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ต้้นไม้้

‘งอกงาม’ ‘เติิบโต’ ‘ผลิิดอกออกผล’…หลายคำำ�ในวงการการเงิินการลงทุุนมีีที่่�มาจาก

จากเมล็็ดเล็็กๆ หรืือกล้้าที่่�ถูกู ปัักลงในผืืนดิิน ค่่อยๆ ผ่่านแดดผ่่านฝนและดููดซึึมอาหาร
จนเติิบใหญ่่ขึ้้�นเรื่่�อยๆ และในที่่�สุุดก็็กลายเป็็นไม้้ใหญ่่แข็็งแกร่่ง กิ่่�งก้้านแผ่่ไกล พร้้อมที่่�จะ
ผลิิดอกออกผล แตกกำำ�เนิิดเป็็นไม้้ต้้นใหม่่ที่่�จะรัักษาวงจรแห่่งการเติิบโตไปได้้ไม่่สิ้้�นสุุด
เรื่่�องราวของต้้นไม้้คืือเรื่่�องของ ‘ความยั่่�งยืืน’ ซึ่่�งเป็็นอุุดมคติิของการลงทุุน การทำำ�ธุุรกิิจ
หรืือความจริิงก็็คืือการกระทำำ�เกืือบแทบทุุกอย่่างในชีีวิิต
หากมองในภาพใหญ่่ยิ่่�งขึ้้�น การปลููกหรืือรัักษาต้้นไม้้เองอาจเรีียกได้้ว่่าเป็็นหนึ่่�งในการ
ลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่าที่่�สุุดของมนุุษย์์ เพราะในสถานการณ์์ปััจจุุบััน ที่่�ภาวะโลกร้้อนกำำ�ลัังเป็็นวิิกฤต
ร้้ายแรงที่่�ยัังไม่่มีีทางรัับมืือได้้โดยง่่าย ธรรมชาติิของต้้นไม้้ที่่�ดููดซัับคาร์์บอนในอากาศคืือ
ปััจจััยที่่�ชะลอและบรรเทาความรุุนแรงของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยที่่�มนุุษย์์ไม่่ต้้อง
ทำำ�อะไร
แต่่แม้้คุณป
ุ ระโยชน์์นี้้ก็� ยั็ งั เป็็นเพีียงจุุดเริ่่ม� เพราะนอกจากการเป็็นแหล่่งเก็็บกัักคาร์์บอน
ที่่�ทรงประสิิทธิิภาพ ต้้นไม้้ยัังให้้ผลตอบแทนที่่�มากยิ่่�งกว่่านี้้�ในอีีกหลายมิิติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
หล่่อเลี้้�ยงระบบนิิเวศ ดัังเช่่นต้้นไทรหรืือต้้นกะพงอัันมหึึมาที่่�ถููกเปรีียบเปรยว่่าเป็็นดั่่�ง ‘โต๊๊ะ
บุุฟเฟต์์’ ของสรรพสััตว์์กลางป่่าใหญ่่ การเป็็นแหล่่งทรััพยากรของชุุมชน ดัังเช่่นต้้นเซีียง
ซึ่่�งเป็็นแหล่่งของรัังผึ้้�งหลวงตามธรรมชาติิ หรืือต้้นตะแบก ที่่�มาของโอสถเปี่่�ยมสรรพคุุณ
การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเรื่่�องราวในประวััติิศาสตร์์ ดัังเช่่นต้้นพุุทราที่่�ช้้างทรงของสมเด็็จพระนเรศวรฯ ได้้ใช้้เป็็นจุุดค้ำำ��ยัันกายจนสามารถพลิิกสถานการณ์์ในยุุทธหััตถีี หรืือต้้นโพธิ์์�
ในมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ที่่เ� ป็็นจุุดเริ่่ม� ของหลายเหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญท
ั างการเมืืองของประเทศ
กระทั่่�งลำำ�พังั การมีีอยู่่�ของต้้นไม้้ที่่มี� อี ายุุยืนื นานเป็็นร้้อยๆ ปีีก็็เป็็นแรงบัันดาลใจถึึงภููมิปัิ ญญ
ั า
ลุ่่�มลึึกที่่�พร้้อมฝ่่าร้้อนหนาวและหาโอกาสงอกงามได้้อย่่างลงตััว

