรกเริ�มถึูงคำวามผดิปักติิร้ายแรงทีุ�ซ่ึอน

อยู่ ร้อนถึูงหมอต้ินไม้เมืองเชีียงใหม่ อาจารย์บรรจง สุมบูรณ์์ชัีย

อาจารย์ปัระจำาคำณ์ะสุถูาปััติยกรรมศาสุติร์แลิะการออกแบบ 

จามจุรี
สโมสรยิมคานา ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



รอยแต้กร่องล่กที�มุากับุอายุช่้วยเก็บุรักษ์าคัวามุชื้�นไว้กับุเป็ลือกต้้น 
ทำาให้พืีช้กลุ่มุอิงอาศัยได้ีเติ้บุโต้อย่างไมุ่เบีุยดีเบีุยนกัน



Flower Stalks

Pods

Leaves

Rain Tree 
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สิุ�งแวดล้ิอม มหาวิทุยาลัิยแม่โจ้ ต้ิองสุ่งทีุมงานไปัติรวจสุอบ  

ก่อนจะพบว่าคำวามร้ายแรงนั�น ‘ซ่ึอนอยู่’ จริงๆ ในเนื�อไม้ภายใต้ิ 

เปัลืิอกลิำาต้ิน

กลิิ�นเหม็นโชียออกมา โรคำเน่าได้ลุิกลิามแลิะรุกรานไม้ใหญ่่

แห่งยิมคำานาเกือบคำรึ�งต้ินเข้ึ้าไปัแล้ิว

ฤดูฝนติ้นไม้ล้ิวนเบิกบานก็จริง แต่ิมีเรื�องให้ต้ิองระวัง 

เช่ีนกัน เพราะเป็ันช่ีวงเวลิาทีุ�ด้วงหนวดยาวระบาด มันพากันบุก

เข้ึ้าไปัวางไข่ึ้บริเวณ์หลิืบเร้นขึ้องเปัลืิอกไม้อันเป็ันจุดอ่อนขึ้อง

จามจุรี เมื�อฟักเป็ันตัิวอ่อนพวกมันก็รุมกัดกินเนื�อไม้เป็ันอาหาร 

เมื�อเนื�อไม้เกิดบาดแผลิ สุุขึ้ภาพต้ินไม้ก็ยิ�งบอบชีำ�าเมื�อเจอกับ

สุภาพอากาศเป่ัยกชืี�น เพราะคำวามชืี�นทุำาให้แผลิยิ�งเน่าเฟะ เป็ัน

เสุมือนบัติรเชิีญ่ให้เชืี�อโรคำอื�นๆ มาร่วมวงซึำ�าเติิม

ลิำาต้ินเปัรียบปัระหนึ�งเสุ้นทุางลิำาเลีิยงอาหาร เมื�อถููก

ทุำาลิายการลิำาเลิยีงนำ�าแลิะอาหารจากรากไปัเลีิ�ยงสุว่นติา่งๆ ขึ้อง

ต้ินก็ขึ้าดปัระสิุทุธิุภาพ สุ่งผลิให้สุุขึ้ภาพขึ้องจามจุรีแห่งยิมคำานา

ยำ�าแย่จนแม้แต่ิอาจารย์บรรจงเองก็ไม่แน่ใจด้วยซึำ�าว่าจะช่ีวย 

ฟ้�นชีีวิติได้กี�มากน้อย

เป็ันเวลิากวา่รอ้ยป่ัทีุ�มันยืนหยดัอยู่คู่ำแผ่นดนิเชีียงใหม ่เมื�อ

คิำดว่าวันรุ่งขึ้ึ�นอาจจะไม่ได้เห็นอีกต่ิอไปั ย่อมนับเป็ันเรื�องชีวน

ใจหาย ไม่ใช่ีแค่ำกับผู้คำน แต่ิสิุ�งมีชีีวิติอีกน้อยใหญ่่ทีุ�เคำยพึ�งพาอาศัย

กันอยู่ก็เช่ีนกัน อาจารย์บรรจงแลิะทีุมลิงมือเยียวยาอย่างดีทีุ�สุุด

เทุ่าทีุ�จะทุำาได้ เริ�มจากแซึะเปัลืิอกไม้เพื�อเปิัดเปัลืิอยบาดแผลิ 

บนเนื�อไม้ด้านใน ติามด้วยมหกรรมการแงะด้วงหนวดยาวแลิะ

หนอนตัิวอ่อนทัุ�งหมดออกจากลิำาต้ินแลิะราก แลิะยังต้ิองกำาจัด

ออกจากพื�นดินรอบโคำนต้ินอีกด้วย เพราะบางช่ีวงขึ้องวงจรชีีวิติ

ด้วงหนวดยาวฝังตัิวอยู่ใต้ิดิน

หลัิงจากกำาจัดต้ินเหตุิหมดจดแลิ้วจึงเข้ึ้าสูุ่กระบวนการ

รักษาฟ้�นฟู หมอต้ินไม้ลิงมือขึู้ดเนื�อไม้สุ่วนทีุ�เน่าทิุ�งไปั ใสุ่ยา

รักษาแผลิ อุดรูด้วยซิึลิิโคำนบ้าง สีุโป๊ัวไม้บ้าง เพื�อปั�องกันไม่ให้

นำ�าไหลิซึึมเข้ึ้าไปั เพราะอาจเกิดภาวะนำ�าขัึ้งแล้ิวก่อโรคำอื�น 

ติามมา จามจุรียืนต้ินนิ�ง รับการรักษาอย่างสุงบ ขึ้ณ์ะทีุ�ภายใน

ขึ้องมันฟ้�นตัิวอย่างรวดเร็วราวกับรับรู้ว่ามีคำนห่วงใย

เพียง 3-4 เดือนขึ้องการเยียวยา สุุขึ้ภาพขึ้องต้ินถัู�วยักษ์

ก็ดีวันดีขึึ้�น ร่องรอยด่างจากการรักษาทีุ�ปัรากฏให้เห็นบนเนื�อ

ไม้ ถููกทุาสีุให้กลิมกลืินแลิะเคำลืิอบด้วยแล็ิกเกอร์กันนำ�า หลัิง

จากนั�นก็ยังต้ิองหมั�นติรวจติราทุุก 3-6 เดือนว่าด้วงหนวดยาว

กลัิบมาจู่โจมอีกหรือไม่ เพื�อจะจัดการได้ทัุนเวลิาก่อนปััญ่หา

บานปัลิาย ซึึ�งนับแต่ิติอนนั�นกระทัุ�งถึูงปััจจุบันยังไม่ปัรากฏ

เหตุิการณ์์ซึำ�ารอยเดิม

จามจุรีแห่งยิมคำานากลัิบฟ้�นคืำนชีีวิติได้อีกคำรั�ง กระบวน- 

การอันมหัศจรรย์ขึ้องมันค่ำอยๆ สุร้างเนื�อเยื�อลิำาต้ินขึึ้�นมาปิัด

ทัุบวัสุดุอุดซึึ�งเป็ันสิุ�งแปัลิกปัลิอมทีุลิะเล็ิกทีุลิะน้อยจนผสุาน

กลืินเป็ันเนื�อเดียวกัน แลิะเห็นได้ชัีดว่าร่องรอยแผลิร้ายแต่ิลิะ

แห่งซึึ�งแทุนทีุ�ด้วยซิึลิิโคำนแลิะสีุโป๊ัวมีขึ้นาดเล็ิกลิงเรื�อยๆ

ด้วยคำวามเอาใจใสุ่ขึ้องมนุษย์ตัิวเล็ิกๆ กลุ่ิมหนึ�งแลิะ

เจติจำานงทีุ�จะมีชีีวิติอยู่ต่ิอไปั ทุำาให้วันนี�ต้ินไม้ร้อยป่ัแห่ง

เชีียงใหม่สุามารถูยืนหยัดผ่านร้อนหนาวติ่อไปัได้...อีกหลิาย

ร้อยป่ั

|  Gallery of Trees  |

“Someone’s sitting in the shade today  
because someone planted a tree long time ago.” 

Warren Buffet 
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|   The Last Legacy   |
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กระบก
บ้านดงทรายงาม อำาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

|  Gallery of  Trees  |

มีคำำากล่ิาวแติ่โบราณ์ว่า “ลิำานำ�าสุำาคัำญ่ทุุกสุายในอีสุาน 

ต้ิองมีนำ�าจากดงบงัอี�ไหลิลิงไปัรวมอยู่” ค่ำาทีุ�เป็ันแหล่ิงต้ินนำ�าสุำาคัำญ่ 

ขึ้องภาคำอีสุาน สุารพัดลิำานำ�าลิำาห้วยทีุ�ว่านั�นไหลิออกมาจากผืนป่ัา 

แห่งนี� แลิะถู้าไม่ไหลิต่ิอเนื�องสูุ่แม่นำ�าโขึ้งโดยติรง ก็ต้ิองไหลิลิง 

แม่นำ�าโขึ้ง โดยผ่านห้วยหนองคำลิองบึง กลิายเปั็นลิำานำ�าสุาขึ้า 

ขึ้องแม่นำ�าชีี แม่นำ�ามูน แลิะแม่นำ�าสุงคำราม

ติำาแหน่งทีุ�กระบกต้ินนี�ยืนอยู่เคำยเป็ันสุ่วนหนึ�งขึ้อง ‘ป่ัา 

ดงบังอี�’ ป่ัาผืนใหญ่่ขึ้องภาคำอีสุาน ตัิ�งอยู่ทุางฝั�งซ้ึายขึ้องแม่นำ�าโขึ้ง  

มีอาณ์าเขึ้ติคำรอบคำลุิมหลิายพื�นทีุ�ขึ้องจังหวัดนคำรพนม มุกดาหาร  

อำานาจเจริญ่ ยโสุธุร กาฬสิุนธ์ุุ แลิะร้อยเอ็ด

ผืนป่ัาดังกล่ิาวมีสุ่วนผสุมขึ้องระบบนิเวศอันหลิากหลิาย  

ในบริเวณ์ใกล้ิแม่นำ�าโขึ้งซึึ�งมีปัริมาณ์นำ�าฝนมากกว่าพื�นทีุ�ติอนใน 

ทีุ�เป็ันป่ัาดิบแล้ิง ชีาวบ้านเรียก ‘ป่ัาดง’ สุ่วนเขึ้ติภูเขึ้าทีุ�เต็ิมไปั 

ด้วยหินทุราย แลิะดินตืิ�น ไม่อุ้มนำ�า เป็ันป่ัาเต็ิงรัง หรือ ‘ป่ัาโคำก’  

ติามภาษาทุ้องถิู�น ด้านแถูบทีุ�ลิาดเขึ้า ใกลิ้ลิำาห้วย คำวามชืี�นสูุง  

แลิะชัี�นดินหนา ถููกคำรอบคำรองโดยป่ัาเบญ่จพรรณ์ แลิะมีป่ัาทุาม 

เข้ึ้าจับจองทีุ�ราบสุองฝั�งลิำานำ�าซึึ�งนำ�าทุ่วมเป็ันปัระจำาในฤดูนำ�าหลิาก 

พื�นทีุ�หลิายสุ่วนขึ้องป่ัาดงบังอี�ยังคำงสุภาพระบบนิเวศ 

ทุางธุรรมชีาติิไว้ได้ แต่ิไม่ใช่ีกับบ้านดงทุรายงาม อำาเภอหนองพอก  

จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะเมื�อกวาดสุายติาสุำารวจบริเวณ์โดยรอบ 

ต้ินกระบกในวันนี� เราแทุบไม่พบร่องรอยคำวามเป็ันป่ัาดั�งเดิม 

ให้เห็น ต้ินกระบกนี�ถููกแวดล้ิอมไปัด้วยไผ่ มะพร้าว กล้ิวย แลิะ 

พืชีเกษติรกรรมอื�นๆ เช่ีน อ้อย มันสุำาปัะหลิัง ฯลิฯ ทัุ�งหมด 

ล้ิวนเป็ันพื�นทีุ�สีุเขีึ้ยวจากการปัลูิกโดยฝ่มือมนุษย์

...คำงเหลืิอเพียงกระบกผู้โดดเดี�ยวทีุ�รอดพ้นคำมขึ้วาน 

ฟันเลืิ�อยแลิะเติิบโติต่ิอมาจนถึูงปััจจุบัน

 

ปัฏิเสุธุไม่ได้ว่าสัุมปัทุานปั่าไม้คืำอตัิวกระตุ้ินคำวาม 

เปัลีิ�ยนแปัลิงเชิีงพื�นทีุ�ลิะแวกนี�ในพริบติา บรรดาต้ินไม้ใหญ่่  

เช่ีน ยางนา ปัระดู่ ติะเคีำยน ฯลิฯ ซึึ�งมีมูลิค่ำาทุางเศรษฐิกิจ 

มีเนื�อไม้แข็ึ้งแรงทุนทุาน เป็ันทีุ�ต้ิองการขึ้องทุ้องติลิาด ถููกตัิด 

โค่ำนจนแทุบเกลีิ�ยงตัิ�งแต่ิเมื�อปัระมาณ์สุามสิุบป่ัทีุ�แล้ิว

เหตุิผลิทีุ�ต้ินกระบกยักษ์ขึ้นาดเสุ้นรอบวงลิำาต้ินมากกว่า 

หกเมติรต้ินนี�ไม่โดนโค่ำน อาจเนื�องจากขึึ้�นอยู่ใกล้ิบ้านขึ้อง 

พ่อบุญ่ สืุบสิุงห์ ผู้ปัรารถูนาจะเก็บรักษาไม้ไว้ให้ร่มเงาแก่ 

ลูิกหลิาน หลัิงผ่านพ้นยุคำสัุมปัทุานทุำาไม้ก็ยังมีคำนแวะเวียนมา 

ขึ้อซืึ�อต้ินกระบกอีกหลิายราย แต่ิพ่อบุญ่ปัฏิเสุธุเรื�อยมา 

ชีายชีราเสีุยชีีวิติไปัแลิ้วเมื�อปัระมาณ์ 2-3 ป่ัก่อน แติ ่

สุมัยทีุ�พ่อบุญ่มีชีีวิติอยู่ นายอำาเภอคำนหนึ�งเดินทุางมาเปั็น 

ปัระธุานงานบวชีในหมู่บ้านดงทุรายงามแลิะเห็นต้ินกระบกนี�  

จึงเอ่ยปัากกับพ่อบุญ่ว่าอย่าโค่ำนหรือขึ้ายใคำร รักษาไว้ให้ดี  

เพื�อให้เป็ันต้ินไม้ปัระจำาจังหวัด เพราะทัุ�วทัุ�งร้อยเอ็ดไม่มี 

กระบกต้ินใดสูุงใหญ่่เทุ่านี�อีกแล้ิว

 

กระบกเป็ันไม้ยืนต้ินขึ้นาดกลิางถึูงใหญ่่ พูพอนรอบโคำน 

ต้ินไม่ได้แผ่รัศมีอลัิงการ แติ่ลัิกษณ์ะพิเศษอันเป็ันเอกลิักษณ์์ 

คืำอทุรงคำล้ิายแทุ่งทุรงกระบอกทีุ�ถููกจับมัดรวม คำล้ิายผู้หญิ่ง 

ผมยาวแล้ิวมัดผม กลิายเป็ันลิอนโค้ำงต่ิอเนื�องดูสุวยงาม ชืี�อ 

สุามัญ่ภาษาอังกฤษขึ้องต้ินกระบกคืำอ ‘wild almond’ เนื�องจาก 

เมล็ิดสีุนำ�าติาลิเปัลืิอกแข็ึ้งทีุ�ซ่ึอนอยู่ในผลินั�น เมื�อคัำ�วสุุกแล้ิว 

รับปัระทุานจะให้รสุชีาติิหอมมันคำล้ิายเมล็ิดอัลิมอนด์ สุมัยก่อน 

คำนอีสุานนิยมนำาไปัคัำ�วหรือทุอดนำ�ามันโรยเกลืิอเป็ันเมนูกินเล่ิน 

เคีำ�ยวเพลิิน

อันทีุ�จริงกระบกมิใช่ีพันธ์ุุไม้หายากเพราะกระจายพันธ์ุุ 

ติามธุรรมชีาติิทัุ�วภาคำอีสุาน พบได้ทุุกระบบนิเวศ ไม่ว่าจะป่ัาดง  



|  150  |

“At the molecular heart of life, the trees 
and we are essentially identical.”

 Carl Sagan
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กระบุกมีุชื้�อสำามัุญ่ว่า wild almond เพีราะเมุล็ดีสีำนำ�าต้าลเป็ลือกแข็้งนั�น
 เมืุ�อคัั�วสุำกแล้วรับุป็ระทานจุะให้รสำช้าติ้หอมุมัุน คัล้ายเมุล็ดีอัลมุอนด์ี 

คันอีสำานนิยมุนำาไป็โรยเกลือเป็็นเมุนูกินเล่น

ป่ัาโคำก ป่ัาบุ่ง ป่ัาทุาม ฯลิฯ แต่ิในระยะหลัิงกลัิบมีจำานวนลิดลิง 

จนน่าใจหาย เช่ีนกระบกต้ินนี� ช่ีวงชีีวิติหนึ�งมันย่อมต้ิองเคำย 

เติิบโติอยู่ในป่ัาธุรรมชีาติิ ทุ่ามกลิางไม้ใหญ่่ด้วยกัน แลิะผ่าน 

การช่ีวงชิีงแสุงแดดกับต้ินไม้รอบข้ึ้าง ลิำาต้ินถึูงต้ิองรีบยืดจน 

สูุงใหญ่่ แลิะกลิายเป็ันคำวามพิเศษอย่างทีุ�เห็นวันนี�

 

การพูดคุำยกับนายอำาเภอในวนันั�นเป็ันไปัอยา่งถููกคำอ ทุำาให้ 

พ่อบุญ่แลิะแม่ทุอน ผู้เป็ันภรรยา ตัิดสิุนใจยกติ้นกระบกพร้อม 

ทีุ�ดินบริเวณ์ข้ึ้างเคีำยงขึ้นาดหนึ�งไร่ให้เป็ันทุรัพย์สิุนขึ้องทุาง 

ราชีการ แต่ิเนื�องจากทัุ�งหมดอยู่ในเขึ้ติปัฏิรูปัทีุ�ดิน ถููกระบุ 

สุถูานภาพเป็ันทีุ�ดิน สุ.ปั.ก. 4-01 ซึึ�งอนุญ่าติให้ผู้มีชืี�อถืูอ 

ใช้ีปัระโยชีน์เป็ันทีุ�อยู่อาศัยแลิะพื�นทีุ�เกษติรกรรมเทุ่านั�น แต่ิ 

ไม่ใช่ีเจ้าขึ้องทีุ�ดินจึงไม่มีสิุทุธิุคำรอบคำรองทีุ�ดิน ไม่สุามารถูโอน 

ทีุ�ดินให้บุคำคำลิอื�นได้ แลิะไม่สุามารถูยกให้เป็ันพื�นทีุ�สุาธุารณ์ะ 

ได้ติามทีุ�พ่อบุญ่แลิะแม่ทุอนตัิ�งใจ

หน่วยงานระดับจังหวัดก็ทุำาได้เพียงมอบอำานาจผ่าน 

ระดับอำาเภอสูุ่คำณ์ะกรรมการหมู่บ้านให้ช่ีวยกันบำารุงดูแลิ  

พร้อมกับขึึ้�นทุะเบียนกระบกติ้นนี�เปั็นต้ินไม้ปัระจำาจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพื�อให้มันอยู่เป็ันมรดกลิำ�าคำ่าขึ้องผืนป่ัาดงบังอี�ทีุ�ยัง 

หลิงเหลืิอให้คำนรุ่นหลัิงได้เห็นกับติาสืุบไปั
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The Sacred Muse
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จากวรรณคดีพื้นบ้าน คำาสัตย์สาบานของพ่อเมือง 
กลิ่นสดชื่นของน้ำาหอม ไปจนถึงของขวัญแด่พระราชาของแผ่นดิน 

ต้นไม้คือผู้มอบแรงบันดาลใจอย่างไม่สิ้นสุด
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|   The Holy Abode   |
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|  Gallery of  Trees  |