ด้้วยความตระหนัักในคุุณค่า่ และความงดงามของต้้นไม้้ในหลากมุุมมองดัังนี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจ
การเงิินเกีียรติินาคิินภััทรจึึงมุ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการรัักษา ‘รุุกขมรดก’ ของชาติิ และได้้จััดทำำ�
หนัังสืือ Gallery of Trees นี้้�ขึ้้�นเพื่่�อรวบรวมไม้้ใหญ่่ทรงคุุณค่่าจากทั่่�วประเทศ โดยได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากผู้้�คร่ำ���หวอดในวงการ ไม่่ว่่าจะเป็็น ดร.สรณรััชฎ์์ กาญจนะวณิิชย์์ ประธาน
มููลนิิธิิโลกสีีเขีียว คุุณเริิงชััย คงเมืือง ช่่างภาพระดัับ National Geographic คุุณฐิิติินัันท์์
ศรีี สถิิ ต นัั ก เขีี ย นเรื่่� อ งธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม กลุ่่�มอนุุ รัั ก ษ์์ ต้้ น ไม้้ ใ หญ่่ BIG Trees
ตลอดจนบริิษััท เดย์์ โพเอทส์์ จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตนิิตยสาร a day มาร่่วมคิิดร่่วมสร้้างสรรค์์
ผลงาน ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า หนัั ง สืื อ จะไม่่ เ พีี ย งสมบูู ร ณ์์ ด้้ ว ยภาพและการคัั ด สรรต้้ น ไม้้
แต่่ ยัั ง มีี เรื่่� อ งราวที่่� เ ปี่่� ย มประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ละความรู้้�ที่่� จ ะทำำ� ให้้ เราชื่่� น ชมและระลึึ ก ถึึ ง
มรดกสำำ�คััญของชาติิไปได้้อีีกนานแสนนาน
หนัังสืือนี้้�ได้้ชื่่�อว่่า Gallery of Trees หมายความถึึงห้้องแสดงศิิลปะและความงาม
ของต้้นไม้้ แต่่ความมุ่่�งหวัังของเราคืือ เมื่่�ออ่่านหนัังสืือจบลง ความงามและเรื่่�องราวอััน
น่่าประทัับใจจะทำำ�ให้้ผู้้�อ่่าน ‘รััก’ และ ‘รัักษ์์’ ต้้นไม้้ใหญ่่น้้อยในชีีวิิต จนทำำ�ให้้ Gallery
หรืือ ‘ห้้อง’ อัันเป็็นที่่�แสดงความงามของต้้นไม้้นั้้�นไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�เฉพาะแต่่ในหนัังสืือเล่่มนี้้�
แต่่มีีอยู่่�ทั่่�วไปทั้้�งประเทศไทย
กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร
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อาจไม่เคยมีใครมองเห็นรุกขเทวดา
แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า การปกปักรักษาอย่างเงียบเชียบดำ�เนินไปภายใต้ร่มเงาของต้นไม้
ต้นไม้จึงเป็นผู้พิทักษ์สมดุลของโลก ผู้ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน
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กระบากขาว

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อวััยวะกึ่่�งรากกึ่่�งลำำ�ต้้นนี้้�แท้้จริิงเป็็นรากพิิเศษหรืือ ‘พููพอน’
อีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่�ต้้นไม้้สููงใหญ่่ตระกููลกระบากและสายพัันธุ์์�
ใกล้้เคีียงมีีวิิวััฒนาการเพื่่�อความอยู่่�รอดภายใต้้โจทย์์ชีีวิิตใน
ป่่าฝนเขตร้้อน รููปทรงคล้้ายๆ ครีีบสามเหลี่่�ยมที่่�เต็็มไปด้้วย
ซอกหลืื บ นั้้� น ช่่ ว ยดัั ก และกัั ก ธาตุุ อ าหารบริิ เวณหน้้ า ดิิ น ได้้
เหมืือนพููพอนของต้้นเลีียงผึ้้�ง และแม้้เนื้้�อไม้้ตรงส่่วนนี้้�จะไม่่
แข็็งมาก แต่่พููพอนรููปทรงนี้้�ก็็เป็็นโครงสร้้างสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มความ
แข็็งแรงให้้ส่่วนฐานล่่าง ช่่วยให้้ต้้นไม้้ใหญ่่อย่่างกระบากขาว
ซึ่่�งมัักเติิบโตบริิเวณหุุบเขาที่่�มีีความชื้้�นสููงสามารถยึึดเกาะ
หน้้าดิินที่่�อาจจะอ่่อนนุ่่�มและอุ้้�มน้ำำ�� ในช่่วงฤดููฝนและทะยาน
เรืือนยอดสู่่�ความสููงมากกว่่าห้้าสิิบเมตรได้้อย่่างมั่่�นคง

ด้้ ว ยที่่� อ ยู่่�เร้้ น ลึึ ก เข้้ า ไปภายในป่่ า นอกเขตพื้้� น ที่่� บ ริิ ก าร
นัักท่่องเที่่�ยวของอุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิ กระบากขาวแห่่ง
บ้้านป่่าไร่่จึึงเป็็น ‘unseen destination’ ของแท้้ ผู้้�อยากดั้้�นด้้น
ไปชมต้้ อ งขออนุุ ญ าตอุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ ฯ พร้้ อ มทั้้� ง ขอความ
อนุุเคราะห์์เรื่่�องเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�ทาง เพราะแม้้เส้้นทางช่่วงเจ็็ด
กิิ โ ลเมตรแรกจะโดยสารรถของอุุ ท ยานฯ ไปได้้ แต่่ เ ส้้ น ทาง
ช่่วงหลัังที่่�ยาวร่่วมหกกิิโลเมตรทุุกคนต้้องพึ่่�งลำำ�แข้้งตััวเอง ทั้้�งไต่่
ระดัับขึ้้�นเขาลาดชััน เลีียบสัันเขา ลััดเลาะลงหุุบเขา ผ่่านไปสาม
ชั่่� ว โมงเราจึึ ง มายืื น หอบอยู่่�เบื้้� อ งหน้้ า กระบากขาวผู้้�ยิ่่� ง ใหญ่่
ทว่่ายามได้้พบสบตากััน ความสวยสง่่าของต้้นไม้้ยัักษ์์ก็็คล้้าย
จะติิดอยู่่�ในความทรงจำำ�ตลอดไป
ปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์เป็็นฤดููกาลผลััดใบ ป่่าเบญจพรรณ
และป่่าไผ่่ตลอดเส้้นทางเดิินเท้้าอยู่่�ในสภาพร้้อนแล้้ง ต้้นไม้้
ส่่วนใหญ่่พากัันทิ้้�งใบไม้้แห้้งสีีน้ำ�ต
ำ� าลลงเกลื่่�อนพื้้�นดิิน เปิิดเปลืือย
เรืือนยอดให้้แลดููโปร่่งโล่่งกว่่าช่่วงเวลาอื่่�นของปีี กระทั่่�งเดิินพ้้น
แนวป่่าไผ่่ช่่วงสุุดท้้ายและก้้าวเข้้าสู่่�เขตป่่าดิิบแล้้งที่่�ยัังคงสีีเขีียว
ไว้้ ค รบถ้้ ว นตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ พื้้� น ดิิ น เรื่่� อ ยขึ้้� น ไปจนถึึ ง แนวยอดไม้้
จึึงเรีียกว่่าเราได้้เข้้าสู่่�ฐานที่่�มั่่�นของกระบากขาวหรืือขมิ้้�นดำำ� หรืือ
ที่่�ชาวบ้้านทองผาภููมิิเรีียกกัันว่่า ‘ต้้นไม้้ยัักษ์์’ นั่่�นเอง