โพธิุ�เป็ันต้ินไม้ทีุ�มีคำวามสุำาคัำญ่ยิ�งต่ิอชีาวพุทุธุอยู่แล้ิว  

จากเหตุิการณ์์เมื�อสุองพันห้าร้อยกว่าป่ัก่อนทีุ�มหาบุรุษผู้หนึ�งได้

ติรัสุรู้ใต้ิร่มเงาขึ้องไม้นี�แลิะให้กำาเนิดพระพุทุธุศาสุนาขึ้ึ�นบนโลิก 

นับแติ่นั�นติ้นโพธิุ�ทัุ�วโลิกก็ดูมีคำวามศักดิ�สิุทุธิุ�ในสุายติาชีาวพุทุธุ

เสุมอ แลิะถู้ายิ�งเป็ันโพธิุ�ทีุ�มีเศียรพระพุทุธุรูปัซ่ึอนอยู่ภายในราก

เช่ีน ‘โพธิุ�เศียรพระ’ คู่ำมือทุ่องเทีุ�ยว Lonely Planet ฉบับ 

ปัระเทุศไทุย ถึูงกับระบุว่านี�คืำอสุถูานทีุ�พิเศษทีุ�ชีาวโลิกเดินทุาง 

มาบันทุึกภาพมากทีุ�สุุดในจังหวัดพระนคำรศรีอยุธุยา แลิะถู้า 

เทีุยบในแง่ต้ินไม้ก็น่าจะเป็ันต้ินทีุ�ถููกบันทึุกภาพมากทีุ�สุุดเช่ีนกัน

หากได้เดินสุำารวจแลิะสุังเกติบรรยากาศบริเวณ์ต้ินไม้ 

ต้ินนี�จะพบว่าคำำากล่ิาวข้ึ้างต้ินไม่ผิดจากคำวามจริง ติลิอดเวลิากว่า 

คำรึ�งชัี�วโมงขึ้องช่ีวงสุายวันธุรรมดา มีกลุ่ิมชีาวต่ิางชีาติิแวะเวียน 

มาเยี�ยมชีมแลิะรอคิำวถู่ายภาพต้ินโพธิุ�เศียรพระกันอย่างต่ิอเนื�อง  

ยิ�งถู้าเป็ันวันหยุดสุุดสัุปัดาห์การจราจรก็จะยิ�งแน่นหนา ติามสุถิูติิ 

มีนักทุ่องเทีุ�ยวทีุ�นี�ในป่ั 2562 ราววันลิะ 10,000-20,000 คำน

วัดมหาธุาติุในบริเวณ์อุทุยานปัระวัติิศาสุติร์พระนคำร 

ศรีอยุธุยา สุร้างแล้ิวเสุร็จเมื�อป่ั 1927 หรือกว่าหกร้อยป่ัมาแล้ิว 

นับเป็ันอารามหลิวงทีุ�มีคำวามสุำาคัำญ่หลิายปัระการต่ิอปัระเทุศ 

เพราะนอกจากจะเป็ันทีุ�ปัระดิษฐิานพระบรมสุารีริกธุาตุิแล้ิว  

บริเวณ์วิหารรายทุางทุิศติะวันออกเฉียงใติ้ขึ้องพระปัรางคำ ์

ปัระธุานยังเป็ันทุำาเลิขึ้องติ้นโพธิุ�ทีุ�ขึึ้�นปักคำลิุมผนังวิหารแลิะ 

ซ่ึอนคำวามพิเศษสุะดุดติาอยู่ ณ์ บริเวณ์โคำนติ้น ทีุ�ปัรากฏเศียร 

พระพุทุธุรูปัถููกรากโพธิุ�ล้ิอมรัดไว้อย่างแน่นหนา

เศียรพระพทุุธุรูปัดังกล่ิาวแกะสุลิกัจากหินทุรายสีุขึ้าว พระ

พักติร์ค่ำอนข้ึ้างแบนแลิะกว้าง พระขึ้นงแลิะขึ้อบพระเนติรปั�าย

เป็ันแผ่นใหญ่่ พระโอษฐ์ิกว้างเป็ันแนวติรง ขึ้อบพระโอษฐ์ิยกเป็ัน

สัุนขึึ้�นเล็ิกน้อย ซึึ�งเป็ันศิลิปักรรมสุมัยอยุธุยาติอนกลิาง กำาหนด

อายุได้ราวกลิางพุทุธุศติวรรษทีุ� 21 

ทุว่าคำำาถูามสุำาคัำญ่กว่าคืำอ ทุำาไมเศียรพระพุทุธุรูปัจึงมา

แทุรกอยู่ในรากโพธิุ�เช่ีนนี� 

หลิายคำนคำงสุงสัุยว่าเป็ันคำวามบังเอิญ่หรือตัิ�งใจ ซึึ�งพบ 

ข้ึ้อสัุนนิษฐิาน 2-3 ข้ึ้อทีุ�แติกต่ิางกัน ข้ึ้อสัุนนิษฐิานทีุ�โด่งดังทีุ�สุุด

คืำอ เมื�อคำรั�งกรุงศรีอยุธุยาใกล้ิแติกพ่าย ชีาวอโยธุยาได้นำาเศียร

พระมาซ่ึอนไว้ให้ต้ินโพธิุ�พิทัุกษ์รักษา แน่นอนว่าเรื�องราวขึ้อง

ต้ินไม้ทีุ�พิทัุกษ์พุทุธุศาสุนานั�นจับใจคำน ทุว่าเมื�อสืุบเสุาะเจาะลึิก

จากเอกสุารแลิะบุคำคำลิผู้เกี�ยวข้ึ้อง คำำาติอบทีุ�ดูเข้ึ้าเค้ำาแลิะน่าจะ

เป็ันไปัได้มากทีุ�สุุดคืำอ เรื�องนี�น่าจะเกิดขึ้ึ�นเพียงภายในชัี�วอายุ

เดียวขึ้องคำน ซึึ�งก็คืำอเมื�อปัระมาณ์ห้าสิุบกว่าป่ัทีุ�แล้ิวนี�เอง

ย้อนกลัิบไปัในช่ีวงจัดเติรียมสุถูานทีุ�ก่อนขึ้ึ�นทุะเบียน 

วัดมหาธุาตุิเป็ันแหล่ิงโบราณ์สุถูานขึ้องกรมศิลิปัากรปัระมาณ์ 

ปัลิายพุทุธุทุศวรรษ 2500 จนถึูงห้วงเวลิาขึ้องการบูรณ์ะฟ้�นฟู 

ราวติ้นพุทุธุทุศวรรษ 2510 มีการสุำารวจพบชิี�นสุ่วนพระพุทุธุ-

รูปัจำานวนมากในเขึ้ติวัดมหาธุาตุิ หลิายชิี�นสุ่วนสุามารถูปัระกอบ

รวมขึึ้�นเป็ันองค์ำใหม่ได้อีกคำรั�ง แต่ิสุำาหรับเศียรพระนี�ไม่เจอ 

ชิี�นสุ่วนอื�นทีุ�อาจเคำยเป็ันสุ่วนปัระกอบองค์ำเดียวกัน จึงอาจเป็ัน

ได้ว่านายช่ีางเคำลืิ�อนย้ายมาวางใต้ิต้ินโพธิุ�นี�เพื�อพักไว้ชัี�วคำราว

ก่อนจะหาติำาแหน่งจัดวางทีุ�เหมาะสุมกว่า หรืออาจด้วยเจตินา

อื�นก็มิอาจทุราบได้

คำรั�นเวลิาผ่านนานไปั ไม่มีใคำรยกเศียรพระออกจาก 

ติรงนั�น รากขึ้องต้ินโพธิุ�จึงค่ำอยโอบอุ้มหุ้มรอบเศียรทุีลิะน้อย  

ต้ินโพธิุ�ธุรรมดาทีุ�แม้ไม่ได้ข้ึ้องเกี�ยวกับต้ินพระศรีมหาโพธิุ� ณ์  

พุทุธุคำยา อันเป็ันสุถูานทีุ�ปัระทัุบแลิะติรัสุรู้บรรลุิพระสัุมโพธิุญ่าณ์ 

ขึ้องพระพุทุธุเจ้าติามพุทุธุปัระวัติิ ก็ยังเป็ันต้ินไม้สุำาคัำญ่ทีุ�พุทุธุ- 

ศาสุนิกชีนให้คำวามนับถืูอตัิ�งแต่ิสุมัยพุทุธุกาลิ เมื�ออยู่คู่ำกับเศียร 

พระซึึ�งชีาวพทุุธุทัุ�วไปัเคำารพบชูีา จึงกลิายเปัน็สุองสิุ�งคำวรแกก่าร 

สัุกการะทีุ�ปัระกอบขึึ้�นจากผลิงานพุทุธุศิลิป์ัฝ่มือมนุษย์สุ่วนหนึ�ง 

โพธิ์
วัดมหาธาตุ ถนนนเรศวร อำาเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แลิะจากการสุร้างสุรรค์ำโดยธุรรมชีาติิอีกสุ่วนหนึ�ง ผนวกรวม 

เข้ึ้ากันได้อย่างกลิมกลืิน

คำวามสุวยแปัลิกติานี�ทุำาให้นักทุ่องเทีุ�ยวมาถู่ายรูปัแลิะบอก

ต่ิอๆ กันไปั โดยเฉพาะอย่างยิ�งหลัิงจากทีุ�วัดมหาธุาตุิแลิะกลุ่ิม

โบราณ์สุถูานข้ึ้างเคีำยงในนาม ‘อุทุยานปัระวัติิศาสุติร์พระนคำร 

ศรีอยุธุยา’ ได้รับการพิจารณ์าคำัดเลิือกจากองคำ์การการศึกษา 

วิทุยาศาสุติร์ แลิะวัฒนธุรรมแห่งสุหปัระชีาชีาติิ หรือยูเนสุโก  

ให้เป็ันแหล่ิงมรดกโลิกทุางวัฒนธุรรมทีุ�มีคุำณ์ค่ำาโดดเด่นเป็ันสุากลิ

ต่ิอมวลิมนุษยชีาติิเมื�อ 13 ธัุนวาคำม 2534 โพธิุ�เศียรพระก็ยิ�งเป็ัน

ทีุ�รู้จักอย่างกว้างขึ้วาง นับเป็ันหมุดหมายสุำาคัำญ่ในการบันทึุกภาพ

ขึ้องนักทุ่องเทีุ�ยวไปัโดยปัริยาย

ต่ิอมาในป่ั 2554 เศียรพระในรากโพธิุ�ยังถููกยำ�าเตืิอนใน

ฐิานะสัุญ่ลัิกษณ์์ขึ้องอุทุยานปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรศรีอยุธุยา 

อีกคำรั�ง เมื�อภาพต้ินไม้ต้ินนี�ผ่านการคัำดเลืิอกเป็ันหนึ�งใน 40-50 

ภาพแหล่ิงมรดกโลิกมากกว่า 900 แห่งทัุ�วโลิก ทีุ�ได้รับการจัดแสุดง

เป็ันภาพขึ้นาด 1x1.5 เมติร อวดโฉมอยู่บนรั�วสูุงเด่นขึ้อง

สุำานักงานใหญ่่ขึ้องยูเนสุโกในกรุงปัารีสุ ปัระเทุศฝรั�งเศสุ 

หลิายคำนทุราบข้ึ้อมูลิว่าการนับอายุต้ินไม้ต้ิองนับจากวงป่ั 

แต่ิในทุางปัฏิบัติิแล้ิวโพธิุ�ต้ินนี�ก็เหมือนกับพันธ์ุุไม้สุ่วนใหญ่่ 

ในปัระเทุศไทุยทีุ�ไม่มีวงป่ัให้นับจำานวนคำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงสุภาพ

อากาศในแต่ิลิะรอบฤดูกาลิ เพราะรากอากาศขึ้องมันปักคำลุิม 

หนาแน่นทุำาให้ไม่สุามารถูเข้ึ้าถึูงต้ินทีุ�แทุ้จริงได้ หนำาซึำ�ายังมี 

ข้ึ้อจำากัดในการเทีุยบเคำียงคำวามอาวุโสุคำ่อนขึ้้างมาก เพราะ 

ไม่ปัรากฏลิำาต้ินเดี�ยวๆ ให้เห็นชัีดเจนเหมือนไม้ยืนต้ินอื�น สุ่วนทีุ� 

ดูคำลิ้ายลิำาต้ินก็อาจไม่ใช่ีลิำาต้ินแทุ้จริง แต่ิเป็ันรากทีุ�พัฒนา 

เติิบโติอย่างรวดเร็วเมื�อหยั�งถึูงพื�นดินซึึ�งบางคำรั�งยังเกิดการ 

เชืี�อมรวมกันขึ้องรากมากกว่าสุองเสุ้นอีกด้วย อีกทัุ�งติาม 

ธุรรมชีาติิขึ้องต้ินโพธิุ�แล้ิว คำวามใหญ่่โติขึ้องแติ่ลิะต้ินไม่ได้ 

แปัรผันหรือบ่งชีี�การอยู่มายาวนานขึ้องมัน

การปัระเมินคำวามเก่าแก่ขึ้องต้ินโพธิุ�จึงทุำาได้เพียง

กว้างๆ แลิะต้ิองใช้ีหลัิกฐิานทุางอ้อมเทีุยบเคีำยง เช่ีน 

ถู้าพบติามสิุ�งก่อสุร้างใดๆ ก็แสุดงว่าต้ินโพธิุ�มีอายุน้อยกว่า 

สิุ�งก่อสุร้างนั�น เพราะต้ิองงอกขึึ้�นมาหลัิงจากการมีอยู่ขึ้อง 

สิุ�งก่อสุร้าง ในกรณี์นี�มีภาพถู่ายโบราณ์ขึ้องวัดมหาธุาตุิใน 

ช่ีวงพุทุธุทุศวรรษ 2490 เปั็นตัิวช่ีวยชีี�เบาะแสุ ซึึ�งหลิักฐิาน 

ดังกล่ิาวก็ยืนยันได้เพียงว่าต้ินโพธิุ�อยู่ติรงนี�มาก่อนวันทีุ� 

บันทึุกภาพ

เนื�องจากเป็ันต้ินไม้ทีุ�งอกงามบนตัิวโบราณ์สุถูาน

โดยติรงแลิะมีรากซึึ�งชีำานาญ่การชีอนไชีเข้ึ้าสูุ่รอยแติกขึ้อง

สุรรพสิุ�ง อุทุยานปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรศรีอยุธุยาจึงต้ิองคำอย

ดูแลิโพธิุ�เศียรพระอย่างใกล้ิชิีดสุมำ�าเสุมอ ด้วยการติกแต่ิงกิ�ง

ปั�องกันการหกัเสุยีหายในยามพายพัุดรุนแรง ลิดภาระนำ�าหนกั

ทีุ�ผนังวิหารรายอนัเก่าแก่ต้ิองแบกรบั ทัุ�งดแูลิบำารุงแลิะปั�องกัน

เชืี�อรา แลิะในบางคำราวก็ถึูงกับจำาเป็ันต้ิองใช้ียาชีะลิอการ

เติิบโติ เพื�อพยายามคำงสุภาพในปััจจุบันเอาไว้แลิะให้เป็ัน

แลินด์มาร์กทีุ�มีคุำณ์ค่ำาด้านการทุ่องเทีุ�ยวอยู่คู่ำกับอุทุยาน

ปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรศรีอยุธุยาไปัอีกยาวนาน

จะเปั็นด้วยคำวามบังเอิญ่ใดก็ติาม หากกลิายมามี

อิทุธิุพลิต่ิอศรัทุธุาขึ้องผู้คำน ก็จำาต้ิองถูนอมรักษาไว้อย่าง 

ไม่ปัล่ิอยเปั็นคำวามบังเอิญ่ เพราะแม้มันอาจไม่ได้อยู่มา 

อย่างยาวนาน แติ่ก็ปัฏิเสุธุไม่ได้ว่าติลิอดเวลิาทีุ�ล่ิวงผ่าน  

ต้ินโพธิุ�ต้ินนี�ได้พิทัุกษ์ศรัทุธุาพระพุทุธุศาสุนาไว้ในแบบขึ้อง 

มันเอง
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ไทรย้อย 
เดอะ แจม แฟคทอรี่ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นอกจากตัิวอาคำารทีุ�ได้รับรางวัลิผลิงานสุถูาปััติยกรรม 

ดีเด่น ปัระจำาป่ั 2557 ปัระเภทุโคำรงการปัรับปัรุงอาคำารเดิมแล้ิว  

อีกสิุ�งทีุ�เป็ันเอกลัิกษณ์์โดดเด่นขึ้องโคำรงการ The Jam Factory  

คืำอต้ินไทุร ซึึ�งยืนโดดเด่นแผ่กิ�งก้านสุร้างคำวามร่มรื�นอยู่บริเวณ์ 

ลิานกว้างหน้าร้านหนังสืุอก็องดิด

ไม่มีใคำรรู้ว่าต้ินไทุรเจริญ่เติิบโติอยู่ติรงนี�ตัิ�งแต่ิเมื�อไร เพราะ

แม้แต่ิเจ้าขึ้องพื�นทีุ�เดิมก็ไม่เคำยสัุงเกติเห็นมาก่อน แลิะติอนทีุ� 

คุำณ์ดวงฤทุธิุ� บุนนาคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัทุ ดวงฤทุธิุ� บุนนาคำ  

จำากัด แลิะกรรมการผู้จัดการ บริษัทุ เดอะ แจม แฟคำทุอรี� จำากัด  

ตัิดสิุนใจพัฒนาพื�นทีุ�ริมแม่นำ�าเจ้าพระยา ซึึ�งตัิ�งอยู่บนถูนน 

เจริญ่นคำร เขึ้ติคำลิองสุาน กรุงเทุพฯ ผืนนี� เขึ้าเองก็ไม่ได้รับรู้ 

การมีอยู่ขึ้องต้ินไม้ใหญ่่นี�เช่ีนกัน

ด้วยบริเวณ์นั�นมีสุภาพเปั็นชีุมชีนแออัดทีุ�แทุรกผสุานอยู่ 

กับโรงงานถู่านไฟฉาย โรงงานนำ�าแข็ึ้ง โรงงานผลิิติยา แลิะโกดัง  

ซึึ�งทัุ�งหมดถููกทิุ�งร้างมานานกว่าสุามสิุบป่ั บ้านเก่า 2-3 หลัิงทีุ� 

เบียดกันอยู่บดบังต้ินไทุรเกือบมิด จนมองไม่เห็นลิำาต้ิน มีเพียง 

กิ�งก้านบางสุ่วนทีุ�โผล่ิออกมา

“พอเรารื�อออกถึูงเริ�มเห็นลิำาต้ินว่าเป็ันต้ินไทุร แลิะ 

เห็นว่าติ้นใหญ่่ขึ้นาดไหน ลิำาต้ินสุวยมาก มีกิ�งหนึ�งทีุ�วิ�งออกไปั 

ไกลิแลิะมีรากหยั�งลึิกลิงไปัทีุ�ดินคำำ�ากิ�งนี�ไว้ จึงคำงอยู่มา 10-20  

ป่ัแล้ิว พอเราเห็นว่ามันมีลัิกษณ์ะพิเศษ ติอนนั�นก็ตืิ�นเต้ินกัน 

ใหญ่่” คุำณ์ดวงฤทุธิุ�เล่ิาย้อนถึูงจังหวะทีุ�ต้ินไม้ในมุมอับเผยตัิว 

อวดคำวามงามสูุ่สุายติาผู้คำน

เพราะชืี�นชีอบต้ินไม้อยู่แล้ิวเป็ันทุุนเดิม จึงไม่น่าแปัลิกใจ 

ทีุ�ชีายคำนนี�จะติกหลุิมรักต้ินไทุรตัิ�งแต่ิแรกเห็น เขึ้าตัิดสิุนใจทัุนทีุ 

ว่าต้ิองเก็บไว้ให้อยู่เคีำยงคู่ำกับโคำรงการ หลัิงจากนั�นก็กลิายเป็ันว่า  

ต้ินไทุรทัุ�งจุดปัระกาย ทัุ�งบันดาลิใจ ให้คุำณ์ดวงฤทุธิุ�คิำดต่ิอแลิะ

แติกไอเดียสุำาหรับการจัดกิจกรรมในพื�นทีุ�ติามมาอีกมากมาย

“ติอนแรกไม่คิำดว่าจะเป็ันอย่างนี�ด้วยซึำ�านะ แต่ิทุุกอย่าง 

มันค่ำอยๆ เปิัดเผยมาทีุลิะนิด ทัุ�งตัิวตึิก ทัุ�งต้ินไม้ เกิดเป็ันแรง 

บันดาลิใจซึึ�งกันแลิะกัน ต้ินไม้เหมือนกับบอกเราว่า ทุำาอันนี�สิุๆ 

แล้ิวมันจะสุวย มันจะเทุ่ มันจะดี ซึึ�งต่ิอมาก็เกิดกิจกรรมเหล่ิานี� 

ขึึ้�นจริงๆ แลิะผลิลัิพธ์ุก็ออกมาดีมาก”

เมื�อโคำรงการเปิัดตัิวในป่ั 2556 อาคำารเก่าในพื�นทีุ�สีุ�ไร่ 

ได้รับการพลิิกฟ้�นให้กลิายเป็ันร้านเฟอร์นิเจอร์แลิะขึ้องแต่ิงบ้าน  

ร้านเสืุ�อผ้า ร้านกาแฟ ร้านหนังสืุอ ร้านอาหาร แกลิเลิอรี แลิะ 

สุำานักงานสุถูาปันิก อย่างสุวยงาม สุ่วนลิานใติ้ต้ินไทุรก็ยังเต็ิม 

ไปัด้วยชีีวิติชีีวาขึ้องผู้คำนทีุ�แวะเวียนมาเดินเลืิอกซืึ�อสิุนค้ำาใน 

ติลิาดนัดต้ินไม้ ติลิาดนัดอาหาร หรือร่วมชีมการแสุดงดนติรี

หากวันไหนไม่มีกิจกรรมพิเศษ พื�นทีุ�ติรงนี�ก็ทุำาหน้าทีุ�เป็ัน 

แหล่ิงพักผ่อนหย่อนใจสุำาหรับทุุกคำน เป็ันเหมือน ‘Pocket Park’  

หรือพื�นทีุ�สีุเขีึ้ยวขึ้นาดเล็ิกในซึอกหลืิบขึ้องเมืองหลิวง ซึึ�งเปิัด 

กว้างให้ทัุ�งนักทุ่องเทีุ�ยวแลิะคำนในชุีมชีนลิะแวกนั�นก้าวเข้ึ้าสูุ่ 

อ้อมกอดขึ้องคำวามร่มรื�น

 

สุำาหรับคำนทีุ�รู้จักลัิกษณ์ะนิสัุยขึ้องต้ินไทุรอยู่บ้างก็อาจจะ 

พอจับคำวามผิดปักติิได้ว่า ไทุรต้ินนี�มีรากอากาศทีุ�เปัลีิ�ยนเป็ัน 

รากคำำ�ายันในสัุดสุ่วนทีุ�นับว่าค่ำอนข้ึ้างน้อยเมื�อเทีุยบกับกิ�งก้าน 

ทีุ�แผ่รัศมีออกโดยรอบ นั�นเป็ันเพราะในช่ีวงแรกขึ้องการพัฒนา

พื�นทีุ� คำนงานได้ตัิดรากคำำ�ายันทิุ�งไปัโดยไม่มีใคำรทัุนห้าม สุะทุ้อน

ชัีดเจนถึูงค่ำานิยมพื�นฐิานขึ้องคำนในเมืองทีุ�ชิีนชีากับการตัิดต้ินไม้ 

เพื�อหลีิกทุางให้อาคำารหรือถูนน แลิะเมื�อขึึ้�นชืี�อว่าเป็ัน ‘ค่ำานิยม’  