ยัังไม่่มีีการตรวจสอบอายุุกระบากขาวต้้นนี้้�อย่่างเป็็น
ทางการ ได้้แต่่ประมาณกัันว่่าน่่าจะหลายร้้อยปีีแล้้ว และเมื่่�อ
ไม้้ใหญ่่อย่่างกระบากขาวได้้รัับโอกาสให้้เติิบใหญ่่ สิ่่�งที่่�มััน
ตอบแทนผืืนดิินนั้้�นยัังประโยชน์์ยืนื ยงให้้แก่่ทุกุ สรรพสิ่่�งบนโลก
รวมถึึงมนุุษย์์ ในปีี 2010 คณะนัักวิิจััยจากมหาวิิทยาลััยโซล
(University of Seoul) ร่่วมกัับนัักวิิจัยั ชาวฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ทำำ�การศึึกษา
ปริิมาณชีีวมวล (biomass) ที่่�สิ่่�งมีีชีีวิิตในธรรมชาติิสะสมไว้้ใน
ตััวมัันเอง พบว่่ากระบากเป็็นสายพัันธุ์์�ไม้้ที่่กั� กั เก็็บชีีวมวลไว้้มาก
เป็็นอัันดัับต้้นๆ ของป่่าเบญจพรรณ กระบวนการสะสมชีีวมวล
เกิิดจากความสามารถของต้้นไม้้ในการดึึงพลัังงานแสงอาทิิตย์์
มาแปรรููปผ่่านการสัังเคราะห์์แสง และในกระบวนการนี้้�เอง
มัันได้้ดัักจัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอากาศไม่่ให้้ลอยไปสู่่�
ชั้้น� โอโซนและกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของปรากฏการณ์์เรืือนกระจก
เป็็นที่่�มาของความจริิงเรีียบง่่ายที่่�ว่่าต้้นไม้้คืืออาวุุธที่่�ดีีที่่�สุุด
ในการต่่อสู้้�กัับภาวะโลกร้้อน
ปีี 2557 มีีรายงานว่่าพบช้้างป่่าโขลงใหญ่่ราว 70-80 ตััว
มาพึ่่�งพาความอุุดมสมบููรณ์์ของผืืนป่่าแถบนี้้� เช่่นเดีียวกัับเก้้ง
กวาง และสััตว์์ป่่าอีีกหลายชนิิด ทั้้�งหมดคืือระบบความสมดุุล
แห่่งชีีวิิตต่่างสายพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�ร่่วมและดำำ�เนิินไปด้้วยกัันได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน นัับเป็็นบทเรีียนสำำ�คััญที่่�ธรรมชาติินัับวัันรอให้้มนุุษย์์
ได้้เรีียนรู้้�

กระบากขาวต้้นนี้้�มีีลัักษณะสมบููรณ์์ทุุกสััดส่่วน ลำำ�ต้้นตรง
สวยงาม วััดขนาดเส้้นรอบวงลำำ�ต้้นได้้ 13.4 เมตร ถููกค้้นพบโดย
ชาวบ้้านในพื้้�นที่่� ความใหญ่่โตดัังกล่่าวถููกบอกเล่่าต่่อๆ กัันมา
เมื่่�อทราบถึึงหน่่วยงานราชการจึึงมีีการจััดทีีมเจ้้าหน้้าที่่�เข้้ามา
สำำ�รวจ ตามมาด้้วยการประกาศเขตครอบคลุุมผืืนป่่าโดยรอบ
เพื่่� อ จัั ด ตั้้� ง อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ ท องผาภูู มิิ ใ นปีี 2534 ความจริิ ง
กระบากเป็็นไม้้เนื้้�อแข็็งทนทาน นิิยมใช้้สร้้างที่่�อยู่่�อาศััยและทำำ�
เครื่่�องเรืือน ปััจจุุบัันจึึงมีีเหลืือรอดอยู่่�ในป่่าธรรมชาติิไม่่มาก
แต่่ชาวบ้้านเชื่่�อกัันว่่าต้้นกระบากใหญ่่ต้้นนี้้�มีีสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�หรืือ
เทวดาดููแลคุ้้�มครองอยู่่� อีีกทั้้�งยัังอยู่่�ในระยะไกลหููไกลตาผู้้�คน
ไม่่ มีีใครคิิ ดตัั ดโค่่ น ทำำ�ให้้เติิ บโตกลายเป็็ นความภาคภูู มิิแห่่ ง
แนวป่่าฝั่่�งตะวัันตกของประเทศไทย
บริิเวณโคนต้้นกระบากขาวปรากฏสััดส่่วนคล้้ายแท่่งทรง
กระบอกที่่� ค่่ อ ยๆ สอบเล็็ ก ลงและแนบไปกัั บ ลำำ�ต้้ น โดยรอบ
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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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กะพง