แล้ิว ใช้ีเวลิาปัลิูกฝังนานเทุ่าใดก็ใช้ีเวลิาถูอดถูอนเปัลีิ�ยนแปัลิง 

นานเทุ่านั�น

เหตุิน่าเศร้าดังกล่ิาวทุำาให้ทีุมงานในพื�นทีุ�ต้ิองพยุงนำ�าหนัก 

ขึ้องบางกิ�งก้านทีุ�ใหญ่่โติด้วยการผูกเชืีอกดึงรั�งไว้กับลิำาต้ิน 

ปั�องกันกิ�งก้านฉีกหักแบบฉับพลัิน ซึึ�งจะเป็ันอันติรายต่ิอทัุ�งต้ิน 

ไทุรเองแลิะติ่อคำนทีุ�กำาลัิงเพลิิดเพลิินกับบรรยากาศอยู่ใต้ิต้ิน  

ขึ้ณ์ะเดียวกันก็ต้ิองหมั�นลิิดกิ�งอย่างสุมำ�าเสุมอเพื�อลิดทุอน 

นำ�าหนักทีุ�ต้ินไทุรต้ิองแบกรับ โดยมีผู้ชีำานาญ่งานสุวนเข้ึ้ามาดูแลิ 

ทุุกๆ 1-2 เดือน

เกือบเจ็ดป่ัทีุ�ผ่านมาขึ้องการดำาเนินโคำรงการเดอะ แจม 

แฟคำทุอรี� คุำณ์ดวงฤทุธิุ�สัุงเกติเห็นว่า คำนเมืองจำานวนไม่น้อย 

โหยหาคำวามเขีึ้ยวชีอุ่มขึ้องธุรรมชีาติิทัุ�งรู้ตัิวแลิะไม่รู้ตัิว คำนสุ่วน

ใหญ่่มักรู้สุึกตืิ�นเติ้นเปั็นพิเศษเมื�อมีโอกาสุสุัมผัสุต้ินไม้ใหญ่่แลิะ

พื�นทีุ�สีุเขีึ้ยว คำวามพงึพอใจขึ้องผู้มาเยอืน ติลิอดจนเสุยีงสุะทุอ้น

ถึูงไทุรต้ินนี� ทุำาให้เขึ้ารู้สึุกภูมิใจว่า อย่างน้อยพื�นทีุ�เล็ิกๆ แห่งนี� 

ก็สุามารถูเก็บรักษาต้ินไม้ใหญ่่เอาไว้ได้

“ถู้าเดอะ แจม แฟคำทุอรี�ไม่มีต้ินไทุรต้ินนี� ผมก็ยังนึก 

ไม่ออกว่าทีุ�นี�จะเป็ันยังไง” คุำณ์ดวงฤทุธิุ�กล่ิาวทิุ�งทุ้ายถึูงแรง

บันดาลิใจผู้หยั�งรากลึิกแม้จะถููกตัิดทุอน
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ในยุคำสุมัยทีุ�บ้านเมืองยังไม่เป็ันปึักแผ่นแลิะเต็ิมไปัด้วย

คำวามเปัลีิ�ยนแปัลิง นอกจากโหรหลิวงทีุ�คำอยพยากรณ์์เหตุิการณ์์

สุำาคัำญ่ให้พ่อบ้านแม่เมืองแลิ้ว สิุ�งศักดิ�สิุทุธิุ�อีกสิุ�งทีุ�รับหน้าทีุ�

คำล้ิายคำลึิงกันคืำอต้ินไม้ แลิะสุายพันธ์ุุทีุ�ชีาวสุยามนิยมปัลูิกไว้

เสีุ�ยงทุายมากเปั็นพิเศษคำือติ้นจำาปัา ด้วยขึ้ึ�นชืี�อว่าเปั็นติ้นไม ้

ทีุ�เลีิ�ยงยากแติ่ติายง่าย ปัราบเซีึยนนักปัลิูกมานักต่ิอนัก กระนั�น 

ณ์ วัดกลิางศรีพุทุธุาราม อำาเภอนคำรไทุย จังหวัดพิษณุ์โลิก ยังมี

ต้ินจำาปัาขึ้าวต้ินหนึ�งทีุ�ไม่เพียงเติิบโติงอกงาม แต่ิยังอยู่ยงจน 

สืุบปัระวัติิย้อนไปัได้กว่า 750 ป่ั 

สุมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชีานุภาพทุรงบันทึุกไว้ว่า 

พ่อขุึ้นบางกลิางทุ่าว เจ้าเมืองบางยาง ทุรงปัลูิกต้ินจำาปัาขึ้าวไว้

ทุางทิุศติะวันติกขึ้องพระอุโบสุถู วัดกลิางศรีพุทุธุาราม เพื�อเป็ัน

อนุสุรณ์์คู่ำบ้านคู่ำเมือง จากนั�นในเดือนมิถุูนายน 2497 หม่อมเจ้า

พูนพิศมัย ดิศกุลิ พระธิุดาในสุมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชีา- 

นุภาพ ได้เสุด็จมาอำาเภอนคำรไทุย แลิะติรัสุถูามถึูงต้ินจำาปัาขึ้าว

ดังกล่ิาว เพื�อจะเสุด็จไปัทุอดพระเนติรด้วยพระองค์ำเอง

ปัรากฏว่า ณ์ ด้านหลัิงอนุสุาวรีย์พ่อขุึ้นศรีอินทุราทิุติย์ 

ในอาณ์าเขึ้ติขึ้องวัด มีจำาปัาขึ้าวเก่าแก่ยืนต้ินติรงติามบันทึุกนั�น

จริง การมีอยู่ขึ้องจำาปัาต้ินนี�สุอดคำล้ิองกับติำานานทุ้องถิู�นทีุ�ว่า 

พ่อขุึ้นบางกลิางทุ่าว เจ้าเมืองบางยาง ได้ทุรงปัลูิกต้ินจำาปัาเพื�อ

เสีุ�ยงทุายก่อนยกไพร่พลิไปักู้เมืองสุุโขึ้ทัุย ซึึ�งขึ้ณ์ะนั�นติกอยู่ 

ภายใต้ิการปักคำรองขึ้องขึ้อม โดยทุรงตัิ�งสัุติยาธิุษฐิานว่า หากชีนะ

การศึก สุามารถูตีิเมืองสุุโขึ้ทัุยคืำนมาได้ ก็ขึ้อให้ต้ินจำาปัาเจริญ่

งอกงามดีแลิะออกดอกเปั็นสีุขึ้าว แติ่หากพลิาดทุ่าเสีุยทีุก็ขึ้อให้

จำาปัาเหี�ยวเฉาแลิะติาย

ทุุกอย่างเปั็นไปัติามทีุ�ทุรงตัิ�งสุัติยาธิุษฐิาน พ่อขึุ้นบาง 

กลิางทุ่าวได้รับชัียชีนะแลิะทุรงขึึ้�นคำรองราชีย์เป็ันพ่อขุึ้นศรี- 

อินทุราทิุติย์ ปัฐิมกษัติริย์ขึ้องราชีวงศ์พระร่วงแห่งอาณ์าจักร

สุุโขึ้ทัุย แลิะต้ินจำาปัาดอกสีุขึ้าวติ้นนี�ก็แติกกิ�งก้านเติิบโติเปั็น

ปัระจักษ์พยานแห่งพระบารมีเรื�อยมาจวบจนปััจจุบัน

คำวามพิเศษปัระการหนึ�งขึ้องจำาปัาต้ินนี�คำือดอกกลีิบ 

สีุขึ้าวนวลิหรือเหลิืองอ่อน แทุนทีุ�จะเปั็นสีุเหลิืองอมสุ้มหรือ 

สีุเหลืิองเข้ึ้มเหมือนจำาปัาทัุ�วไปั ผลิการสุำารวจแลิะศึกษา 

พรรณ์ไม้วงศ์จำาปัาหรือสุกุลิ Magnolia ในปัระเทุศไทุย พบว่า

ต้ินจำาปัาขึ้าวในวัดกลิางมีชืี�อวิทุยาศาสุติร์ว่า Magnolia  

champaca x baillonii นับเป็ันพรรณ์ไม้พื�นเมืองขึ้องอำาเภอ

นคำรไทุย จังหวัดพิษณุ์โลิก เกิดจากการผสุมพันธ์ุุติามธุรรมชีาติิ

ระหว่างจำาปัา (Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre)  

แลิะจำาป่ัป่ัา (Magnolia baillonii Pierre) ทุำาให้สีุขึ้องกลีิบดอก

เป็ันสีุออกขึ้าว แติกต่ิางจากจำาปัาทัุ�วไปัอย่างชัีดเจน

แม้จำาปัาเสีุ�ยงทุายน่าจะมีชีีวิติยืนยาวมานานกว่า 700 

ป่ัแล้ิว วันนี�มันก็ยังหมั�นออกดอกติามซึอกใบอย่างต่ิอเนื�อง 

ทัุ�งป่ั โดยจะออกดอกชุีกทีุ�สุุดในช่ีวงเดือนมีนาคำม กระทัุ�งสุ่ง

กลิิ�นหอมฟุ�งทัุ�วบริเวณ์วัด แต่ิสุุขึ้ภาพโดยรวมก็ทุรุดโทุรมลิง

ติามอายุขัึ้ย โคำนต้ินด้านหนึ�งทีุ�ผุกร่อนมานานกว่าสุามสิุบ

ป่ักลิายเปั็นช่ีองใหญ่่ขึ้นาดคำนลิอดผ่านได้ ซึึ�งชีาวนคำรไทุย 

เชืี�อกันว่า หากคำนต่ิางถิู�นเดินลิอดโพรงต้ินจำาปัาขึ้าวก็จะได้กลัิบ

มาอยู่ทีุ�นี�อีก จึงมีผู้คำนแวะเวียนมาลิอดโพรงหรือเดินวนรอบ

โคำนต้ินอยู่เป็ันปัระจำา แรงศรัทุธุาโดยรู้เทุ่าไม่ถึูงการณ์์นี� 

ได้ทุำาร้ายต้ินไม้ชีราอย่างไม่คำาดคิำด

งานดูแลิสุุขึ้ภาพจำาปัาขึ้าวเริ�มขึึ้�นในป่ั 2559 ดร.คำงศักดิ� 

มีแก้ว ผู้เชีี�ยวชีาญ่ปัระจำาสุำานักวิจัยแลิะพัฒนาการป่ัาไม้  

นำาทีุมหมอต้ินไม้จากสุ่วนกลิางเข้ึ้ามาเยียวยาจำาปัาขึ้าวแห่ง

เมืองพิษณุ์โลิก ยามนั�นต้ินไม้ศักดิ�สิุทุธิุ�เต็ิมไปัด้วยกิ�งยอด 

แห้งเหี�ยว สุาเหตุิสุำาคัำญ่มาจากการทีุ�คำนพากันเดินเหยียบยำ�า

จำาปาขาว
วัดกลางศรีพุทธาราม ถนนอุดรดำาริห์ อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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โคำนต้ินซึำ�าๆ เพื�ออธิุษฐิานขึ้อให้ได้กลัิบมาอีก จนดินโคำนต้ินอัดแน่นเกินไปั ทุำาให้ระบบรากเสีุยหาย เมื�อญ่าติิโยมทีุ�มีจิติศรัทุธุาทุราบข่ึ้าว

จึงร่วมกันสุร้างรั�วล้ิอมเพื�อปั�องกันคำนเดินรอบโคำนติ้นในระยะปัระชีิด ขึ้ณ์ะทีุ�ทีุมหมอติ้นไม้ก็เติิมธุาติุอาหารบำารุงดินให้สุมบูรณ์์ขึึ้�นคำวบคู่ำ 

กับการใช้ีนำ�ายาเร่งการเจริญ่ขึ้องราก คำรั�นระบบรากได้รับการฟ้�นฟู ต้ินไม้ก็ค่ำอยๆ แติกกิ�งก้านใหม่ สุะพรั�งใบเขีึ้ยวสุวยงาม แลิดูมีชีีวิติชีีวา

ขึึ้�นอีกคำรั�ง สุำาหรับโพรงขึ้นาดใหญ่่ทีุ�โคำนติ้นจำาปัาขึ้าวยังได้รับการทุำาศัลิยกรรมด้วยการทุานำ�ายาเร่งการเติิบโติขึ้องเนื�อเยื�อแลิะโบกปัูนปิัด 

โพรง เพื�อเป็ันสุะพานนำาทุางให้เซึลิล์ิเนื�อเยื�อค่ำอยๆ เจริญ่เข้ึ้าหากันแลิะโอบหุ้มปูันในทีุ�สุุด

นอกจากคำวามสุำาคำัญ่ทุางปัระวัติิศาสุติร์ในฐิานะต้ินไม้เสีุ�ยงทุายขึ้องพ่อเมืองคำนแรกแห่งราชีวงศ์พระร่วงแล้ิว จำาปัาขึ้าวสุายพันธ์ุุ

เฉพาะถิู�นทีุ�ยังอยู่รอดมายาวนานเช่ีนนี� ย่อมต้ิองมีพันธุุกรรมแห่งคำวามแข็ึ้งแรงซ่ึอนอยู่ การอนุรักษ์ดูแลิจึงนับว่าเป็ันปัระโยชีน์ไม่เพียง

เฉพาะต่ิออดีติ แต่ิยังสุ่งเสุริมการวิจัยสุายพันธ์ุุต้ินไม้เฉพาะถิู�นขึ้องไทุยในอนาคำติสืุบไปัอีกช้ีานาน 

ด้ีวยการผ่สำมุพัีนธ์ุุ์ต้ามุธุ์รรมุช้าติ้ระหว่างจุำาป็าและจุำาปี็ป่็า
ทำาให้จุำาป็าข้าวต้้นนี�ออกดีอกสีำเหลืองอ่อน ผิ่ดีแผ่กจุากจุำาป็าทั�วไป็

นับุเป็็นไมุ้หายาก พีบุเฉพีาะบุางถิึ�นเท่านั�น 
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หากใคำรได้มาเยอืนวงัสุวนผกักาด ระหวา่งเดินติามแผน่หิน 

วางเรียงแถูว ยังไม่ทัุนข้ึ้ามธุารนำ�าเล็ิกๆ จะมองเห็นต้ินไม้สูุง 

แผ่พุ่มสุวยงาม ห้อมลิ้อมด้วยไม้เติ็มบริเวณ์โคำนติ้น ยืนเด่น 

สุะดุดติาเหมือนยืนรอต้ิอนรับแขึ้กเหรื�ออยู่กลิางสุนาม ซึึ�งต้ินไม้ 

ต้ินนี�ก็คืำอ ‘อินทุนิลินำ�า’ ต้ินไม้ผู้มีอาวุโสุทีุ�สุุดในพิพิธุภัณ์ฑ์์แห่งนี� 

นั�นเอง

อินทุนิลินำ�าต้ินนี�ปัระเมินกันว่าอายุมากกว่าหนึ�งร้อยป่ั  

เพราะอยู่มาตัิ�งแต่ิผืนดินยังเป็ันสุวนผักกาดขึ้องชีาวจีนซึึ�งเป็ัน 

ทีุ�มาขึ้องชืี�อวัง คำนดั�งเดิมในพื�นทีุ�เล่ิาต่ิอกันมาว่า อินทุนิลินำ�า 

ต้ินนี�เอาไว้ใช้ีทุำายา โดยคำนโบราณ์จะเก็บใบแก่มาติ้มนำ�าดื�มเพื�อ 

แก้โรคำเบาหวาน นับเป็ันสุรรพคุำณ์ปัระการหนึ�งขึ้องสุายพันธ์ุุ

เมื�อเปัลีิ�ยนแปัลิงการใช้ีปัระโยชีน์ทีุ�ดินมาเปั็นทีุ�ปัระทุับ 

สุ่วนพระองค์ำในพลิติรี พระเจ้าวรวงศ์เธุอ พระองค์ำเจ้าจุมภฏ- 

พงษ์บริพัติร กรมหมื�นนคำรสุวรรค์ำศักดิพินิติ หรือ ‘เสุด็จในกรมฯ’ 

ขึ้องคำนในวัง แลิะหม่อมราชีวงศ์พันธ์ุุทิุพย์ บริพัติร พระชีายา  

จึงโปัรดให้ดำาเนินการรื�อหมู่ติำาหนักไทุยโบราณ์มาปัลูิกในป่ั 2485  

พร้อมเก็บรักษาต้ินอินทุนิลินำ�าเอาไว้ จึงเรียกได้ว่าเป็ันต้ินไม้ 

ต้ินเดียวทีุ�อยู่มาก่อนการสุร้างวังสุวนผักกาดแลิะยังอยู่ยืนยาว 

มาจนถึูงปััจจุบัน 

เนื�องด้วยเสุด็จในกรมฯ โปัรดงานศิลิปักรรมเป็ันพิเศษ  

ทุรงสุะสุมรวบรวมงานศิลิปัะแลิะโบราณ์วัติถุูลิำ�าค่ำา จึงทุรงนำา 

ชิี�นงานเหลิา่นั�นมาติกแติง่ติำาหนัก ขึ้ณ์ะทีุ�หมอ่มราชีวงศพั์นธ์ุุทุพิย ์

ชืี�นชีอบต้ินไม้ นอกจากสุารพัดพันธ์ุุพืชีในวังสุวนผักกาดจะเป็ัน 

การนำาเข้ึ้ามาปัลิูกติามปัระสุงคำ์ขึ้องทุ่านแล้ิว หม่อมราชีวงศ์ 

พันธ์ุุทิุพย์ยังกำาหนดการจัดวางแลิะออกแบบพื�นทีุ�สุวนเองอีกด้วย  

โดยอินทุนิลินำ�าเปั็นหนึ�งในติ้นไม้ทีุ�ทุ่านโปัรดปัรานเปั็นพิเศษ  

เพราะออกดอกสีุม่วงขึ้นาดใหญ่่สุวยสุะพรั�งราวเดือนมีนาคำม 

แลิะเมษายน ช่ีวยแต้ิมเติิมคำวามงามให้กับช่ีวงวันคำล้ิายวันเกิด 

ขึ้องทุ่านในวันทีุ� 8 มีนาคำมพอดี

ต้ินอินทุนิลินำ�า หรือ ‘ติะแบกดำา’ มีถิู�นกำาเนิดในปัระเทุศไทุย  

เป็ันไม้ยืนต้ินขึ้นาดกลิางถึูงขึ้นาดใหญ่่ คำวามสูุงเมื�อโติเต็ิมทีุ� 

ปัระมาณ์ 10-25 เมติร สุมัยทีุ�เสุด็จในกรมฯ ยังทุรงดำารงพระชีนม์  

ต้ินอินทุนิลินำ�าแผ่กิ�งกว้างขึ้วาง สุร้างร่มเงาในพื�นทีุ�เกือบคำรึ�ง 

สุนามหญ้่า เมื�อต้ิองต้ิอนรับแขึ้กโดยเฉพาะทูุติติ่างปัระเทุศ  

หม่อมราชีวงศ์พันธ์ุุทิุพย์จึงมักให้จัดโต๊ิะรับรองภายใต้ิคำวามร่มรื�น 

เย็นสุบายนี� หรือจัดงานเลีิ�ยงยามคำำ�าคืำนทีุ�ต้ิองปัระดับปัระดาไฟ 

ทัุ�วสุนาม พร้อมฉายสุปัอติไลิต์ิเพิ�มคำวามอลัิงการให้ต้ินไม้ 

ผู้เป็ัน ‘เจ้าภาพ’ สุวยงามแลิะสุร้างคำวามปัระทัุบใจแก่คำนสุำาคัำญ่ 

ขึ้องปัระเทุศเสุมอมา

ผ่านมาจนถึูงปััจจุบัน ต้ินอินทุนิลินำ�าโดนตัิดแต่ิงกิ�งออก 

ทุุกป่ั เหตุิเพราะเนื�อไม้ผุแล้ิวมีผึ�งหลิวงเข้ึ้าไปัอยู่อาศัยแลิะ 

เพื�อเปิัดช่ีองให้แสุงแดดสุ่องถึูงพื�นสุนามหญ้่า นอกจากนี� 

ยังต้ิองหมั�นตัิดกาฝากทีุ�เกาะแกะรบกวน คำอยเติิมปุั�ยติามระยะ 

เวลิาทีุ�เหมาะสุม ทุำาให้สุุขึ้ภาพขึ้องอินทุนิลินำ�าโดยรวมยังอยู่ 

ในเกณ์ฑ์์แข็ึ้งแรงดีแลิะไม่มีอะไรน่าเป็ันกังวลิ

เสุด็จในกรมฯ แลิะหม่อมราชีวงศ์พันธ์ุุทิุพย์ทุรงตัิดสิุน 

พระทัุยแลิะติัดสิุนใจเปัิดวังสุวนผักกาดเพื�อการเยี�ยมชีมเมื�อ 

ป่ั 2495 นับเป็ันทีุ�ปัระทัุบขึ้องเจ้านายแห่งแรกในปัระเทุศไทุย 

ทีุ�เปิัดต้ิอนรับบุคำคำลิภายนอกในขึ้ณ์ะทีุ�เจ้าขึ้องยังพำานักอยู่  

กระทัุ�งเสุด็จในกรมฯ สิุ�นพระชีนม์ในป่ั 2502 หม่อมราชีวงศ์ 

พันธ์ุุทุิพย์ได้มอบวังสุวนผักกาดให้อยู่ในคำวามดูแลิขึ้องมูลินิธิุ 

จุมภฏ-พันธ์ุุทิุพย์ แลิะเปิัดเป็ัน ‘พิพิธุภัณ์ฑ์์วังสุวนผักกาด’ 

นับแต่ินั�นเป็ันต้ินมา สุถูานทีุ�แห่งนี�จึงไม่เพียงเป็ันแหล่ิงเรียนรู้ 

เชิีงปัระวัติิศาสุติร์จากเรื�องราวขึ้องโบราณ์วัติถุู งานพุทุธุศิลิป์ั  

เคำรื�องใช้ีสุ่วนพระองคำ์อีกหลิากหลิาย แติ่ต้ินอินทุนิลินำ�าแลิะ 

พืชีพรรณ์มากมายยังเป็ันองค์ำปัระกอบสุำาคัำญ่ทีุ�ทุำาให้ผู้เข้ึ้าชีม 

สัุมผัสุถูึงคุำณ์คำ่าขึ้องพื�นทีุ�สีุเขีึ้ยว แม้มีขึ้นาดไม่ถึูงหนึ�งไร่แต่ิก็ 

เป็ันแหล่ิงพักกาย-ใจกลิางเมืองทีุ�หาได้ยากขึึ้�นเรื�อยๆ

การเติิบโติขึ้องเมืองหลิวงติลิอดระยะเวลิาหลิายสิุบป่ั 

สุร้างคำวามเปัลีิ�ยนแปัลิงให้พื�นทีุ�รอบวังสุวนผักกาดอย่าง 

ต่ิอเนื�อง จากชีานเมืองอันเงียบสุงบสุมัยหลัิงสุงคำรามโลิก 

คำรั�งทีุ� 2 วังสุวนผักกาดห้อมลิ้อมด้วยอาคำารสุูง คำลิอง 

ศรีอยุธุยาซึึ�งเคำยมี ‘เรือเมล์ิขึ้าว’ ขึ้องนายเลิิศแล่ินผ่านก็ถููก 

แทุนทีุ�ด้วยถูนนแปัดเลินทีุ�คัำบคัำ�งเกือบทัุ�งวัน ด้านบนยังมี 

เสุ้นทุางรถูไฟฟ�าทุอดขึ้นาน ถัูดไปัอีกไม่ไกลิก็เป็ันทุางด่วน 

เฉลิิมมหานคำร 

แต่ิเมื�อเข้ึ้ามายืนอยู่เบื�องหน้าอินทุนิลินำ�า พลัินรู้สึุกว่า 

ได้เข้ึ้ามาสูุ่โลิกอีกใบ เหล่ิาต้ินไม้คำล้ิายผนึกกำาลัิงกันช่ีวยกั�น 

ขึ้วางคำวามอึกทึุกพลุิกพล่ิานจากภายนอกเอาไว้ ซัึบคำวาม 

วุ่นวาย ใหใ้จไดสัุ้มผัสุบรรยากาศแหง่คำวามสุงบรม่รื�นทัุ�วบริเวณ์ 

นับจากอดีติจวบจนปััจจุบัน อินทุนิลินำ�าแห่งวังสุวน- 

ผักกาดยังคำงต้ิอนรับแขึ้กได้อย่างน่าปัระทัุบใจเสุมอมา
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“Trees are your best antiques.”
Alexander Smith
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พุทรา
เขตอุทยานประวัติศาสตร์ อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“คร้�นช้้�งพระนเรศร์ถอยไป จ่ึ่�งได้ท่ี่�ประจ้ึ่นหน่�ง เร่ยกว่�

หนองข�ย้นแลพุดที่ร�กะแที่ก ก็ย้งม่ท่ี่�ท่ี่�อ้นน้�นจึ่นทุี่กว้นน่� ช้้�ง

พระนเรศร์น้�นย้นต้ำนพุดที่ร�อ้นน้�นเข้�ได้แล้วจ่ึ่�งช้นกะแที่กข่�นไป  

ก็คำ��ค�งช้้�งอุปร�ช้�เข้� ฝ่่�ยข้�งช้้�งอุปร�ช้�กเ็บืือนหน�้ไป พระ

นเรศร์ได้ท่ี่ก็ฟัันด้วยพระแสงของ้�ว ชื้�อเจ้ึ่�พระย�แสนพลพ่�ย 

ก็ถูกอุปร�ช้�พระเศ่ยรก็ข�ดออกไปก้บืท่ี่�บืนฅอช้้�ง”

 

ข้ึ้อคำวามข้ึ้างต้ินปัรากฏอยู่ในหนังสืุอ ‘คำำาให้การขุึ้นหลิวง

หาวัด ฉบับหลิวง’ ต้ินฉบับเดิมเป็ันภาษามอญ่ เขีึ้ยนขึ้ึ�นจาก 

คำำาให้การขึ้องเชีลิยศึกชีาวอยุธุยาทีุ�ถููกกวาดติ้อนไปัอยู่พม่าเมื�อ

คำราวเสีุยกรุงศรีอยุธุยาคำรั�งทีุ� 2 ในป่ั 2310 ถืูอเป็ันพงศาวดาร

ฉบับหนึ�งทีุ�เล่ิาถึูงเหตุิการณ์์ยุทุธุหัติถีู ในจังหวะทีุ�พลิายภูเขึ้าทุอง  

ช้ีางคู่ำพระบารมีขึ้องสุมเด็จพระนเรศวรมหาราชี พลิาดทุ่าล่ิาถูอย  

แต่ิสุบจังหวะใช้ีเทุ้าหลิงัยนัติน้พทุุราไว้ จึงติา้นทุานกำาลัิงมหาศาลิ

ขึ้องพลิายพัทุธุกอ ช้ีางทุรงขึ้องพระมหาอุปัราชีาแม่ทัุพพม่า 

ไว้ได้ แลิะสุามารถูเอาชีนะศกึคำรานั�นซึึ�งเป็ันศึกสุุดทุ้ายทีุ�วัดชีะติา

บ้านเมืองอโยธุยา

อันทีุ�จริงยังมีเอกสุารอีกหลิายชิี�นทัุ�งขึ้องไทุย พม่า แลิะ

ชีาติิติะวันติก ซึึ�งบรรยายฉากยุทุธุหัติถีูแติกต่ิางกันไปัเกือบ 

สิุบรูปัแบบ บ้างว่าช้ีางใช้ีสุองเทุ้าหลัิงยันจอมปัลิวกในป่ัาพุทุรา 

บ้างก็ข้ึ้ามรายลิะเอียดขึ้ณ์ะชีนชี้าง แต่ิเน้นเรื�องฤกษ์ผานาทุี  

หรือกล่ิาวถึูงป้ันไฟซึึ�งเป็ันอาวุธุทีุ�ทุำาให้พระมหาอุปัราชีาทิุวงคำติ  

ยากจะพิสูุจน์ได้ว่าหลัิกฐิานไหนใกล้ิเคีำยงคำวามจริงทีุ�สุุด

อย่างไรก็ติาม ข้ึ้อมูลิทีุ�บ่งชีี�ว่าต้ินพุทุราช่ีวยให้สุมเด็จพระ

นเรศวรฯ ชีนะศึกนั�นดูจะเป็ันข้ึ้อมูลิทีุ�ยดึโยงคำวามสุามัคำคีำขึ้องคำน

ไทุยไว้ได้อย่างกว้างขึ้วางแลิะยาวนาน ทัุ�งในแง่คำวามจงรักภักดี

ต่ิอชีาติิแลิะคำวามเชืี�อเรื�องคำวามศักดิ�สิุทุธิุ�ขึ้องต้ินไม้ หลัิกฐิาน 

แห่งศรัทุธุานี�ปัรากฏเปั็นจิติรกรรมขึ้นาดใหญ่่บนฝาผนังฝั�งทิุศ

ติะวันออกภายในพระวิหารขึ้องวัดสุุวรรณ์ดารารามราชีวรวิหาร  

จังหวดัพระนคำรศรอียธุุยา ผลิงานศลิิปัะชิี�นสุำาคัำญ่ดังกลิา่วแสุดง

เหตุิการณ์์ติอนสุมเด็จพระนเรศวรฯ ทุรงกระทุำายุทุธุหัติถีูกับพระ

มหาอุปัราชีา โดยทีุ�ขึ้าหลัิงซ้ึายขึ้องพลิายภูเขึ้าทุองยันอยู่กับ 

ติอไม้ ซึึ�งสืุ�อถึูงติอพุทุรานั�นเอง กระทัุ�งภาพยนติร์ ตำำ�น�นสมเด็จึ่

พระนเรศวรมห�ร�ช้ ภ�ค 5 ยุที่ธห้ตำถ่ โดยหม่อมเจ้าชีาติรีเฉลิิม  

ยุคำลิ ก็ยังใสุ่รายลิะเอียดการยันต้ินพุทุรานี�ลิงไปัในฉากยุทุธุหัติถีู

ด้วย

 

กลุ่ิมต้ินพุทุราจำานวนมากในเขึ้ติอุทุยานปัระวัติิศาสุติร์

พระนคำรศรีอยุธุยาก็เคำยถููกพูดถึูงในแนวทุางทีุ�แติกต่ิางกัน บ้าง

เล่ิาขึ้านว่าเมื�อสุมเด็จพระนเรศวรฯ เสุด็จกลิับถูึงกรุงศรีอยุธุยา 

ได้มีรับสัุ�งให้ปัลูิกต้ินพุทุรารอบพระราชีฐิาน ในฐิานะติ้นไม้ทีุ�มี 

บุญ่คุำณ์แลิะช่ีวยให้ชีนะการศึก บ้างก็เชืี�อว่าต้ินพุทุราเหล่ิานี� 

เติิบโติจากผลิพุทุราทีุ�ทุหารพม่ากินทิุ�งไว้ระหว่างยกทุัพเข้ึ้า 

ปิัดล้ิอมกรุงศรีอยุธุยา

ขึ้ณ์ะทีุ�บันทึุกขึ้องฌััก เดอ กูทุร์ (Jacques de Coutre) 

พ่อค้ำาอัญ่มณี์ทีุ�ติิดติามคำณ์ะทูุติจากโปัรตุิเกสุเข้ึ้ามาในสุยาม 

เขีึ้ยนไว้ว่า หลัิงผ่านศึกยุทุธุหัติถีู 4 ป่ั พลิายภูเขึ้าทุองก็ล้ิม  

สุมเด็จพระนเรศวรฯ เสีุยพระราชีหฤทัุยมาก แลิะในเมื�อช้ีาง 

ทีุ�ได้รับการขึ้ึ�นระวางเปั็นช้ีางหลิวงทุุกชี้างนับว่ามียศเทุียบเทุ่า

เจ้าพระยา สุมเด็จพระนเรศวรฯ จึงโปัรดให้สุร้างเมรุให้แก ่

ช้ีางหลิวงอย่างสุมเกียรติิ มีงานถึูง 7 วัน 7 คืำน แลิะทุรงปัลูิกต้ิน

พุทุรารอบพระบรมมหาราชีวังแลิะคูำเมืองเพื�อเป็ันการระลึิกถึูง

พลิายภูเขึ้าทุอง

 

นี�คืำอเรื�องราวมากมายขึ้องต้ินพุทุราทีุ�เกี�ยวพันกับเหตุิ- 

การณ์์ในปัระวัติิศาสุติร์ยุคำกรุงศรีอยุธุยา หลิายต้ินมอดไหม้ไปัใน

เปัลิวเพลิิงคำรั�งเสีุยกรุงฯ แลิะทีุ�ยังเหลืิอรอดยืนต้ินอยู่ในอาณ์าเขึ้ติ

ขึ้องอุทุยานปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรศรีอยุธุยาทุุกวันนี� ไม่ว่าจะ

เป็ันบริเวณ์พระราชีวังโบราณ์ วัดพระศรีสุรรเพชีญ์่ วัดพระราม 

วัดราชีบูรณ์ะ แลิะวัดมหาธุาตุิ ก็พบว่าไม่มีต้ินใดเลิยทีุ�ปัลูิกหรือ
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ปั็จุจุุบัุน พุีทราทั�งหมุดีรอบุเข้ต้วัดีและพีระราช้ฐานโบุราณ
ในอยุธุ์ยามีุจุำานวน 698 ต้้น และเมืุ�อสืำบุป็ระวัติ้โดียละเอียดีแล้ว 

พีบุว่ามีุคัวามุเป็็นไป็ได้ีที�บุางต้้นจุะเป็็นลูกหลานข้องพุีทรา
ในต้ำานานสำมุเด็ีจุพีระนเรศวรฯ
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เติิบโติมาตัิ�งแต่ิรัชีสุมัยสุมเด็จพระนเรศวรฯ เนื�องด้วยการสุำารวจ

แลิะการศึกษาคำวามหลิากหลิายทุางพันธุุกรรมขึ้องกลุ่ิมต้ินพุทุรา

ในป่ั 2560 โดยสุถูาบันชีีววิทุยาศาสุติร์โมเลิกุลิ มหาวิทุยาลัิยมหิดลิ  

ระบุว่าต้ินพุทุราทัุ�งหมดจำานวน 698 ต้ิน มีอายุเพียงระหว่าง 46-

130 ป่ัเทุ่านั�น

ผลิการติรวจสุอบนี�สุอดรับกับข้ึ้อมูลิการบูรณ์ปัฏิสัุงขึ้รณ์์

พระราชีวังโบราณ์ อยุธุยา ซึึ�งเกิดขึึ้�นคำรั�งแรกในรัชีสุมัยพระบาทุ- 

สุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัว โดยพระยาโบราณ์ราชีธุานินทุร์  

สุมุหเทุศาภิบาลิมณ์ฑ์ลิกรุงเก่า (เทีุยบเทุ่ากับติำาแหน่งผู้ว่าราชีการ

จังหวัดในปััจจุบัน) มีแนวคิำดให้ปัลูิกต้ินพุทุรารอบพระราชีวังหลิวง  

แลิะอนุญ่าติให้ปัระชีาชีนเข้ึ้าไปัเก็บผลิพุทุรารับปัระทุานหรือนำา

ไปัจำาหน่ายได้ อันเป็ันกุศโลิบายดึงคำนรอบพื�นทีุ�ให้เข้ึ้ามาช่ีวยดูแลิ

โบราณ์สุถูานในอีกทุางหนึ�ง

แต่ิเนื�องจากไม่พบข้ึ้อมูลิชัีดเจนว่าการปัลูิกต้ินพุทุราสุมัย

รัชีกาลิทีุ� 5 นี�เริ�มต้ินในป่ัใด มีเพียงปัระวัติิการทุำางานขึ้องพระยา

โบราณ์ราชีธุานนิทุรซึ์ึ�งบนัทุกึไว้ว่า เริ�มรบัราชีการทีุ�มณ์ฑ์ลิอยธุุยา

คำรั�งแรกในป่ั 2439 หากใช้ีป่ัปัฏทิิุนนี�เปัน็จดุเริ�มติน้ยอ่มหมายคำวาม

ว่า ณ์ เวลิานั�นทีุ�พระยาโบราณ์ราชีธุานินทุร์สัุ�งให้ปัลูิก ต้ิองมีต้ิน

พุทุราอยู่บริเวณ์นั�นอยู่แล้ิว เพราะติ้นพุทุราทีุ�อายุมากทีุ�สุุดใน

ปััจจุบันหลิายต้ินเติิบโติก่อนช่ีวงเวลิานั�นเกือบสิุบป่ั จึงมีคำวามเป็ัน

ไปัได้ว่าแทุ้จริงติ้นพุทุราเหลิ่านี�อาจเปั็นลิูกหลิานขึ้องติ้นพุทุรา 

รัชีสุมัยสุมเด็จพระนเรศวรฯ ทีุ�เมล็ิดงอกแลิะเติิบโติกันเองติาม

ธุรรมชีาติิ

 

ต่ิอมาในป่ั  2478 เมื�อกรมศิลิปัากรปัระกาศขึึ้�นทุะเบียนให้

พระราชีวังโบราณ์แลิะวัดเก่าแก่อีกหลิายแห่งในเขึ้ติเกาะเมือง

พระนคำรศรีอยุธุยาเป็ันแหล่ิงโบราณ์สุถูานทีุ�สุำาคัำญ่ขึ้องชีาติิ แต่ิ

ไม่มีกำาลัิงเจ้าหน้าทีุ�เพียงพอจะจัดการพื�นทีุ�รกร้างอันกว้างขึ้วาง 

ซึึ�งเต็ิมไปัด้วยหญ้่าแลิะวัชีพืชี ศาสุติราจารย์ มานิติ วัลิลิิโภดม 

นักโบราณ์คำดีระดับปัรมาจารย์ อดีติหัวหน้ากองโบราณ์คำดี 

กรมศิลิปัากร ได้เสุนอให้ปัลูิกต้ินพุทุราเพิ�มเติิมจากทีุ�มีอยู่เดิม 

แล้ิวจำานวนหนึ�ง

ทัุ�งนี�เพื�อทีุ�ว่าเมื�อพุทุราโติเต็ิมทีุ�จนออกดอกผลิจะได้

อนุญ่าติให้ราษฎ์รเข้ึ้ามาเก็บลูิกพุทุราทีุ�ร่วงหล่ินไปักินสุด 

หรือแปัรรูปัเป็ันพุทุราเชืี�อมแลิะพุทุรากวนขึ้ายได้ โดยจ่ายค่ำา

ธุรรมเนียมเก็บพุทุราในอัติราต้ินลิะ 5 บาทุ แลิะแบ่งพื�นทีุ�

ชัีดเจน ผลิทีุ�ติามมาก็คืำอใคำรใช้ีปัระโยชีน์จากพุทุราต้ินไหน 

ก็มักพลิอยถูางหญ่้าแลิะดูแลิคำวามสุะอาดรอบต้ินนั�นด้วย 

เพราะพื�นดินทีุ�ไม่รกเรื�อย่อมช่ีวยให้เก็บผลิพุทุราได้สุะดวกขึึ้�น 

หลัิงจากทีุ�ได้รบัพิจารณ์าคัำดเลืิอกให้เป็ันแหล่ิงมรดกโลิก

ทุางวัฒนธุรรมในป่ั 2534 นักทุ่องเทีุ�ยวเข้ึ้ามาเยี�ยมชีมมากขึึ้�น  

กรมศิลิปัากรจึงยกเลิิกระบบสัุมปัทุานต้ินพุทุราแลิะอนุญ่าติให้

ปัระชีาชีนทัุ�วไปัเข้ึ้าไปัเก็บผลิพุทุราได้ติามวิถีูปัฏิบัติิเดิม

 

กลุ่ิมพุทุราทีุ�ปัลูิกเพิ�มเติิมในรอบลิ่าสุุดนี�ไม่เพียงระบาย

แต่ิงแต้ิมสีุเขีึ้ยวร่มรื�นให้ภูมิทัุศน์แลิะบรรยากาศ แต่ิยังกลิาย 

เป็ันต้ินไม้ทีุ�อยู่คู่ำกับโบราณ์สุถูานเหล่ิานี�เรื�อยมาจนถึูงปััจจุบัน  

ด้วยอายุขัึ้ยมากกว่าร้อยป่ัทุำาให้สุุขึ้ภาพขึ้องพุทุราโบราณ์ 

หลิายต้ินเริ�มถูดถูอย ต้ิองได้รับการดูแลิมากกว่าแค่ำตัิดแต่ิงกิ�ง  

ทุุกฝ่ายซึึ�งมีหน้าทีุ�รับผิดชีอบจึงต่ิางพยายามชี่วยกันอนุรักษ์ 

ต้ินเดิมคำวบคู่ำกับการอนุบาลิกล้ิาใหม่ๆ ขึึ้�นมาทุดแทุน เพื�อให้

ต้ินพุทุรายังอยู่ร่วมเป็ันองค์ำปัระกอบสุำาคัำญ่ขึ้องอุทุยาน 

ปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรศรีอยุธุยาแลิะเป็ันหลัิกฐิานอันมีชีีวิติ 

ให้ติำานานยุทุธุหัติถีูยังถููกเล่ิาขึ้านอย่างมีอรรถูรสุสืุบไปั
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เดิีมุช้าววังเรียกไมุ้ต่้างถิึ�นต้้นนี�ว่า ‘ต้้นนำ�าอบุฝัรั�ง’ ต่้อมุาเป็ลี�ยนเป็็น ‘แก้วใจุจุุลจุอมุ’ 
 สัำนนิษ์ฐานกันว่าหมุายถ่ึงแก้วต้าดีวงใจุข้องพีระบุาทสำมุเด็ีจุพีระจุุลจุอมุเกล้าเจุ้าอยู่หัว  

ซ่ึ่�งก็คืัอสำมุเด็ีจุพีระนางเจุ้าสุำนันทากุมุารีรัต้น์ฯ นั�นเอง
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ภายในมหาวิทุยาลิัยราชีภัฏสุวนสุุนันทุามีเนินดินขึ้นาด 