ป่าบาลา อำ�เภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เรืือนยอดที่่�สููงลิิบนั้้�นมีีต้้นไทรแซมแทรกอยู่่� แม้้กะพงจะไม่่ใช่่
แหล่่งอาหารของชีีวิติ ในป่่าโดยตรง แต่่เมื่่�อมีีไทรงามอยู่่�ข้้างบน
มัันก็็กลัับกลายเป็็นคล้้ายโต๊๊ะบุุฟเฟต์์ขนาดใหญ่่ที่่�มีีอาหาร
พร้้อมเสิิร์์ฟวางแผ่่ไว้้รอท่่า กะพงยัักษ์์จึึงไม่่เคยว่่างเว้้นจาก
ผู้้�มาเยืือน สารพััดนกต่่างสายพัันธุ์์�ผลััดเปลี่่�ยนกัันมาเลืือก
ปลิิดกิินผลไทร โดยเฉพาะผู้้�ยิ่่�งใหญ่่แห่่งเวหาอย่่างนกเงืือกที่่�
ไม่่เคยพลาดงานเลี้้�ยงนี้้� เนื่่�องจากพวกมัันรัับรู้้�การสุุกของลููก
ไทรและจดจำำ�ตำำ�แหน่่งของแหล่่งอาหารได้้อย่่างแม่่นยำำ� รวม
ไปถึึงนัักห้้อยโหนอย่่างชะนีีและค่่างที่่�ปีีนป่่ายหาอาหารกััน
ตามอััธยาศััย กระทั่่�งสััตว์์เดิินดิิน เช่่น หมููป่่า เก้้ง กวาง ฯลฯ
ก็็ยังั ไม่่แคล้้วมีีโอกาสได้้ชิมิ ลููกไทรสุุกที่่�ร่ว่ งหล่่นอยู่่�รอบโคนต้้น
กัับเขาเหมืือนกััน
นอกจากสััตว์์แล้้ว กะพงยัักษ์์ยัังเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ชีีวิิตเล็็กๆ
ทั้้�งกลุ่่�มพืืช เช่่น เฟิิร์์น มอส และกลุ่่�มสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�มีีลัักษณะ
คล้้ายพืืช เช่่น ไลเคน อิิงอาศััยอยู่่�ทั่่�วพููพอนไปจนถึึงลำำ�ต้้น
ทั้้�งหมดช่่ วยกัันระบายสีี เขีี ยวบนเปลืือกไม้้ให้้ เป็็ นลวดลาย
สวยงามแปลกตา พร้้อมกัับบ่่งบอกระดัับความชื้้�นขั้้�นสููงตาม
ลัักษณะป่่าถิ่่�นใต้้ได้้อย่่างชััดเจน