ย่อมทีุ�เต็ิมไปัด้วยแมกไม้อยู่แห่งหนึ�ง คำนคุ้ำนเคำยเรียกกันว่า 

‘เนินพระนาง’ ด้วยอยู่ใกล้ิพระราชีานุสุาวรีย์สุมเด็จพระนางเจ้า 

สุุนันทุากุมารีรัติน์ พระบรมราชีเทุวี ทุ่ามกลิางต้ินไม้ใหญ่่น้อย 

ติรงเนินพระนางนั�น ปัรากฏไม้พุ่มขึ้นาดกลิางซึึ�งสูุงเด่นถึูงสิุบห้า 

เมติร ลิำาต้ินคำดโคำ้งสุร้างเสุ้นสุายแปัลิกติา หากแติ่คุำณ์ค่ำาทุาง 

ปัระวัติิศาสุติร์ขึ้องมันกลัิบโดดเด่นยิ�งกว่า เพราะนี�คืำอต้ินแก้ว 

เจ้าจอมรุ่นแรกในปัระเทุศไทุย ปัลูิกตัิ�งแต่ิสุมัยรัชีกาลิทีุ� 5 คำรั�ง 

แรกสุร้างสุวนสุุนันทุา ซึึ�งในติอนนั�นปัลูิกไว้หลิายติน้แต่ิเหลืิอรอด 

มาถึูงปััจจุบันเพียงต้ินเดียว นับรวมอายุแล้ิวมากกว่าร้อยป่ั

ข้ึ้อมลูิใน จึ่ดหม�ยเหตำกุ�รอนุร้กษ์์กรงุร้ตำนโกสนิที่ร ์ระบุว่า  

พระบาทุสุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัวทุรงพระกรุณ์า 

โปัรดเกล้ิาฯ ให้สุร้างสุวนแห่งนี�ทุางทิุศติะวันติกขึ้องพระราชีวัง 

ดุสิุติเมื�อป่ั 2451 โดยพระราชีทุานนาม ‘สุวนสุุนันทุา’ นัยว่าเป็ัน 

อนุสุรณ์์แด่สุมเด็จพระนางเจ้าสุุนันทุากุมารีรัติน์ พระบรมราชีเทุวี  

ซึึ�งสิุ�นพระชีนม์จากอุบัติิเหตุิเรือพระปัระเทีุยบล่ิมในป่ั 2423

ด้วยพระราชีปัระสุงค์ำให้สุวนแห่งนี�เป็ันสุวนป่ัาคำล้ิายทีุ� 

พระราชีวังเบิร์นสุติอร์ฟ ปัระเทุศเดนมาร์ก จึงทุรงพระกรุณ์า 

โปัรดเกล้ิาฯ ให้นำาพันธ์ุุไม้ดอกไม้ผลิหายากนานาชีนิดมาปัลูิก 

รวมกันไว้ หนึ�งในนั�นคำือติ้นไม้ทีุ�มีชืี�อสุามัญ่เป็ันภาษาลิะติินว่า  

‘lignum vitae’ แปัลิว่า ‘ต้ินไม้แห่งชีีวิติ’ พระองค์ำเคำยทุอดพระ- 

เนติรคำวามงามเมื�อคำรั�งเสุด็จปัระพาสุชีวาแลิะได้ทุรงนำาสุายพันธ์ุุ 

กลัิบมาด้วย

พระบาทุสุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัวเสุด็จสุวรรคำติ 

หลัิงจากเริ�มสุร้างสุวนได้เพียงสุองป่ั พระบาทุสุมเด็จพระมงกุฎ์- 

เกล้ิาเจ้าอยู่หัวจึงทุรงพระกรุณ์าโปัรดเกล้ิาฯ ให้ดำาเนินการสุร้าง 

ต่ิอจนแลิว้เสุรจ็ในป่ั 2466 เดมิทุชีีาววงัเรียกติน้ไมต่้ิางถิู�นติน้นี�ว่า  

‘ต้ินนำ�าอบฝรั�ง’ ด้วยยามทีุ�ดอกกลิีบบางสุีม่วงคำรามอมขึ้าวบาน 

สุะพรั�งทัุ�งต้ินนั�นจะสุ่งกลิิ�นหอมชืี�นใจไปัทัุ�ว คำรั�นเมื�อพระวิมาดา- 

เธุอ พระองค์ำเจ้าสุายสุวลีิภิรมย์ กรมพระสุุทุธุาสิุนีนาฏ 

ปิัยมหาราชีปัดิวรัดา เสุด็จมาปัระทุับทีุ�ติำาหนักซึึ�งสุร้างขึ้ึ�นใน 

บริเวณ์สุวนนี�ช่ีวงป่ั 2467-2472 ดูเหมือนติ้นไม้ต้ินเดียวกันนี� 

จะถููกเปัลีิ�ยนชืี�อเรียกเป็ัน ‘แก้วใจจุลิจอม’ สัุนนิษฐิานกันว่า 

ตัิ�งโดยพระวิมาดาเธุอฯ หมายคำวามถึูงผู้ทีุ�เป็ันแก้วติาดวงใจ 

ขึ้องพระบาทุสุมเด็จพระจุลิจอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัว ซึึ�งก็คืำอสุมเด็จ 

พระนางเจ้าสุุนันทุากุมารีรัติน์ พระบรมราชีเทุวีนั�นเอง

การเปัลีิ�ยนแปัลิงการปักคำรองซึึ�งเกิดขึึ้�นในป่ั 2475  

ทุำาให้บรรดาเจ้านายฝ่ายในแลิะเจ้าจอมย้ายออกไปัจนหมด  

พระติำาหนักติา่งๆ แลิะสุวนสุุนันทุาถููกทิุ�งร้าง ล่ิวงมาถูงึรชัีสุมยั 

ขึ้องพระบาทุสุมเด็จพระปัรเมนทุรมหาอานันทุมหิดลิ หรือ 

รัชีกาลิทีุ� 8 คำณ์ะผู้สุำาเร็จราชีการแทุนพระองค์ำเห็นคำวรโดย 

มติิคำณ์ะรัฐิมนติรี ให้ใช้ีปัระโยชีน์สุวนสุุนันทุาเป็ันสุถูานศึกษา 

ขึ้องชีาติิ กระทุรวงธุรรมการหรือกระทุรวงศึกษาธิุการในปััจจุบัน 

จึงดำาเนินการจัดตัิ�งโรงเรียนสุวนสุุนันทุาวิทุยาลัิย แลิะเปิัด 

การเรียนการสุอนตัิ�งแต่ิป่ั 2480 เรื�อยมา

ช่ีวงทีุ�คุำณ์หญิ่งกรองแก้ว ปัทุุมานนทุ์ ดำารงติำาแหน่ง 

อาจารย์ใหญ่่ในป่ั 2491-2498 แลิะป่ั 2500-2516 ทุาง 

โรงเรียนได้เชิีญ่ศาสุติราจารย์ เต็ิม สุมิติินันทุน์ กับหลิวง 

บุเรศบำารุงการ สุองผู้เชีี�ยวชีาญ่ด้านพฤกษศาสุติร์ เข้ึ้ามา 

สุำารวจพันธ์ุุไม้ในพื�นทีุ�แลิะได้ข้ึ้อสุรุปัว่า ไม่เคำยพบต้ินไม้ 

สุายพันธ์ุุนี�ทีุ�ใดมาก่อนในปัระเทุศไทุย จึงได้ตัิ�งชืี�อใหม่เป็ัน  

‘แก้วเจ้าจอม’

สุถูานภาพติ้นแรกแลิะติ้นเดียวในปัระเทุศไทุยคำือ 

คำวามพิเศษทีุ�มีคุำณ์ค่ำามาก คุำณ์หญิ่งกรองแก้วจึงกำาหนดให้ 

ต้ินแก้วเจ้าจอมเป็ันสัุญ่ลัิกษณ์์ปัระจำาโรงเรียนฯ แม้ภายหลิัง 

จะยกฐิานะขึึ้�นเป็ันวิทุยาลัิยคำรูสุวนสุุนันทุา สุถูาบันราชีภัฏ 

สุวนสุุนันทุา แลิะมหาวิทุยาลัิยราชีภัฏสุวนสุุนันทุา ติามลิำาดับ  

แก้วเจ้าจอมก็ยังคำงเปั็นต้ินไม้ปัระจำาสุถูานศึกษาแห่งนี� 

เรื�อยมา 

แก้วเจ้าจอมมีคำวามหลิากหลิายถึูงสุามสุายพันธ์ุุ คืำอ 

แก้วเจ้าจอมสีุ�ใบ แก้วเจ้าจอมหกใบ แลิะแก้วเจ้าจอมแปัดใบ  

โดยต้ินติระกูลิแก้วเจ้าจอมในสุยามทีุ�อยู่บนเนินพระนางเป็ัน 

สุายพันธ์ุุแบบสีุ�ใบ แลิะแม้จะเปัลีิ�ยนผ่านมาแลิ้วหกแผ่นดิน 

แต่ิก็ยังสุุขึ้ภาพแข็ึ้งแรง มหาวิทุยาลัิยราชีภัฏสุวนสุุนันทุาได้ 

ดำาเนินการขึ้ยายพันธ์ุุแก้วเจ้าจอมมาตัิ�งแต่ิเมื�อสุิบกว่าป่ั 

ทีุ�แล้ิว ทุำาให้วันนี�มีต้ินแก้วเจ้าจอมรุ่นปัลูิกใหม่กระจายอยู่ 

ทัุ�วมหาวิทุยาลัิยฯ ไม่ติำ�ากว่าสิุบต้ิน

คำวามทุรงจำาขึ้องเจ้าจอมผู้เป็ันทีุ�รักจึงยิ�งหอมกำาจาย 

ไปัทัุ�งสุถูาบัน

แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ลั่นทม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ถนนคีรีรัถยา  

อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เมื�อคำรั�งยังถืูอคำรองเพศบรรพชิีติ พระบาทุสุมเด็จพระ- 

จอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัวทุรงจาริกมาปัระทัุบทีุ�วัดแห่งหนึ�งซึึ�งตัิ�งอยู่ 

ทุางฝั�งติะวันออกขึ้องไหล่ิเขึ้าสุมณ์ ติำาบลิคำลิองกระแชีง อำาเภอ 

เมืองเพชีรบุรี จังหวัดเพชีรบุรี หรือปััจจุบันคืำอวัดมหาสุมณ์าราม 

แลิะเมื�อเสุด็จเถูลิิงถูวัลิยราชีสุมบัติิ พระบาทุสุมเด็จพระจอม- 

เกล้ิาเจ้าอยู่หัวโปัรดเกล้ิาฯ ให้สุร้าง ‘พระราชีวังพระนคำรคีำรี’ ขึึ้�น 

บนเขึ้าลิูกเดียวกันนี�ในป่ั  2402 ถืูอเปั็นพระราชีวังแห่งแรก 

ในปัระเทุศไทุยทีุ�ตัิ�งติระหง่านบนยอดเขึ้า เพื�อใช้ีเป็ันทีุ�ปัระทัุบ 

สุำาหรับการแปัรพระราชีฐิาน แลิะพระองค์ำได้เสุด็จฯ มาปัระทัุบ 

ป่ัลิะหลิายคำรั�งติลิอดรัชีกาลิ

ภายในอาณ์าเขึ้ติขึ้องพระนคำรคีำรีหรือทีุ�ต่ิอมารู้จักกันใน 

นาม ‘เขึ้าวัง’ มีสิุ�งก่อสุร้างหลิากหลิาย ปัระกอบด้วยหมู่พระทีุ�นั�ง 

ปัราสุาทุราชีมณ์เฑี์ยร ปั�อมปัราการ แลิะอาราม ติามลิกัษณ์ะขึ้อง 

พระราชีวังหลิวง แต่ิทีุ�โดดเด่นเป็ันเอกลัิกษณ์์คืำอการออกแบบ 

โดยผสุมผสุานสุถูาปััติยกรรมติะวันติกสุไติลิ์นีโอคำลิาสุสุิกเข้ึ้ากับ

สุถูาปััติยกรรมจีน ซึึ�งมีคำวามแปัลิกแติกติ่างจากอาคำารทีุ�นิยม 

สุร้างกันมาก่อน เช่ีน การทุำาซุ้ึมปัระติูแลิะซุ้ึมหน้าต่ิางขึ้อบโคำ้ง 

ร่วมกับการมุงหลิังคำาด้วยกระเบื�องกาบกลิ้วยแลิะปัั�นปัูนทัุบ 

ในแบบหลิังคำาจีน รวมถูึงการใช้ีปูันฉาบแบบโบราณ์แลิะการ 

ติกแต่ิงด้วยลิวดลิายปูันปัั�นฝ่มือช่ีางเมืองเพชีร การผสุมผสุาน 

ดังกล่ิาวสุอดคำล้ิองกลิมกลืินกันจนได้รับยกย่องให้เป็ันอีกหนึ�ง 

เอกลัิกษณ์์ขึ้องสุถูาปััติยกรรมในยุคำนั�น

แลิะก็เช่ีนเดียวกับคำวามนิยมทัุ�วไปัในรัชีสุมัย เมื�อเดิน 

พ้นเขึ้ติวัดมหาสุมณ์ารามไปัแล้ิวจะพบกับดงลัิ�นทุม ซึึ�งไม่เพียง 

เจริญ่เติิบโติอย่างหนาแน่นสุองข้ึ้างทุางเดิน แต่ิยังยืนต้ินปัระดับ

ปัระดาอยู่ทัุ�วบริเวณ์พระนคำรคำีรี ว่ากันว่ากลุ่ิมต้ินลัิ�นทุมดอก 

สีุขึ้าวเหลิ่านี�มีจำานวนมากถูึง 1,263 ต้ิน พระบาทุสุมเด็จพระ- 

จอมเกล้ิาเจ้าอยู่หัวโปัรดเกล้ิาฯ ให้นำาเข้ึ้าพันธ์ุุจากอินโดนีเซีึย 

มาปัลูิกไว้ทีุ�นี�ตัิ�งแต่ิสุร้างพระราชีวงั หากนบัถึูงติอนนี�อายุก็ยืนยาว 

เกิน 160 ป่ัแล้ิว

หลัิงจากป่ั 2453 ไม่มีเจ้านายพระองค์ำใดเสุด็จมาปัระทัุบ 

ทีุ�นี�อีก หมู่อาคำารชีำารุดทุรุดโทุรม กระทัุ�งกรมศิลิปัากรปัระกาศ 

ขึึ้�นทุะเบียนเป็ันโบราณ์สุถูานสุำาคำัญ่ขึ้องชีาติิ เมื�อป่ั 2478  

จากนั�นจึงเข้ึ้าไปับูรณ์ปัฏิสัุงขึ้รณ์์ ติามด้วยการจัดตัิ�งเป็ันอุทุยาน 

ปัระวัติิศาสุติร์พระนคำรคำี รีแลิะพิพิธุภัณ์ฑ์สุถูานแห่งชีาติิ 

พระนคำรคีำรี เมื�อป่ั 2522 ก่อนจะเปิัดให้ปัระชีาชีนเข้ึ้าชีม 

คำรั�งแรกในช่ีวงต้ินป่ั 2528

ลัิ�นทุมเปั็นไม้ดอกยืนติ้นขึ้นาดกลิาง แลิะแทุ้จริงแลิ้ว 

ไม่ใช่ีพันธ์ุุไม้พื�นเมืองขึ้องไทุย ถููกค้ำนพบคำรั�งแรกบนหมู่เกาะ 

แคำริบเบียน ทุวีปัอเมริกาใต้ิ ในช่ีวงศติวรรษทีุ� 17 โดยชีาร์ลิส์ุ 

พลูิมิเอร์ (Charles Plumier) นักพฤกษศาสุติร์ชีาวฝรั�งเศสุ  

ผู้ได้รับบัญ่ชีาให้ออกสุำารวจค้ำนหาพืชีพันธ์ุุแปัลิกใหม่ติามพระ- 

ราชีปัระสุงค์ำขึ้องพระเจ้าหลุิยส์ุทีุ� 14 หลัิงจากนั�นจึงกระจายพันธ์ุุ 

ไปัอีกหลิายภูมิภาคำทัุ�วโลิก โดยเฉพาะปัระเทุศเขึ้ติร้อนชืี�น  

โดยมีชืี�อวิทุยาศาสุติร์แบบให้เกียรติิผู้ค้ำนพบว่า Plumeria rubra 

แต่ิหลิายคำนอาจเคำยได้ยินชืี�อสุามัญ่ภาษาอังกฤษว่า frangipani 

บนขึ้วดนำ�าหอมทีุ�มีกลิิ�นขึ้องลัิ�นทุม ซึึ�งก็ไม่ผิดเช่ีนกันเพราะ 

นั�นเป็ันอีกชืี�อทีุ�ได้มาจากขุึ้นนางชีาวอิติาเลีิยน มาร์กีสุ์ มูซึิโอ 

ฟรานจีปัานี ผู้นำาดอกไม้ชีนิดนี�ไปัทุำานำ�าหอมเปั็นคำนแรกใน 

ปัลิายศติวรรษทีุ� 17 

สุำาหรับการเดินทุางเข้ึ้ามายังปัระเทุศไทุย ปัรากฏขึ้้อ 

สัุนนิษฐิานหลิายแนวทุางโดยไม่มีใคำรฟันธุงได้ บ้างว่ามาจาก 

อเมริกาใติ้ตัิ�งแติ่เมื�อราว 500 ป่ัก่อนโดยนักเดินเรือชีาวสุเปัน 

หรือโปัรตุิเกสุ บ้างว่านำาเข้ึ้ามาในแถูบเอเชีียติะวันออกเฉียงใต้ิ  

โดยพ่อค้ำาชีาวฝรั�งเศสุในสุมัยอยุธุยา หรือโดยกองทัุพฝรั�งเศสุ 

ในยุคำล่ิาอาณ์านคิำม บ้างก็ว่านำาเข้ึ้ามาจากเขึ้มรภายหลิงัสุมเดจ็

พระบรมราชีาธิุราชีทีุ� 1 แห่งกรุงศรีอยุธุยา ทุรงยกทัุพพิชิีตินคำรธุม 

สุำาเร็จ โดยโยงทีุ�มานี�เข้ึ้ากับชืี�อ ‘ลัิ�นธุม’ เนื�องจาก ‘ลัิ�น’ แปัลิว่า  

ตีิ เช่ีน ลัิ�นกลิอง แลิะ ‘ธุม’ หมายถึูง นคำรธุม ก่อนจะเพี�ยนเป็ัน  

‘ลัิ�นทุม’ ในภายหลัิง
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ในรัชีสุมัยขึ้องพระบาทุสุมเด็จพระจุลิจอมเกลิ้าเจ้าอยู่หัว 

ลัิ�นทุมได้รับคำวามนิยมปัลูิกกันอย่างแพร่สุะพัด ทัุ�งในเขึ้ติ 

พระราชีวังแลิะอารามหลิวงแทุบทุุกแห่ง ทุว่าไม่ค่ำอยมีใคำรสุนใจ

ปัลูิกปัระดับบ้านพักหรือทีุ�อยู่อาศัยสุ่วนตัิว ด้วยเหตุิผลิด้านคำวาม 

รู้สึุกหลิายปัระการ เช่ีน คำนสุมัยก่อนนับว่าลัิ�นทุมเปั็นต้ินไม ้

ขึ้องสูุง สุามัญ่ชีนไม่สุามารถูปัลูิกได้ แลิะยังมียางสีุขึ้าวขุ่ึ้นซึึ�ง 

เป็ันพิษ หากสัุมผัสุโดนผิวหนังจะเกิดผื�นคัำน ระคำายเคืำอง 

แลิะมีอาการอักเสุบบวมแดง ธุรรมเนียมปัฏิบัติิในอดีติขึ้องบาง 

ปัระเทุศ เช่ีน สิุงคำโปัร์ ลัิ�นทุมนับเป็ันต้ินไม้ทีุ�มักปัลูิกไว้ข้ึ้างหลุิม

ศพ ถึูงกับมีอีกชืี�อหนึ�งว่า ‘Singapore graveyard flower’ ลัิ�นทุม

จึงติิดภาพลัิกษณ์์ขึ้องการอยู่คู่ำกับการสูุญ่เสีุย ทัุ�งยังออกเสีุยง 

พ้องกับคำำาว่า ‘ระทุม’ ซึึ�งหมายถูึงคำวามเศร้าโศก ทัุ�งหมดนี� 

จึงไม่น่าแปัลิกทีุ�จะมีคำวามเชืี�อว่า หากปัลูิกต้ินไม้ดอกหอมนี� 

ในบ้านก็จะนำาคำวามทุุกข์ึ้ระทุมแลิะเศร้าเสีุยใจมาสูุ่ผู้อยู่อาศัย 

เหตุิผลิทุางคำวามเชืี�อเหลิ่านี�ผสุมกับคำวามจำาเป็ันทุาง 

เศรษฐิกิจ ทุำาให้ในช่ีวงสุองทุศวรรษทีุ�ผ่านมามีการเปัลีิ�ยนชืี�อ 

ลัิ�นทุมเป็ัน ‘ลีิลิาวดี’ โดย ‘ลืิอ’ กันว่าเป็ันชืี�อพระราชีทุานจาก 

สุมเด็จพระกนิษฐิาธิุราชีเจ้า กรมสุมเด็จพระเทุพรัตินราชีสุุดาฯ  

สุยามบรมราชีกุมารี ซึึ�งไม่เป็ันคำวามจริงแต่ิอย่างใด แติ่ก็ทุำาให้ 

ต้ินไม้ทีุ�มีดอกสีุขึ้าวกลิิ�นหอมเย็นต้ินนี�กลัิบมาได้รับคำวามนิยม 

สูุงลิิบ พ่อค้ำาแม่ค้ำาหน้าบานขึ้ายได้ราคำา เพราะชืี�อลีิลิาวดี 

ช่ีางไพเราะเป็ันมงคำลิ 

พลัิงขึ้อง ‘ชืี�อ’ นั�นมีอานุภาพในคำวามนึกคิำดปัรุงแต่ิง 

ขึ้องมนุษย์มาแต่ิไหนแต่ิไร แลิะยังคำงมีอยู่ในปััจจุบัน แต่ิไม่ว่า 

จะเรียกขึ้านดว้ยนามใด คำวามจรงิขึ้องต้ินไม้ก็ไม่เปัลีิ�ยน ลัิ�นทุม 

ยังคำงเปั็นติ้นไม้ทีุ�มีดอกสุีขึ้าวสุะอาด มีเกสุรสุีเหลิืองนวลิอยู่ 

ภายใน ให้กลิิ�นหอมเย็นอวลิไปัไกลิ แลิะเติิบโติโดยยึดมั�น 

กับฤดูกาลิขึ้องตัิวเองอย่างเหนียวแน่น หากใคำรไปัเทีุ�ยว 

พระนคำรคีำรีตัิ�งแต่ิเดือนธัุนวาคำมเป็ันต้ินไปัก็จะได้เจอกลุ่ิมต้ิน

ลัิ�นทุมทีุ�พากันทิุ�งใบ อวดกิ�งก้านเป็ันเสุ้นสุายทัุ�งโค้ำงคำดแลิะ 

หงิกงอดูแปัลิกติา เพราะมันคืำอช่ีวงเวลิาพักรอการผลิิดอก แต่ิ 

หากใคำรเลืิอกไปัหน้าร้อนช่ีวงระหว่างเดือนมีนาคำมถึูงเมษายน  

ต้ินไม้เหล่ิานี�จะแข่ึ้งกันออกดอกแบ่งบาน สัุมผัสุได้ถึูงกลิิ�นหอม 

อ่อนโยนทีุ�เคำยทุำาให้มาร์กีส์ุ มูซิึโอ ฟรานจีปัานี หลิงเสุน่ห์มาแล้ิว

ไม่ว่าจะในพระราชีวัง ในบ้านคำน บนหลุิมศพ หรือแม้ 

กระทัุ�งในปั่าลิึกทีุ�ไม่มีใคำรสุนใจให้นิยาม ลัิ�นทุมหรือลิีลิาวดี 

จะยังคำงยืนติ้นเติิบโติผ่านฤดูกาลิแลิะสุ่งกลิิ�นหอมเย็นอันเปั็น 

เอกลัิกษณ์์ขึ้องมันต่ิอไปั
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ถู้าเปัรยีบติน้ไมเ้หมอืนคำน ยางอนิเดยีย่อมเปัน็คำนปัระเภทุ 

ทีุ�ใคำรๆ ก็อยากคำบหา เพราะดูแลิง่าย ไม่เรื�องมาก แถูมยังทุำา 

ตัิวเป็ันทีุ�พึ�งพิงให้คำนอื�น ยางอินเดียเติิบโติได้ดีในพื�นทีุ�แดดจัด  

แต่ิถู้าให้อยู่ในทีุ�ร่มก็สุามารถูทุนอยู่รอดได้ แลิะไม่ต้ิองการ 

การปัระคำบปัระหงมมากมาย โดยยังคำงงอกงามสุวยโดดเด่น 

ด้วยใบสีุเขีึ้ยวขึ้นาดใหญ่่ เป็ันมันวาวเองติามธุรรมชีาติิ 

ด้วยคำุณ์สุมบัติิน่ารักหลิายปัระการนี�เอง ต้ินยางอินเดีย 

จึงติิดอันดับติ้นๆ ขึ้องไม้ติกแติ่งทีุ�ผู้คำนนิยมปัลิูกภายในอาคำาร  

หลิายคำนคุ้ำนติากับภาพขึ้องต้ินยางอินเดียในกระถูางสุไติล์ิลิอฟต์ิ 

หรือเรียบเก๋สุไติลิ์มินิมอลิ ตัิ�งอยู่บริเวณ์มุมติ่างๆ ภายในทีุ�พัก 

อาศัย จนไม่เคำยรู้เลิยว่าแทุ้จริงแล้ิวหากย้ายหนีคำวามคัำบแคำบ 

ขึ้องภาชีนะปัลูิกไปัเติิบโติทุ่ามกลิางสุภาพแดดฝนลิมฟ�า 

ภายนอกอาคำาร ยางอินเดียจะสูุงใหญ่่แลิะงดงามกลิางแสุงแดด

ได้อย่างน่าปัระทัุบใจ

...หนึ�งในตัิวอย่างนี�ยืนต้ินให้เห็นอยู่หน้าคำณ์ะมัณ์ฑ์นศิลิปั์  

มหาวิทุยาลัิยศิลิปัากร

 

ยางอินเดียเป็ันต้ินไม้ใหญ่่สุกุลิ Ficus เช่ีนเดียวกับไทุร 

แลิะมะเดื�อ เมื�อเจริญ่เติิบโติเต็ิมทีุ�จะมีรากอากาศห้อยระโยง 

ระยางเหมือนกัน ถิู�นกำาเนิดเดิมอยู่ในปัระเทุศอินเดีย มาเลิเซีึย  

แลิะอินโดนีเซีึย ภายหลัิงจึงนำาเข้ึ้ามาปัลูิกในปัระเทุศไทุย

เนื�องจากทุุกสุ่วนขึ้องลิำาต้ินมีนำ�ายางสีุขึ้าวข้ึ้น จึงได้ชืี�อ 

ภาษาอังกฤษว่า India rubber plant บ้างก็เรียก rubber tree  

หรือ rubber fig โดยนำ�ายางนี�มีสุ่วนช่ีวยลิดการคำายนำ�า ทุำาให้ใบ 

ขึ้องยางอินเดียไม่ค่ำอยเหี�ยวเฉาหรือร่วงหลิ่น แต่ิขึ้ณ์ะเดียวกัน 

ก็มีคำวามเป็ันพิษในระดับทีุ�พอจะสุร้างคำวามระคำายเคำืองให ้

ผิวหนังแลิะดวงติาได้ จึงคำวรหลีิกเลีิ�ยงการสัุมผัสุ

ในอดีตินำ�ายางจากยางอินเดียเคำยเปั็นวัติถุูดิบในการผลิิติ 

ยางธุรรมชีาติิ แต่ิเนื�องจากคุำณ์ภาพนำ�ายางไม่ดีนัก เมื�อโลิกค้ำนพบ 

นำ�ายางคำุณ์ภาพเยี�ยมจากติ้นยางพาราซึึ�งเปั็นพืชีแถูบอเมริกา 

กลิางแลิะอเมริกาใติ้ ยางอินเดียจึงเปั็นทีุ�รู้จักแพร่หลิายใน 

บทุบาทุขึ้องไม้ปัระดับเพียงอย่างเดียว

 

ยางอินเดียต้ินนี�ปัลูิกโดยอาจารย์ปัระสุพชัีย แสุงปัระภา  

ผู้ผูกพันกับมหาวิทุยาลัิยฯ มายาวนานนับรวมเวลิาเกือบคำรึ�ง 

ศติวรรษ ตัิ�งแติ่เปั็นนักศึกษาคำณ์ะมัณ์ฑ์นศิลิป์ัแลิะเข้ึ้ารับ 

ราชีการทีุ�มหาวิทุยาลัิยศิลิปัากรในป่ั 2511 จนกระทัุ�งเกษียณ์ 

อายุราชีการ วันนี�อาจารย์ปัระสุพชัีย ชีาวศิลิปัากรตัิวจริงในวัย  

82 ป่ั เล่ิาย้อนถึูงช่ีวงแรกๆ ขึ้องชีีวิติการทุำางานว่า มีหน้าทีุ�ดูแลิ 

การติกแต่ิงภายในขึ้องอาคำารต่ิางๆ ทัุ�วพื�นทีุ�มหาวิทุยาลัิย รู้สึุก 

ชีอบต้ินยางอินเดียเป็ันพิเศษ เพราะปัระทัุบใจใบทีุ�รูปัทุรงเรียว 

สุวยงามแลิะมีคำวามมันเงา จึงเริ�มจากนำามาปัลูิกปัระดับภายใน 

อาคำารก่อน

กระทัุ�งป่ั 2515 สุบโอกาสุเหมาะจึงนำาต้ินยางอินเดีย 

ขึ้นาดพอเหมาะมาปัลิูกทีุ�สุนามหญ้่าหน้าอาคำารคำณ์ะมัณ์ฑ์น- 

ศิลิป์ั ซึึ�งอยู่ด้านหลัิงลิานอนุสุาวรีย์ ศาสุติราจารย์ ศิลิป์ั พีระศรี 

ด้วยเจตินาเพียงเพื�อติกแติ่งภูมิทัุศน์ให้งดงาม มิได้คำาดหวังว่า 

จะเป็ันต้ินไม้สูุงใหญ่่เป็ันร่มเงาเช่ีนวันนี�

 

วันเดือนเคำลืิ�อนผ่านมาถึูงปััจจุบัน ยางอินเดียทีุ�มีอายุเพียง  

52 ป่ัเติิบใหญ่่สูุงชีะลูิดถึูงราวยี�สิุบเมติร เทีุยบปัระมาณ์ชัี�นห้า 

ขึ้องอาคำารขึ้้างเคำียง เสุ้นรอบวงขึ้องกลุ่ิมลิำาต้ินซึึ�งปัระกอบด้วย 

ลิำาต้ินเดมิกับลิำาต้ินใหมจ่ากรากอากาศทีุ�พัฒนาขึ้ึ�นมาช่ีวยคำำ�ายัน 

บวกรวมกันแล้ิวปัระมาณ์ห้าคำนโอบ แผ่กิ�งก้านออกกว้างขึ้วาง  

เอื�อเฟ้�อร่มรำาไรในรัศมีพอให้เหล่ิานักศึกษาศิลิปิันมานั�งพักผ่อน 

ได้สุบายๆ

ยางอินเดีย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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เป็็นไป็ต้ามุภาษิ์ต้ละติ้นว่า “Ars longa, vita brevis.” หรือ “ศิลป็ะยืนยาว ชี้วิต้สัำ�น”  
ไมุ้ใหญ่่หลายต้้นย่อมุอยู่ยืนยาวได้ีไมุ่แพ้ีงานศิลป็ะ โดียเฉพีาะยางอินเดีียต้้นนี�  

ที�อาจุยังเด็ีกเมืุ�อเทียบุอายุขั้ยข้องสำายพัีนธ์ุุ์ จุ่งน่าจุะเป็็นงานศิลป็ะชิ้�นเอกข้องผู้่ป็ลูก  
และอยู่ไป็ได้ีอย่างยืนยาวกว่าใคัร
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หากได้ลิองมาเห็นกับติา ภาพต้ินไม้ใหญ่่ติรงหน้าแติกต่ิาง 

อย่างสิุ�นเชิีงกับยางอินเดียซึึ�งถููกจัดวางไว้ภายในอาคำาร มีเพียง 

รูปัลัิกษณ์์ขึ้องใบแลิะคำวามเงางามเทุ่านั�นทีุ�เป็ันจุดสัุงเกติให้ 

เชืี�อมโยงได้ว่าเป็ันสุายพันธ์ุุเดียวกัน แลิะทุำาให้เราได้ติระหนักถึูง 

มหัศจรรย์ขึ้องการเติิบโติอย่างมีอิสุรภาพ ซึึ�งไม้ใหญ่่น้อยต้ินนัก

จะได้รับในเมืองหลิวงอันแออัดขึ้องปัระเทุศ 

เสุ้นทุางชีีวิติขึ้องยางอินเดียในถิู�นสีุเขีึ้ยวเวอริเดียน  

(สีุปัระจำามหาวิทุยาลัิยศิลิปัากร) ขึ้องมหาวิทุยาลัิยศิลิปัะแห่งแรก

ในปัระเทุศไทุยนั�นเรียบง่าย ไม่มีเรื�องราวหวือหวา แต่ิก็เป็ัน 

ไปัติามภาษิติลิะติินว่า “Ars longa, vita brevis.” หรือ “ศิลิปัะ

ยืนยาว ชีีวิติสัุ�น” ไม้ใหญ่่หลิายต้ินย่อมอยู่ยืนยาวได้ไม่แพ ้

งานศิลิปัะ โดยเฉพาะยางอินเดียติ้นนี� ทีุ�อาจยังเด็กเมื�อ 

เทีุยบอายุขัึ้ยขึ้องสุายพันธ์ุุ แต่ิก็เริ�มเติิบโติสูุงใหญ่่ทุ่ามกลิาง 

การหมุนเวียนผลัิดเปัลีิ�ยนขึ้องนักศึกษาหัวใจศิลิปิันทีุ�เข้ึ้ามาสูุ่

มหาวิทุยาลัิยแห่งนี�รุ่นแล้ิวรุ่นเล่ิา 

มันน่าจะอยู่ไปัได้อีกนับร้อยป่ัแลิะเป็ันงานศิลิปัะชิี�นเอก

ทีุ�ยืนยาวเหนือกาลิเวลิา
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    “สะกดท้ี่พจ้ึ่บืคนท้ี่�งปลุกผ่ี                  ผูีกพยนต์ำฤที่ธ่กำ�แหงห�ญ

ปัถม้งกำ�บื้งตำนที่นที่�น                       สะเด�ะด�ลโซ่กุญแจึ่ประจึ่้กษ์์ใจึ่

ที่้�งพิช้้ยสงคร�มที่้�งคว�มรู้                  อ�จึ่จึ่ะปร�บืศ้ตำรูไม่สู้ได้

ฤกษ์์พ�น�ที่่ทีุ่กสิ�งไป                          ที่้�งเสกใบืมะข�มเป็นตำ่อแตำน

ช้ำ�น�ญที่้�งกลศ่กล่กล้บื                      คุมพลแม่ที่พ้น้บืตำ้�งแสน

สู้ศ่กได้สิ�นที่้�งดินแดน                          มห�ละลวยสุดแสนเสน่ห์ด่

จึ่้งง้งขล้งคะนองล่องหน                     ฤที่ธิรณ์แรงร�วก้บืร�ช้ส่ห์

ถอนอ�ถรรพ์ก้นประกอบืประก้บืม่      เล่�ยงผี่พร�ยกระซิบืทุี่กสิ�งไป”

มะขาม 
วัดแค ถนนสมภารคง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้ึ้อคำวามข้ึ้างต้ินคืำอติอนหนึ�งขึ้องวรรณ์คำดีไทุยพื�นบ้าน 

เสภ�ขุนช้้�งขุนแผีน เล่ิาถึูงสุรรพวิชีาคำาถูาอาคำมแลิะไสุยศาสุติร์ 

ต่ิางๆ ซึึ�ง ‘ขุึ้นแผน’ ได้รำ�าเรียนตัิ�งแต่ิสุมัยยังเป็ันเณ์รแก้ว โดย 

ติามทุ้องเรื�องระบุว่าขุึ้นแผนเรียนจากพระอาจารย์คำงแห่งวัดแคำ 

แลิะหนึ�งในวิชีาอาคำมนั�นคืำอการเสุกใบมะขึ้ามเปั็นต่ิอแตินเพื�อ 

ใช้ีโจมตีิข้ึ้าศึกศัติรู วรรณ์คำดีไทุยทุุกเรื�องล้ิวนมาจากจินตินาการ

ผู้แต่ิง ทุว่า ‘วัดแคำ’ มีอยู่จริง แลิะยังมี ‘ต้ินมะขึ้าม’ ขึ้นาดมหึมา 

อยู่ภายในวัดนั�นด้วย 

เดิมทีุ ขุนช้้�งขุนแผีน เป็ันเสุภามุขึ้ปัาฐิะ คืำอร้องแบบปัาก

ต่ิอปัากกันมาติามปัระสุากลิอนชีาวบ้าน มีฉันทุลัิกษณ์์เรียบง่าย

แลิะน่าจะปัระพันธ์ุขึึ้�นในชี่วงแผ่นดินสุมเด็จพระนารายณ์์ 

มหาราชี (ป่ั 2199-2231) ได้รับคำวามนิยมอย่างมาก แม้กรุง 

ศรีอยุธุยาจะลิ่มสุลิายลิงในป่ั 2310 ก็ยังเหลิือผู้ทีุ�จดจำาเนื�อหา 

แลิะสุามารถูฟ้�นฟู เสภ�ขุนช้้�งขุนแผีน กลัิบมาได้ในสุมัยกรุง 

รัตินโกสิุนทุร์ติอนต้ิน

เค้ำาโคำรงเรื�องบางติอนขึ้อง ขุนช้้�งขุนแผีน สุอดคำล้ิองกับ

เหติุการณ์์จริงซึึ�งเกิดขึึ้�นในรัชีสุมัยสุมเด็จพระรามาธุิบดีทีุ� 2  

(ป่ั 2034-2072) ติามคำำาให้การขึ้องชีาวกรุงเก่าทีุ�ปัรากฏใน 

พระราชีพงศาวดาร ทัุ�งยังผูกโยงเข้ึ้ากับชืี�อขึ้องสุถูานทีุ�บางแห่ง

ในจังหวัดกาญ่จนบุรีแลิะสุุพรรณ์บุรีได้ด้วย อาทิุ วัดแคำในเขึ้ติ

อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสุุพรรณ์บุรี ซึึ�งตัิ�งอยู่ริมฝั�งติะวันติกขึ้อง

แม่นำ�าทุ่าจีน สุร้างขึึ้�นเมื�อป่ั 2034 ซึึ�งหากอ้างอิงกับหมุดเวลิาใน

ปัระวัติิศาสุติร์ก็ถืูอว่าวัดอยู่มาก่อนทีุ�บทุปัระพันธ์ุจะถููกแต่ิงขึึ้�น 

สุ่วนต้ินมะขึ้ามทีุ�คำาดว่าถููกใช้ีเพื�อฝึกฝนเสุกคำาถูาเปัลีิ�ยน 

ใบเล็ิกยิบๆ ให้เป็ันฝูงต่ิอแตินติามจินตินาการขึ้องผู้ปัระพันธ์ุ 

ก็ยืนต้ินอยู่ใกล้ิแนวรั�ววัดแคำ ในเขึ้ติทีุ�ปััจจุบันยกให้เป็ัน ‘คุ้ำม 

ขุึ้นแผน’ หรืออุทุยานวรรณ์คำดี ซึึ�งสุร้างขึึ้�นเมื�อป่ั 2525 ภายใต้ิ 

คำวามดูแลิขึ้ององค์ำการบริหารสุ่วนจังหวัดสุุพรรณ์บุรี

ไม่ปัรากฏหลัิกฐิานว่ามะขึ้ามต้ินนี�ปัลูิกตัิ�งแต่ิเมื�อใด ขึ้นาด

ขึ้องลิำาต้ินวัดเสุ้นรอบวงได้ปัระมาณ์ 10 เมติร คำวามสูุงปัระมาณ์  

15 เมติร การแผ่กิ�งก้านเรือนยอดอย่างกว้างขึ้วางสุร้างคำวาม

ร่มรื�นทัุ�วบริเวณ์ ปัระเมินกันว่าเป็ันต้ินมะขึ้ามทีุ�ใหญ่่สุุดใน

ปัระเทุศไทุย จึงพออนุมานได้ว่ามันยืนต้ินมายาวนานพอทีุ�กวี

โบราณ์จะนำาไปัใช้ีเป็ันแรงบันดาลิใจได้

 

น้อยคำนจะรู้ว่าคำวามจริงมะขึ้ามไม่ใช่ีพันธ์ุุไม้ทุ้องถิู�นบ้าน

เรา แต่ิมีถิู�นกำาเนิดดั�งเดิมอยู่ในทุวีปัแอฟริกา กระจายพันธ์ุุ 

ถึูงแถูบเอเชีียใต้ิโดยชีนชีาติิอาหรับ จากนั�นจึงเข้ึ้าสูุ่ปัระเทุศไทุย 

โดยหลิักฐิานการมีอยู่ขึ้องติ้นมะขึ้ามบนแผ่นดินนี�ทีุ�สืุบย้อนไปั 

ได้ไกลิสุุดก็คืำอข้ึ้อคำวามว่า “หมากขึ้ามกห็ลิายในเมอืงนี� ใคำรสุร้าง 

ได้ไว้แก่มัน” ซึึ�งปัรากฏอยู่บนศิลิาจารึกพ่อขุึ้นรามคำำาแหง
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ต้้นมุะข้ามุที�วัดีแคั เชื้�อกันว่าเป็็นแรงบัุนดีาลใจุ
ใน เสำภาขุ้นช้้างขุ้นแผ่น ต้อนขุ้นแผ่นเสำกใบุมุะข้ามุ

เป็็นต่้อแต้นโจุมุตี้ศัต้รู

สุำาหรับมะขึ้ามอาวุโสุต้ินนี�มีเสุาปูันเกือบสิุบต้ินทีุ�คำอยคำำ�ายัน

กิ�งก้านสุาขึ้า หากสัุงเกติใกล้ิๆ ก็จะเห็นทุ่อพีวีซีึขึ้นาดเล็ิกโผล่ิยื�น

ในหลิายติำาแหน่งขึ้องลิำาต้ิน แลิะทุ่อพีวีซีึขึ้นาดใหญ่่กว่าอีกหลิาย

ทุ่อทีุ�โผล่ิขึึ้�นมาจากพื�นดิน แต่ิสิุ�งทีุ�เป็ันหลัิกฐิานการบาดเจ็บรุนแรง

คำรั�งล่ิาสุุดคืำอกิ�งมะขึ้ามขึ้นาดใหญ่่ซึึ�งวางอยู่ข้ึ้างโคำนต้ิน เกิดจาก

การฉีกขึ้าดแลิะหักโค่ำนลิงมาในช่ีวงปัลิายป่ั 2560 

หลัิงเกดิเหติ ุองคำก์ารบรหิารสุว่นจงัหวดัสุุพรรณ์บรีุปัระสุาน

ให้สุำานักงานป่ัาไม้จังหวัดสุุพรรณ์บุรีเข้ึ้ามาช่ีวยดูแลิ เริ�มด้วยการ

ตัิดแติง่บาดแผลิสุว่นทีุ�ฉีกขึ้าด ปิัดหลืิบโพรงติา่งๆ ติามลิำาต้ินแลิะ

กิ�งก้าน โดยเสีุยบทุ่อพีวีซีึขึ้นาดเล็ิกไว้สุำาหรับฉีดพ่นนำ�ายาปั�องกัน

เชืี�อราติามระยะเวลิาทีุ�เหมาะสุม แลิะปัักทุ่อพีวีซีึขึ้นาดกลิางไว้ 

ทีุ�พื�นดินรอบโคำนต้ินเพื�อให้นำ�าซึึมลิงถึูงระบบรากได้อย่างสุะดวก 

แก้ไขึ้สุถูานการณ์์จากติอนก่อสุร้างคุ้ำมขุึ้นแผนทีุ�มีการถูมดิน 

ให้สูุงขึึ้�นจากระดับพื�นดินเดิมปัระมาณ์หนึ�งเมติร

เช่ีนเดียวกับผู้อาวุโสุ ต้ินไม้สูุงวัยทีุ�ยืนต้ินมาแสุนนาน 

ย่อมเผชิีญ่คำวามเสืุ�อมถูอยติามธุรรมชีาติิ จำาเป็ันต้ิองได้รับ 

การดูแลิทัุ�งเรื�องคำวามแข็ึ้งแรงขึ้องลิำาต้ินแลิะการปั�องกนัโรคำพชืี

มากเป็ันพิเศษ กระบวนการเยียวยาอย่างใสุ่ใจนี� ทุำาให้คำนรุ่นหลัิง

ทีุ�มีโอกาสุชืี�นชีมมะขึ้ามยักษ์ต้ินนี�ได้ย้อนไปัทุำาคำวามรู้จักคุำณ์ค่ำา

ขึ้องวรรณ์คำดีไทุยเรื�อง ขุนช้้�งขุนแผีน แลิะมองเห็นว่าต้ินไม้ 

มิใช่ีเพียงต้ินไม้ แต่ิยังเป็ันตัิวจุดปัระกายจินตินาการให้เกิด 

ผลิงานศิลิปัะทีุ�จะอยู่เป็ันอมติะสืุบต่ิอไปัแม้ในวันหนึ�งทีุ�มะขึ้าม

ชีราอาจลิาจากโลิกนี�ไปัแล้ิว
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พระเจ้าห้าพระองค์
เชิงเขาหินปูน อำาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
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เห็นแต่ิพูพอน หลิายคำนอาจนึกถึูงต้ินเซีึยงหรือต้ินเลีิยงผึ�ง 