คำำ�ว่่า ‘กะพง’ โดยทั่่�วไปอาจทำำ�ให้้นึึกถึึงปลาทะเลลำำ�ตััว
หนาหรืือหอยทะเลสองฝา แต่่สำำ�หรัับผืืนป่่าบาลาแห่่งแดนใต้้
กะพงคืือไม้้ยืนื ต้้นขนาดใหญ่่ที่่โ� ปรดปรานความชื้้�นเป็็นที่่�สุดุ มีีชื่่อ�
วิิทยาศาสตร์์ว่่า Tetrameles nudiflora R.Br. และในหลายพื้้�นที่่�
เรีียกชื่่�อไพเราะคล้้ายคนว่่า ‘สมพง’ นั่่�นเอง
ต้้นนี้้�ขึ้น้� ชื่่อ� ว่่าเป็็น ‘กะพงยัักษ์์’ ครองแชมป์์ใหญ่่เป็็นอัันดัับ
หนึ่่�งภายในอาณาบริิเวณของเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าฮาลา-บาลา
โดยมีีความสููงประมาณ 30 เมตร เส้้นรอบวงลำำ�ต้น้ ราวๆ 27 เมตร
และโดดเด่่นด้้วยพููพอนความสููงเกืือบ 4 เมตร แม้้ยังั ไม่่เคยสำำ�รวจ
อายุุที่่�แท้้จริิงด้้วยกระบวนการทางวิิทยาศาตร์์ แต่่ก็ป็ ระมาณกััน
ว่่าไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยปีีแน่่นอน
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์แห่่งนี้้�แท้้จริิงแล้้วประกอบขึ้้�นจากป่่าสองผืืน
ที่่�อยู่่�ใกล้้กันั ผืืนใหญ่่กว่่าคืือป่่าฮาลาในอำำ�เภอเบตง จัังหวััดยะลา
และอำำ�เภอจะแนะ จัังหวััดนราธิิวาส ส่่วนผืืนเล็็กคืือป่่าบาลาใน
อำำ�เภอแว้้ง และอำำ�เภอสุุคิิริิน จัังหวััดนราธิิวาส ป่่าทั้้�งสองผืืน
เป็็นป่่าดิิบชื้้�นที่่�ปกคลุุมเทืือกเขาสัันกาลาคีีรีี ทอดแนวต่่อเนื่่�อง
ถึึงป่่าเบลุ่่�มทางตอนเหนืือของประเทศมาเลเซีีย คงความอุุดม
สมบููรณ์์และความหลากหลายทางชีีวภาพของพืืชและสััตว์์ไว้้
ในระดัับสููงยิ่่�ง หนึ่่�งในดััชนีีชี้้�วััดคืือที่่�นี่่�เป็็นบ้้านของนกเงืือกถึึง
สิิบชนิิดพัันธุ์์�จากทั้้�งหมด 13 ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�พบในประเทศไทย
ตำำ�แหน่่งของกะพงยัักษ์์ต้น้ นี้้�อยู่่�ในป่่าบาลา ตำำ�บลภููเขาทอง
อำำ�เภอสุุคิริิ นิ จัังหวััดนราธิิวาส ห่่างจากหน่่วยพิิทักั ษ์์ป่า่ ภููเขาทอง
คิิดเป็็นระยะเวลาเดิินเท้้าลััดเลาะจากถนนเข้้าไปประมาณ 15
นาทีี จุุดสัังเกตคืือสะพานท่่อนซุุง ซึ่่ง� เมื่่�อข้้ามไปแล้้วก็็หมายความ
ว่่าใกล้้จะได้้สััมผััสความยิ่่�งใหญ่่เต็็มทีี กะพงมัักตระหง่่านอยู่่�
ละแวกลำำ�ห้้วย ริิมลำำ�ธาร ใกล้้น้ำำ��ตก และสำำ�หรัับต้้นนี้้�ยืืนห่่างจาก
น้ำำ�ต
� กศรีีทักั ษิิณหรืือจุุดข้้ามสะพานท่่อนซุุงเพีียง 200 เมตรเท่่านั้้�น