ทีุ�โดดเด่นเรื�องพูพอนงาม หากแต่ินี�คืำอไม้ใหญ่่อีกสุายพันธ์ุุหนึ�ง 

ทีุ�มีชืี�อภาษาไทุยเข้ึ้มขึ้ลัิงว่า ‘พระเจ้าห้าพระองค์ำ’ ภาษาอังกฤษ 

เรียกไม้นี�ว่า New Guinea walnut หรือ Pacific walnut แต่ิใน 

ติำาราพฤกษศาสุติร์สุากลิก็ยังบันทึุกไว้ว่าชืี�อในปัระเทุศไทุย 

ขึ้องไม้ต้ินนี�คืำอ ‘Five Buddhas’

ต้ินพระเจ้าห้าพระองคำต้์ินนี�ยืนเด่นเป็ันสุง่า ณ์ เชิีงเขึ้าหินปูัน  

ติำาบลิพลิวงทุอง อำาเภอบ่อทุอง จังหวัดชีลิบุรี ในติำาแหน่ง 

กึ�งกลิางระหว่างสุำานักสุงฆ์์มณี์รัตินาแลิะวัดถูำ�าเขึ้าชีะอางค์ำโอน  

พื�นทีุ�สีุเขีึ้ยวบริเวณ์ดังกลิ่าวรู้จักกันในชืี�อ ป่ัาเขึ้าหินปัูนถูำ�าเขึ้า 

ชีะอางค์ำโอน โดยจะเห็นอวดรากพูพอนสุวยแปัลิกติา สุยายป่ัก 

ออกทุุกทิุศทุาง เกิดเป็ันซึอกหลืิบน้อยใหญ่่ เสุ้นสุายทุรวดทุรง 

ทีุ�เริ�มจากรากพูพอนระดับผิวดิน หมุนบิดเล็ิกน้อยบริเวณ์สุ่วน 

ลิำาต้ินชี่วงลิ่าง แลิ้วจึงสุูงชีะลิูดขึ้ึ�นแติกกิ�งก้านเปั็นเรือนยอดพุ่ม 

กว้างทีุ�คำวามสูุงปัระมาณ์ 30 เมติร แลิะในยามพระอาทิุติย์สุาด 

แสุงสุ้มทุองทุาบทัุบเปัลืิอกลิำาต้ินเป็ันหย่อมๆ ล้ิอกับสีุขึ้องผ้า 

จีวรทีุ�ผูกล้ิอมเอาไว้ นับว่าเปั็นภาพทีุ�งดงามแลิะชีวนให้จิติใจ 

สุงบเย็น

ถู้าใช้ีเวลิาเดินสุำารวจโคำนต้ินพร้อมกับก้มมองสิุ�งทีุ�ร่วงหล่ิน 

โดยรอบ ย่อมมีโอกาสุพบผลิทุรงกลิมขึ้นาดเสุ้นผ่านศูนย์กลิาง  

4-5 เซึนติิเมติร ผิวเมื�อยังดิบเป็ันสีุเขีึ้ยว เมื�อเริ�มสุุกก็ค่ำอยเปัลีิ�ยน 

เป็ันสุีเขีึ้ยวอมเหลิือง หากหลิ่นมานานแลิ้วจะเหลิือให้ดูเพียง 

เมล็ิดแห้งแข็ึ้งทุรงกลิมๆ รีๆ ขึ้นาดใหญ่่กว่าเหรียญ่สิุบเล็ิกน้อย  

เมื�อหยิบขึึ้�นมาพิจารณ์ารายลิะเอียดจึงได้เห็นผิวขึ้รุขึ้ระขึ้องเมลิด็ 

ปัรากฏเป็ันร่องนูนจำานวน 5 พู แลิดูคำลิ้ายพระพุทุธุรูปัหรือ 

พระเคำรื�ององค์ำเล็ิก 5 องค์ำ ทีุ�หันพระเศียรเข้ึ้าหากันทีุ�จุดศูนย์กลิาง 

นี�เองคำือทีุ�มาขึ้องชืี�อ ‘พระเจ้าห้าพระองคำ์’ ซึึ�งสุอดคำลิ้อง 

กับคำติิทุางพุทุธุศาสุนาทีุ�ว่า ใน ‘ภัทุรกัปัป์ั’ หรือช่ีวงระยะเวลิา 

อันยาวนานขึ้องโลิกจนไม่สุามารถูกำาหนดเปั็นวัน เดือน หรือป่ั  

ทีุ�เราอยู่ในติอนนี� มีพระพุทุธุเจ้าทัุ�งหมด 5 พระองค์ำ แบ่งเป็ัน

พระพุทุธุเจ้าทีุ�ผ่านมาแลิ้ว 3 พระองคำ์ คืำอพระกกุสัุนธุะ  

พระโกนาคำมนะ แลิะพระกัสุสุปัะ พระพุทุธุเจ้าในสุมัยปััจจุบัน  

1 พระองค์ำ คืำอพระโคำติมะ แลิะพระพุทุธุเจ้าทีุ�จะมาถึูงในกาลิ 

อนาคำติอีก 1 พระองค์ำ คืำอพระศรีอริยเมติไติรย

ผู้คำนในภูมิภาคำเอเชีียติะวันออกเฉียงใต้ิ อาทิุ พม่า ลิาว 

เขึ้มร รวมทัุ�งไทุย ยกให้ติ้นพระเจ้าห้าพระองค์ำเป็ันไม้มงคำลิ  

เพราะมีศรัทุธุาว่าเป็ันต้ินไม้ใหญ่่ทีุ�มีเทุพยดาสิุงสุถิูติ คำอยทุำา 

หน้าทีุ�ปักปัักรักษาชีีวิติต่ิางๆ ทีุ�อยู่ใกล้ิเคีำยง หากพบขึ้ึ�นเอง 

ติามธุรรมชีาติิในหมู่บ้านใดก็จะชี่วยสุร้างคำวามร่มเย็นเปั็นสุุขึ้ 

ให้กับคำนในหมู่บ้านนั�น โดยเฉพาะเมล็ิดพระเจ้าห้าพระองค์ำ 

คำนไทุยโบราณ์นิยมเก็บเมล็ิดทีุ�สุวยสุมบูรณ์์มาบูชีา ด้วยเชืี�อว่า 

เป็ันขึ้องมงคำลิ มีพุทุธุคำุณ์โดดเด่นด้านเมติติามหานิยม เสุริม 

คำวามรุ่งเรือง ขึ้จัดสิุ�งชัี�วร้าย บ้างพกติิดตัิวยามเดินทุาง คำวบคู่ำ

กับการทุ่องคำาถูาพระเจ้าห้าพระองคำ์ ‘นะ โม พุทุ ธุา ยะ’  

อันมีนัยมาจากพระนามย่อขึ้องพระพุทุธุเจ้าทัุ�งห้าพระองค์ำ  

แลิะเป็ันเสุมือนการอาราธุนาทุ่านมาสุถิูติอยู่กับตินเอง

พระเจ้าห้าพระองค์ำเป็ันไม้ใหญ่่ซึึ�งพบได้ติามป่ัาดิบชืี�น 

แลิะปั่าดิบแลิ้งทีุ�อยู่สูุงจากระดับนำ�าทุะเลิไม่มากนัก ราวๆ  

200-500 เมติร สุามารถูยืนต้ินสูุง 20-40 เมติร ซึึ�งเมื�อ 

พิจารณ์าจากขึ้นาดลิำาต้ินแลิะคำวามสูุง พระเจ้าห้าพระองค์ำ 

ต้ินนี�เลืิ�องลืิอกันว่าใหญ่่สุุดในภาคำติะวันออก โดยถููกค้ำนพบ 

ตัิ�งแต่ิเมื�อหลิายสิุบป่ัก่อนแลิะเคำยโดนคำมเลืิ�อยไปัแล้ิวในช่ีวง 

การก่อสุร้างวัดถูำ�าเขึ้าชีะอางคำ์โอน ราวๆ ป่ั 2542-2543  

คำรานั�นผู้ทีุ�ต้ิองการติดัโค่ำนตัิ�งใจจะนำาเนื�อไม้ซึึ�งเป็ันไม้เนื�ออ่อน 

ไปัผลิิติไม้แบบสุำาหรับก่อสุร้าง แต่ินับว่ายังโชีคำดี หลิวงพ่อ 

รูปัหนึ�งจากสุำานักสุงฆ์์มณี์รัตินาร้องขึ้อเอาไว้ด้วยคำวาม 

เสีุยดาย เพราะเห็นเป็ันต้ินไม้ใหญ่่ทีุ�คำวรอนุรักษ์
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  เวลิาผ่านไปั ระหว่างทีุ�บาดแผลิค่ำอยๆ สุมานจนหายดี กิจกรรมอนุรักษ์ต้ินไม้ใหญ่่โดยคำวามร่วมมือร่วมใจขึ้องชุีมชีนก็ก่อร่างขึึ้�น 

ทีุลิะน้อย นอกจากทุำาพิธีุบวชีป่ัาแลิะผูกผ้าจีวรล้ิอมลิำาต้ินเป็ันสัุญ่ลัิกษณ์์สุำาคัำญ่ ยังผลัิกดันการขึึ้�นทุะเบียนป่ัาชุีมชีนจนเป็ันผลิสุำาเร็จ ปััจจุบัน 

ต้ินพระเจ้าห้าพระองค์ำแลิะผืนป่ัาโดยรอบได้รับการดูแลิอย่างดีจากคำณ์ะกรรมการป่ัาชุีมชีน โดยล่ิาสุุดพวกเขึ้าเลืิอกพัฒนาพื�นทีุ�นี�เป็ันแหล่ิง 

ทุ่องเทีุ�ยวเชิีงธุรรมชีาติิ แลิะดำาเนินการปัรับปัรุงภูมิทัุศน์เพื�อรองรับการเดินชีมต้ินไม้ใหญ่่ ปั�องกันการเหยียบยำ�ารากหรือบริเวณ์รอบโคำนต้ิน 

อันอาจสุร้างคำวามบอบชีำ�าเสีุยหายแก่ต้ินไม้ได้ในระยะยาว 

แลิะคำวามพยายามกระจายพันธ์ุุด้วยการเก็บเมล็ิดพระเจ้าห้าพระองค์ำก็ยังดำาเนินไปัอย่างสุร้างสุรรค์ำ ทัุ�งแจกจ่ายให้เคำรือข่ึ้ายเพาะกล้ิา 

ก่อนนำาไปัปัลูิกเสุริมในป่ัาชุีมชีน บางสุ่วนก็นำาเข้ึ้าพิธีุปัลุิกเสุกเป็ันวัติถุูมงคำลิแลิะขึ้องทีุ�ระลึิกสุำาหรับผู้ทีุ�แวะมาเยือน แลิะบางสุ่วนนำามาปัั�น 

รวมกับดินเหนียว ผลิิติเป็ันลูิกกระสุุนสุำาหรับการ ‘ยิงหนังสุติิ�กปัลูิกป่ัา’ โดยหาติำาแหน่งยืนบนทีุ�สูุง ณ์ ริมขึ้อบป่ัา แล้ิวใช้ีหนังสุติิ�กยิงกระสุุน 

เมล็ิดพันธ์ุุให้กระจายไปัทัุ�วบริเวณ์ป่ัาลึิก โดยไม่ต้ิองเดินทุางไปัเองแลิะไม่ทุำาให้สัุติว์ป่ัาต้ิองตืิ�นติกใจกลัิว นับเป็ันภูมิปััญ่ญ่าชีาวบ้านทีุ�นำามา

ใช้ีเพื�อการอนุรักษ์อย่างได้ผลิ

เพิ�มโอกาสุให้พระเจ้าห้าพระองค์ำได้ยืนยงไปัสูุ่กาลิอนาคำติสุมดังติำานาน
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ก้ามปู 
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|  Gallery of  Trees  |

เมื�อเอ่ยชืี�อ ‘ปัาร์คำนายเลิิศ’ คำนรุ่นใหม่อาจนึกถึูงโรงแรม 

หรู คำนรักธุรรมชีาติิอาจนึกถึูงพื�นทีุ�สีุเขีึ้ยวเกือบยี�สิุบไร่ใจกลิาง 

กรุงเทุพฯ แลิะคำนรุ่นพ่อแม่บางคำนอาจนึกถึูงกิจการอันเป็ัน 

ติำานานขึ้อง ‘นายเลิิศ’ แลิะ ‘บ้านปัาร์คำ’ ซึึ�งเป็ันเรือนไม้สัุก 

หลัิงงามอายุเกินร้อยป่ั ปััจจุบันเปิัดเป็ันพิพิธุภัณ์ฑ์์ให้คำน 

ภายนอกเข้ึ้าเยี�ยมชีม หรือถู้าเปั็นคำนรุ่นเก่าแก่กว่านั�นก็อาจ 

นึกถึูงหลุิมลึิกจากการทิุ�งระเบิดสุมัยสุงคำรามโลิกคำรั�งทีุ� 2 ซึึ�ง 

ปััจจุบันแปัรเปัลีิ�ยนเป็ันบ่อบัวไปัแล้ิว

...ไม่ว่าจะถููกจดจำาในแง่มุมใด ‘ปัาร์คำนายเลิิศ’ คืำอพื�นทีุ� 

ปัระวัติิศาสุติร์แลิะเป็ันปัอดขึ้นาดใหญ่่ขึ้องกรุงเทุพฯ เสุมอ

นายเลิิศ เศรษฐิบุติร หรือพระยาภักดีนรเศรษฐิ ซืึ�อทีุ�ดิน 

ทุุ่งนาริมคำลิองแสุนแสุบผืนนี�ในช่ีวงต้ินรัชีกาลิทีุ� 6 โดยมีเปั�าหมาย 

เพื�อสุร้างเรือนพักผ่อนสุำาหรับคำรอบคำรัวช่ีวงวันหยุดสุุดสัุปัดาห์  

ตัิ�งอยู่ทุ่ามกลิางแมกไม้นานาพรรณ์ใน ‘ปัาร์คำ’ สุไติลิ์อังกฤษ  

ดำาเนินการก่อสุร้างแล้ิวเสุร็จทัุ�งหมดในป่ั 2458 จึงถืูอเป็ันสุวน 

แบบติะวันติกแห่งแรกขึ้องไทุย แลิะเกิดก่อนทีุ�สุวนลุิมพินี สุวน 

สุาธุารณ์ะแห่งแรกจะเปิัดให้บริการในอีกสิุบป่ัต่ิอมา

คำวามเขีึ้ยวขึ้จีขึ้องปัาร์คำนายเลิิศสุะทุ้อนคำวามรักธุรรมชีาติิ

ขึ้องนายเลิิศแทุบทุุกติารางนิ�ว ในบริเวณ์นี�มีติ้นไม้ใหญ่่เลิ็ก 

นับร้อยสุายพันธ์ุุ ไม้หลิายต้ินต่ิางก็มีเรื�องราวน่าสุนใจเฉพาะตัิว  

หรืออาจดั�นด้นเดินทุางมาไกลิ เช่ีน ต้ินหางนกยูงดอกสีุเหลืิอง 

จากมาดากัสุการ์ รวมถูึงติ้นก้ามปัูทุรงแปัลิกติาทีุ�แผ่ร่มเงาแทุบ 

จะขึ้นานกับบึงนำ�าต้ินนี�

ก้ามปัู หรือจามจุ รี มีถิู�นกำาเนิดแรกเริ�มอยู่ในทุวีปั 

อเมริกาใต้ิ นำาเข้ึ้ามาปัลูิกในปัระเทุศไทุยราวป่ั 2443 ต้ินก้ามปูั 

ในภาพไม่ปัรากฏข้ึ้อมูลิผู้ปัลูิกหรือช่ีวงเวลิาทีุ�ปัลูิก สืุบค้ำนย้อน 

กลัิบไปัได้เพียงเป็ันต้ินไม้ติิดทีุ�ดินมาตัิ�งแต่ิแรกซืึ�อ จึงคำาดว่า 

น่าจะเป็ันหนึ�งในก้ามปูัรุ่นแรกๆ ในปัระเทุศไทุย

หากเทีุยบกับไม้ยืนต้ินสุายพันธ์ุุอื�น ลูิกหลิานคำาดเดาได้ 

ไม่ยากว่านายเลิิศชืี�นชีอบการปัลูิกต้ินก้ามปูัเป็ันพิเศษ เพราะ 

หลัิกฐิานสุนับสุนุนคืำอต้ินก้ามปัูจำานวนมากซึึ�งยืนต้ินเรียงราย 

ติลิอดแนวถูนนวิทุยุแลิะซึอยสุมคำิด ล้ิวนเปั็นผลิงานการปัลิูก 

ขึ้องนายเลิิศสุมัยยังเป็ันเจ้าขึ้องทีุ�ดินเหล่ิานั�นทัุ�งสิุ�น แม้ปััจจุบัน 

สุ่วนหนึ�งจะทุยอยหายไปัหลัิงการจัดสุรรทีุ�ดินแบ่งขึ้าย แต่ิก็ยังมี 

จำานวนไม่น้อยทีุ�เหลืิอรอดให้ร่มเงาติราบจนทุุกวันนี�

เมื�อทุ่านผู้หญิ่งเลิอศักดิ� สุมบัติิศิริ ลูิกสุาวขึ้องนายเลิิศ 

เข้ึ้ามารบัช่ีวงดแูลิสุถูานทีุ�แห่งนี� ทุ่านกส็ุานติอ่เจตินารมณ์์ขึ้องบดิา  

โดยให้คำวามสุำาคัำญ่แลิะคำำานึงถึูงคำวามอยู่รอดขึ้องต้ินไม้ทุุกต้ิน  

การสุร้างอาคำารหลัิงใหม่แต่ิลิะคำรั�งจึงต้ิองออกแบบให้สุอดคำล้ิอง 

กับไม้ใหญ่่ทีุ�ยืนต้ินอยู่มาก่อน หากต้ิองจัดการกับต้ินไม้จริงๆ  

จะไม่มีการติัดเด็ดขึ้าด แต่ิใช้ีวิธีุล้ิอมแลิ้วยกย้ายออกไปัปัลิูก 

ทีุ�อื�นแทุน ยิ�งก้ามปูัทีุ�เป็ันต้ินไม้สุุดรักขึ้องพ่อต้ินนี� ทุ่านผู้หญิ่ง 

เลิอศักดิ�ยิ�งดูแลิอย่างดี โดยระหว่างก่อสุร้างอาคำารภักดีทีุ�อยู่ 

ด้านข้ึ้าง ทุ่านได้ทุำาปัระกันต้ินไม้ในวงเงินทีุ�ระบุได้เพียง ‘สูุงมาก’  

รวมถึูงกำาชัีบให้ทุุกคำนระมัดระวังเป็ันพิเศษ 

มองจากระยะไกลิก็ยังเห็นว่าก้ามปูัต้ินนี�มีกลุ่ิมต้ินฟิโลิ- 

เดนดรอนแลิะเฟิร์นต่ิางๆ ซึึ�งกอดเกี�ยวอยู่กับลิำาต้ินอย่าง 

แน่นหนา เป็ันทุ่านผู้หญิ่งเลิอศักดิ�นั�นเองทีุ�นำามาปัลูิกติกแต่ิงให้ 

สุวยงาม ไม้เลืิ�อยทีุ�ใช้ีรากเกาะพยุงเหล่ิานี�ไม่ใช่ีกาฝาก ไม่ทุำา 

อันติรายติ้นไม้ใหญ่่แติ่อย่างใด แลิะหากใคำรสุังเกติโคำนต้ินใน 

ระยะปัระชิีดก็จะเห็นแทุ่นปูันทีุ�ซ่ึอนติัวอยู่หลัิงใบฟิโลิเดนดรอน

แลิะเฟิร์น ทุำาหน้าทีุ�ปัระคัำบปัระคำองรองรับก้ามปูั เพราะทุ่าน- 

ผู้หญิ่งเกรงว่ากิ�งก้านจำานวนมากทีุ�โน้มลิงหานำ�าอาจทุำาให้ต้ิน 

หักลิงได้

คำวามรักหวงแหนต้ินไม้ คำวามหลิงใหลิในธุรรมชีาติิ  

ถููกถู่ายทุอดสุ่งต่ิอกันมาจากรุ่นสูุ่รุ่น ผ่านมาจนถึูงวันนี� ปัาร์คำ- 

นายเลิิศภายใต้ิการบริหารขึ้องคุำณ์เล็ิก–ณ์พาภรณ์์ โพธิุรัตินังกูร  

ก็ยังยึดมั�นในแนวคิำด ‘ต้ินไม้ใหญ่่เป็ันหัวใจสุำาคัำญ่ขึ้องพื�นทีุ�’ 

ธุรรมชีาติิขึ้องต้ินก้ามปูัยิ�งแก่จะยิ�งแติกใบดก หากลิะเลิย 

การดูแลิจนแสุงแดดสุ่องไม่ถึูง กิ�งก้านหรือโคำนต้ินก็มักโดน 

เชืี�อราโจมตีิแลิะทุำาให้เนื�อไม้เน่าเสีุยหาย ต้ินก้ามปูัอาวุโสุต้ินนี� 

ซึึ�งมีอายุราวๆ 110-120 ป่ัแล้ิวจึงต้ิองได้รับการตัิดสุางใบ 

แลิะกิ�งบางสุ่วนออก เพื�อให้โปัรง่โล่ิง แสุงแดดสุอ่งถูงึ ซึึ�งไมเ่พยีง 

ลิดคำวามเสีุ�ยงในการเกิดเชืี�อรา แต่ิยังชี่วยลิดภาระนำ�าหนักทีุ� 

แต่ิลิะกิ�งก้านต้ิองแบกรับ เมื�อปัระกอบเข้ึ้ากับการบำารุงดูแลิ 

อย่างสุมำ�าเสุมอทัุ�งจากนักออกแบบภูมิทัุศน์แลิะรุกขึ้กร ภายใต้ิ 

เจตินารมณ์์ทีุ�ชัีดเจนขึ้องลูิกหลิานนายเลิิศ จึงมั�นใจได้ว่าต้ินไม้ 

สุุดรักซึึ�งสูุงปัระมาณ์สิุบสุามเมติรต้ินนี�จะแผ่ร่มเงากว้างแลิะ 

อวดเสุ้นสุายคำดโค้ำงสุวยแปัลิกติาขึ้องกิ�งก้านไปัได้อีกนาน

...อย่างทีุ�นายเลิิศจะต้ิองภาคำภูมิใจ



|  199  |

“On the last day of the world  
I would want to plant a tree.”

W.S. Merwin 
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จำาปาดะ
บ้านบาเลาะ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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หากวันนั�นชีายชีราวัย 77 ป่ัไม่เดินออกไปัทุ้ายสุวนทุุเรียน 

จำาปัาดะอายุร้อยกว่าป่ัต้ินนี�คำงเป็ันเพียงต้ินไม้ธุรรมดาๆ แลิะ 

ไม่ได้เป็ันทีุ�รู้จักจดจำาขึ้องใคำรต่ิอใคำร

แต่ิเพราะเวลิาพลิบคำำ�าขึ้องวันทีุ� 30 กันยายน 2535  

วาเด็ง ปูัเติะ๊ หรือ ‘เปัา๊ะเดง็’ ไมย่อมเชืี�อคำำาบอกเลิา่ขึ้องภรรยาวา่ 

พระเจ้าแผ่นดินเสุด็จฯ มาทีุ�สุวนผลิไม้ขึ้องเขึ้าในอำาเภอสุายบุรี  

จังหวัดปััติติานี ด้วยเหตุิว่าอย่าว่าแต่ิกษัติริย์เลิย ทีุ�นี�ห่างไกลิ 

กันดารจนแม้แต่ิคำนใต้ิด้วยกันยังยากจะมาเยือน เขึ้าจึงตัิดสิุนใจ 

เดินออกไปัดูด้วยตินเอง แลิะในทีุ�สุุดก็ได้พบกับคำณ์ะทุำางานขึ้อง 

พระบาทุสุมเด็จพระบรมชีนกาธุิเบศร มหาภูมิพลิอดุลิยเดชี- 

มหาราชี บรมนาถูบพิติร แลิะทุำาให้เป๊ัาะเด็งต้ิองเข้ึ้าเฝ�าฯ แบบ 

ไม่ได้ตัิ�งตัิว คำำ�านั�นมีบันทึุกไว้ว่าในหลิวงรัชีกาลิทีุ� 9 มีพระราชี 

ปัฏิสัุนถูารเป็ันเวลิานานกับชีายชีาวสุวนทีุ�ใสุ่เพียงโสุร่งแลิะไม่ได้

สุวมเสืุ�อ โดยทุรงซัึกถูามข้ึ้อมูลิเกี�ยวกับลัิกษณ์ะทุางกายภาพ 

ขึ้องพื�นทีุ�แลิะเสุ้นทุางการไหลิขึ้องคำลิองนำ�าจืด ในขึ้ณ์ะทีุ�ผู้เฒ่า 

ชีาวมุสุลิิมซึึ�งพูดภาษาไทุยกลิางไม่ได้แม้แต่ิคำำาเดียวก็ติอบข้ึ้อ 

ซัึกถูามเปั็นภาษามลิายูได้อย่างฉะฉาน พร้อมแทุรกอารมณ์์ขัึ้น 

ปัระสุาชีาวบ้านทีุ�ล่ิามแปัลิถูวายเปั็นบางติอน ทุำาให้ในหลิวง 

ทุรงพระสุรวลิหลิายคำรั�ง

ทัุนทีุทีุ�วาเด็งรู้ว่าในหลิวงรัชีกาลิทีุ� 9 เสุด็จฯ มาเพื�อทุรง 

แก้ไขึ้ปััญ่หานำ�าใช้ีภาคำการเกษติรผ่านระบบชีลิปัระทุาน ในใจ 

ขึ้องเขึ้าก็เป่ั�ยมไปัด้วยคำวามปัลิาบปัลืิ�ม เขึ้ากราบบังคำมทูุลิเป็ัน 

ภาษาขึ้องตินวา่ ดีใจมาก แติพ่ระเจ้าอยู่หวัเสุดจ็ฯ มาทุรงเยี�ยมทัุ�งทีุ 

ไม่มีอะไรจะถูวายเลิย ผลิไม้ในสุวนเพิ�งเก็บขึ้ายได้เงินมาสุอง 

หมื�นบาทุก็นำาไปัซืึ�อเคำรื�องสุูบนำ�า ทัุ�งสุวนเหลิือทุุเรียนผลิเดียว  

หนำาซึำ�ายังดิบ จากนั�นก็มีเสีุยงเย้าว่าให้ถูวายเคำรื�องสูุบนำ�านั�นไง  

เป๊ัาะเด็งกลิ่าวทัุนทีุว่า “ถูอดเอาขึ้ึ�นรถูไปัเลิย ขึ้อถูวาย 

พระเจ้าอยู่หัว” คำวามจริงใจแลิะจงรักภักดีขึ้องเปั๊าะเด็งเปั็นทีุ� 

ปัระทัุบใจคำณ์ะติามเสุด็จฯ ทุุกคำน

เวลิาต่ิอมาเป๊ัาะเด็งยังได้น้อมเกล้ิาฯ ถูวายทีุ�ดินเพื�อ 

ดำาเนินโคำรงการพัฒนาพื�นทีุ�พรุแฆ์แฆ์ แลิะเมื�อถึูงฤดูกาลิผลิไม้  

ชีายชีรายังตัิ�งใจคัำดสุรรจำาปัาดะในสุวนนำาไปัทูุลิเกล้ิาฯ ถูวาย 

ด้วยตินเองเมื�อในหลิวงรัชีกาลิทีุ� 9 เสุด็จฯ แปัรพระราชีฐิาน 

มาทีุ�พระติำาหนักทัุกษิณ์ราชีนิเวศน์ จังหวัดนราธิุวาสุ แลิะ 

สุ่งไปัรษณ์ีย์ไปัถูวายถูึงพระติำาหนักจิติรลิดารโหฐิาน เปั็น 

เช่ีนนี�ทุุกป่ัไม่เคำยขึ้าด จนวันทีุ� 4 ธัุนวาคำม 2540 ในหลิวง 

รัชีกาลิทีุ� 9 มีพระราชีดำารัสุแสุดงคำวามเป็ันห่วงต่ิอเหตุิการณ์์ 

ในพื�นทีุ�สุามจังหวัดชีายแดนภาคำใต้ิ แลิะมีพระราชีดำารัสุว่า 

ทุรงมีพระสุหายอยู่ทีุ�นั�นคำนหนึ�งชืี�อ วาเด็ง ปูัเต๊ิะ จึงเป็ันทีุ�มา 

ขึ้องฉายา ‘พระสุหายแห่งสุายบุรี’ ขึ้องเป๊ัาะเด็ง

“ดีใจทีุ�เราได้เป็ันไซึอันขึ้องรายอ (สุหายขึ้องพระราชีา)  

ได้ยินแลิว้มคีำวามสุุขึ้ ไมรู้่จะอธุบิายอยา่งไร ในหลิวงเปัน็ใคำรลิะ่  

มาเป็ันเพื�อนกับเราได้หรือ มันมีคำวามสุุขึ้จนบอกไม่ถููก”  

เป๊ัาะเด็งเคำยให้สัุมภาษณ์์เช่ีนนี�ไว้ในนิติยสุาร ฅ.คน ฉบับ 

เดือนธัุนวาคำม 2550

 

จำาปัาดะเปั็นไม้ยืนต้ินเขึ้ติร้อนในวงศ์เดียวกับขึ้นุนแลิะ 

สุาเก มีถิู�นกำาเนิดอยู่ในคำาบสุมุทุรมลิายู ในปัระเทุศไทุยปัลูิก 

กันเฉพาะภาคำใติ้ ผลิจำาปัาดะดูคำล้ิายขึ้นุนแติ่สุ่งกลิิ�นหอม 

เฉพาะตัิว เนื�อในรสุหวานแลิะมีสีุเหลืิองแติกต่ิางกันไปัหลิาย 

เฉด ตัิ�งแต่ิเหลืิองทุอง เหลืิองอ่อน เหลืิองอมสุ้ม ไปัจนถึูงสีุ 

จำาปัา ขึึ้�นอยู่กับสุายพันธ์ุุ

ภายในสุวนดุซึง ซึึ�งหมายถึูงสุวนผลิไม้ผสุมผสุานติาม 

ภูมิปััญ่ญ่าขึ้องชีาวมุสุลิิม พื�นทีุ�เกือบห้าไร่ขึ้องเปั๊าะเด็งปัลูิก 

ผลิไม้หลิากหลิายชีนิด ทัุ�งทุุเรียน ลิองกอง มังคุำด เฉพาะ 

จำาปัาดะนั�นมีปัระมาณ์ 7-8 ต้ิน แลิะว่ากันว่านี�เปั็นจำาปัาดะ 

ต้ินใหญ่่ทีุ�สุุดในอำาเภอสุายบุรี ไม่มีใคำรทุราบคำวามเป็ันมาว่า 

ปัลูิกเมื�อไรเพราะต้ินใหญ่่โติอย่างนี�มาตัิ�งแต่ิสุมัยเป๊ัาะเด็ง 



Champedak

Flower Stalks

Fruit

Leaves
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ยังมีชีีวิติอยู่ โดยได้รับการดูแลิบำารุงด้วยปุั�ยหมักไม่เคำยขึ้าด  

ทุำาให้ต้ินไม้เก่าแก่ต้ินนี�ยังแข็ึ้งแรงแลิะมีสุุขึ้ภาพดี ให้ผลิผลิิติ 

คุำณ์ภาพสูุงกว่าต้ินอื�นๆ คืำอผลิใหญ่่สุวย สีุทุองสุมำ�าเสุมอ แลิะ 

เนื�อรสุหวาน

เมื�อถึูงฤดูกาลิทีุ�เริ�มติิดผลิขึ้นาดเล็ิก สุมาชิีกทุุกคำน 

ในคำรอบคำรัวปูัเต๊ิะจะช่ีวยกันสุานใบมะพร้าวสุำาหรับห่อผลิ 

จำาปัาดะเพื�อปั�องกันแมลิงเจาะทุำาลิาย ช่ีวยให้ผิวเรียบสุวย 

ไร้ติำาหนิ บางป่ัติ้นเดียวติิดผลิมากกว่าพันลูิกก็ติ้องใช้ีเวลิาสุาน 

แลิะห่อกันนานเกินสุองสุัปัดาห์กว่าจะคำรบทัุ�งติ้น หลิังจากนั�น 

ราวหนึ�งเดือนผลิจำาปัาดะเริ�มทุยอยสุุก เป๊ัาะเด็งจะคัำดเลืิอก 

อย่างพิถีูพิถัูน บางคำรั�งถึูงกับป่ันขึึ้�นไปัเก็บผลิจำาปัาดะงามๆ 

ด้วยตัิวเอง จากนั�นก็จัดเรียงอย่างบรรจงลิงในกล่ิองกระดาษ  

3-4 ใบ สุ่งไปัรษณ์ีย์ไปัยังพระติำาหนักจิติรลิดารโหฐิานเพื�อ

ทูุลิเกล้ิาฯ ถูวายพระบาทุสุมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชีกาลิทีุ� 9 เป็ัน

ปัระจำาทุุกป่ั เมื�อพัสุดุถึูงปัลิายทุางก็จะมีจดหมายจากเจ้าหน้าทีุ�

ติอบกลัิบมาทุุกคำรั�งว่าได้รับแล้ิว

หลัิงจากเป๊ัาะเด็งเสีุยชีีวิติลิงอย่างสุงบด้วยโรคำชีราในวัย 

96 ป่ั เมื�อวันทีุ� 7 สิุงหาคำม 2555 การทูุลิเกล้ิาฯ ถูวายจำาปัาดะ

แลิะผลิไม้ในสุวนถึูงพระเจ้าแผ่นดินก็ยังคำงดำาเนินอย่างต่ิอเนื�อง 

โดยได้มะสัุยนุง ดอรอแม ลูิกเขึ้ย แลิะอะตีิเกาะ ปูัเต๊ิะ ลูิกสุาว  

รับชี่วงการดูแลิสุวนดุซึงแลิะปัฏิบัติิหน้าทีุ�ติามคำำาสัุ�งเสุียขึ้อง 

เป๊ัาะอย่างไม่ขึ้าดติกบกพร่อง

 

จำาปัาดะติ้นนี�นอกจากเปั่�ยมคำวามหมายลิึกซึึ� ง ต่ิอ 

คำรอบคำรัวปูัเต๊ิะแลิ้ว ยังเป็ันตัิวแทุนแห่งคำวามสุำานึกใน 

พระมหากรุณ์าธิุคุำณ์ทีุ�พสุกนิกรมีต่ิอพระมหากษัติริย์ แลิะเป็ัน 

หลัิกฐิานคำวามผูกพันสุองทุศวรรษระหว่างสุหายจากดินแดน 

ปัลิายดา้มขึ้วานกบัปัระมขุึ้ขึ้องแผน่ดินจวบจนถูงึรชัีสุมยัปััจจุบัน



โคิรงิการหนังิส่อของิกลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทร

คณะทำำ�ง�น กลุ่่�มธุ่รกิจก�รเงินเกียรติิน�คินภััทำร

ผู้้�ก�อตัิ�งโครงก�ร อภินันท์ุ เกลีิยวปัฏินนท์ุ   
ทีำ�ปรึกษ� ผกาภรณ์์ บุณ์ยัษฐิิติิ 
ทีำ�ปรึกษ� พัทุนัย เหลืิองติระกูลิ 

บริห�รง�นโครงก�ร ธุนกร จ๋วงพานิชี   
ประส�นง�นโครงก�ร ปัราริน จงไพจิติร   

ควบค่มก�รผู้ลิุ่ติ อริยาวรรณ์์ พิทัุกษาไพศาลิ 
ออกแบบก�รผู้ลิุ่ติ พรทิุพา ใจติรง 

ประส�นง�นก�รผู้ลิุ่ติ สุุภาวรรณ์์ อนุดิษฐ์ิ 

คณะทำำ�ง�น บริษัทำ เดย์ โพเอทำส์ จำ�กัด
ผู้้�ผู้ลิุ่ตินิติยส�ร a day 

บรรณ�ธิุก�ร ชีมพูนุทุ ดีปัระวัติิ 
ออกแบบปกแลุ่ะร้ปเลุ่�ม กนิฐิปััญ่ณี์ย์ นิ�มศรีทุอง 

ศิิลุ่ปกรรม พนิดา มีเดชี 
ภั�พประกอบ ศศิ อุบลิฉาย 
พิส้จน์อักษร จิรเมธุ คูำไพริน 

สืบค�นข้�อม้ลุ่ สุุทุธิุโชีคำ จรรยาอังกูร 
สืบค�นข้�อม้ลุ่ ปัณั์สุย์ พุ่มริ�ว 

ประส�นง�นโครงก�ร ศิวะภาคำ เจียรวนาลีิ 
ประส�นง�นโครงก�ร จิรัฏฐ์ิ ชีนะชัีย 

จัดพิมพ์ เดือนตุิลิาคำม 2563
แยกสีแลุ่ะพิมพ์ทีำ� บริษัทุ ภาพพิมพ์ จำากัด โทุร. 02-879-9154



CONTRIBUTORS

เริงิชัย คิงิเม่องิ — ช�างิภัาพ
เริงชัียเคำยทุำางานทีุ� WWF Thailand เป็ันเวลิา 4 ป่ั แลิะวันทีุ�ตัิดสิุนใจเป็ันช่ีางภาพสุารคำดีเต็ิมตัิว เขึ้ากลิายเป็ันช่ีางภาพ 

นักอนุรักษ์แถูวหน้า ผู้ขัึ้บเคำลืิ�อนปัระเด็นสัุงคำมแลิะสิุ�งแวดล้ิอมอย่างเข้ึ้มข้ึ้นติลิอด 20 ป่ัทีุ�ผ่านมา มีผลิงานเผยแพร่อย่าง 
ต่ิอเนื�องในนิติยสุาร National Geographic ฉบับภาษาไทุย แลิะได้รับเลืิอกให้ตีิพิมพ์ในฉบับภาษาต่ิางปัระเทุศด้วยผลิงาน 
ทีุ�โดดเด่นมากมาย กับ ‘ต้ินไม้’ เริงชัียถืูอว่าเป็ันมิติรทีุ�คุ้ำนเคำยกันมายาวนาน ต้ินไม้เกื�อกูลิเขึ้าแลิะเขึ้าก็ติอบแทุนต้ินไม้ 
ด้วยใจรักษ์เสุมอมา

ฐิิติินันท์ ศรีสถิิติ — นักเขียน
ฐิิติินันทุ์ค้ำนพบ ‘แพสุชัี�น’ ทีุ�แทุ้ในชีีวิติเมื�อเรียนติ่อหลัิกสุูติรปัริญ่ญ่าโทุ สุาขึ้าวิชีาเทุคำโนโลิยีบริหารสิุ�งแวดล้ิอม  

คำณ์ะสิุ�งแวดล้ิอมแลิะทุรัพยากรศาสุติร์ มหาวิทุยาลัิยมหิดลิ เธุอเลืิอกทุำางานเป็ันนักเขีึ้ยนด้านสิุ�งแวดล้ิอมแลิะธุรรมชีาติิ  
โดยเริ�มต้ินทีุ�นิติยสุาร โลกส่เข่ยว ก่อนจะเป็ันนักเขีึ้ยนอิสุระสุายสิุ�งแวดล้ิอมติามสืุ�อต่ิางๆ อย่างต่ิอเนื�องมาติลิอด 17 ป่ั  
มีผลิงานพ็อกเก็ติบุ๊กมาแลิ้วนับสุิบเลิ่ม ปััจจุบันฐิิติินันท์ุทุำางานปัระจำาฝ่ายสืุ�อสุารในโรงเรียนเอกชีนทุางเลิือกแห่งหนึ�ง  
แต่ิยังไม่ทิุ�งการนำาเสุนอเรื�องราวทีุ�เธุอรัก “เพราะสิุ�งแวดล้ิอมไม่ใช่ีแค่ำสิุ�งทีุ�อยู่รอบตัิวเรา แต่ิมันคืำอทุุกอย่างทีุ�เป็ันเรา มันสุร้าง 
เราขึึ้�นมา”

ดร.สรณรัชฎ์์ กาญจนะวณิชย์ — ที�ปีร้กษา
เติิบโติแลิะถููกปัลูิกฝังเมล็ิดพันธุ์ุคำวามรักธุรรมชีาติิจากผู้เป็ันแม่แบบ ‘ลูิกไม้หล่ินใต้ิต้ิน’ ปััจจุบันสุรณ์รัชีฎ์์เป็ันปัระธุาน 

มูลินิธิุโลิกสีุเขีึ้ยว แลิะเจ้าขึ้องรางวัลิ Explorer Awards 2019 จาก National Geographic เธุอริเริ�มโคำรงการด้านสิุ�งแวดล้ิอม 
มากมาย เช่ีน โคำรงการนักสืุบสุายนำ�า นักสืุบชีายหาด นักสืุบสุายลิม ซึึ�งเป็ันโคำรงการติรวจสุุขึ้ภาพธุรรมชีาติิด้วยสิุ�งมีชีีวิติ 
เล็ิกๆ ติามแม่นำ�าลิำาธุาร ชีายหาด แลิะไลิเคำนบนติ้นไม้ “คำวามวิเศษขึ้องธุรรมชีาติิเกิดขึึ้�นรอบติัวเราในระดับทีุ�ต่ิางกัน  
ในมิติิทีุ�แติกต่ิางกันไปั” เธุอจึงเชืี�อว่าทุุกคำนมีคำวามสุามารถูทีุ�จะมองเห็นสิุ�งวิเศษเหล่ิานี� แม้เพียงการเปิัดปัระตูิออกไปัแลิะ 
ได้เห็นใบไม้ใบแรก...

ผู้้�สนับสน่นข้�อม้ลุ่

กรุงศิลิป์ั ปัระชุีมแดง / ผู้ช่ีวยศาสุติราจารย์ ดร.ไกรเลิิศ ทุวีกุลิ / กวีวัธุน์ เจริญ่โสุพลิวาณิ์ชี / ดร.คำงศักดิ� มีแก้ว / จุฑ์าทิุพ 
จิติรหาญ่ / เจริญ่ ใจชีน / เฉลิิม ยวนแห่ว / ชีลิิดา ติรูทัุศนวินท์ุ / ณ์ภัทุร สุองเมือง / ณั์ฏฐ์ิชีานันท์ุ ไวเบิลิ / ดวงฤทุธิุ� บุนนาคำ 
/ ถูาวร ศรีมณี์ / ทุวี ไทุนาทุม / เนรมิติ สุงแสุง / ผู้ช่ีวยศาสุติราจารย์ บรรจง สุมบูรณ์์ชัีย / บุญ่เพ็ง ค่ำอมสิุงห์ / ปัระสุพชัีย 
แสุงปัระภา / พรพรรณ์ จันทุร์อนันต์ิ / พระคำรูกันติวรรณ์คุำณ์ / พระคำรูวิสุาลิปััญ่ญ่าภรณ์์ / พระคำรูสุถิูติชียานันท์ุ / พัชีรพลิ 
ทุองพัด / พินิจ โสุภาพินิจ / มะสัุยนุง ดอรอแม / มานพ ผู้พัฒน์ / มุกดา สุุทุะ / รุ่งสุุริยา บัวสุาลีิ / เล็ิก กุดวงค์ำแก้ว / วัชีรพลิ 
สุุยะ / วีระศักดิ� แสุนสุะอาด / ศรัณ์ย์ งาสุุวรรณ์ / สุราวุธุ สุอนบุติร / สัุมฤทุธิุ� สุุภามา / สิุวพงษ์ พิทัุกษ์ทัุกษิณ์ / สุุธุน เวียงดาว 

/  อรยา สูุติะบุติร / อรรถูพลิ หาเรือนทุรง / อรุณ์ โสุฬสุ / เอกพงษ์ กุลิเจริญ่ / เฮียง ชีาวป่ัา 

 กลุ่่�มธุ่รกิจก�รเงินเกียรติิน�คินภััทำรข้อข้อบพระค่ณท่ำกทำ��น
ทีำ�มีส�วนร�วมสร��งสรรค์ Gallery of Trees 

ให�เป็นบันทึำกร่กข้มรดกอันลุ่ำ��ค��ข้องประเทำศิ