แม้้กะพงจะมีีลำำ�ต้้นขนาดใหญ่่โต แต่่เนื้้�อไม้้จััดอยู่่�ใน
กลุ่่�มไม้้เนื้้�ออ่่อน ไม่่เหมาะกัับการก่่อสร้้างหรืืองานโครงสร้้าง
เท่่าที่่�ผู้้�คนเคยนำำ�ไปใช้้งานก็็จะเป็็นการทำำ�ไม้้แบบหล่่อคอนกรีีต
หรืือแปรรููปเป็็นเรืือขุุด หีีบไม้้ โลงศพ ไม้้อััด เยื่่�อกระดาษ
ไปจนถึึงชิ้้�นไม้้ไซส์์จิ๋๋�ว เช่่น ก้้านไม้้ขีีด หรืือไม้้จิ้้�มฟััน
เมื่่�อลองเปรีียบเทีียบกัันแล้้ว ระหว่่างโค่่นลงมาทำำ�ไม้้
จิ้้�มฟัันได้้ล้้านแท่่งกัับปล่่อยทิ้้�งไว้้ให้้เป็็นสวรรค์์ของสรรพชีีวิิต
อัันสลัับซัับซ้้อน รัักษาความอุุดมแห่่งระบบนิิเวศป่่าดิิบชื้้�น
ผืืนงามที่่�เหลืืออยู่่�น้้อยยิ่่�งในเมืืองไทย เราคงตััดสิินใจได้้ไม่่ยาก
ว่่าอะไรคืืออนาคตที่่�เหมาะสมกว่่าของกะพงยัักษ์์แห่่งป่่าบาลา

ความปกติิธรรมดาอีีกประการของต้้นสมพงคืือมัักจะมีี
ไทรเป็็นกาฝาก กะพงยัักษ์์ต้้นนี้้�ก็็เช่่นกััน ท่่ามกลางพุ่่�มใบบน
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จำ�ปีรัชนีี

หมู่บ้านแม่เตี๊ยะ อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง

เท่่าที่่�เคยมีีการสำำ�รวจ ด้้วยขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางลำำ�ต้้น 2.7
เมตร ในขณะที่่� จำำ�ปีี หลวงที่่� พ บโดยทั่่� ว ไปมีี ข นาดเส้้ น ผ่่ า น
ศููนย์์กลางเพีียง 1-1.5 เมตรเท่่านั้้�น เส้้นรอบวงลำำ�ต้้น 8.6
เมตร และความสููงมากกว่่า 30 เมตร วััดง่่ายๆ ก็็คืือใหญ่่
เป็็นสองเท่่าของจำำ�ปีีหลวงที่่�เคยพบมา

จำำ�ปีีเป็็นดอกไม้้คู่่�เมืืองไทยที่่�ใครๆ ก็็รู้้�จััก แต่่คงมีีไม่่กี่่�คน
ที่่�รู้้�ว่่าเจ้้าดอกไม้้กลิ่่�นหอมหวนนี้้�มีีลำำ�ต้้นแสนใหญ่่โต จััดเป็็นไม้้
ยืืนต้้นขนาดใหญ่่ โดยเฉพาะต้้นจำำ�ปีีในป่่าหลัังหมู่่�บ้้านแม่่เตี๊๊�ยะ
จัังหวััดลำำ�ปาง ซึ่่ง� เป็็นจำำ�ปีีสายพัันธุ์์�พิิเศษ ขึ้้น� บนแผ่่นดิินไทยทาง
ภาคเหนืือเท่่านั้้�น มัันจึึงมีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ว่่า Michelia rajaniana
หรืือ ‘จำำ�ปีีรััชนีี’ นั่่�นเอง เรีียกกัันทั่่�วไปว่่า ‘จำำ�ปีีหลวง’ และเรา
อาจพููดได้้ว่่าจำำ�ปีีหลวงต้้นนี้้�มีีขนาดใหญ่่ที่่สุ� ุดในโลก

จำำ�ปีีหลวงหรืือจำำ�ปีีรััชนีีถููกค้้นพบครั้้�งแรกในป่่าดิิบเขา
ที่่�ระดัับความสููงประมาณ 1,300 เมตร บนดอยอิินทนนท์์ จัังหวััด
เชีียงใหม่่ เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2464 ค้้นพบโดยนายแพทย์์
อาร์์เทอร์์ เคอร์์ (Dr. Arthur Kerr) นัักพฤกษศาสตร์์ชาวไอริิช
ที่่�ได้้รัับการยกย่่องเป็็น ‘บิิดาแห่่งวงการพฤกษศาสตร์์ไทย’
ความพิิเศษของต้้นไม้้นี้้อ� ยู่่�ที่่เ� ป็็นพืืชถิ่่น� เดีียว (endemic species)
หรืือพืืชเฉพาะถิ่่�น ซึ่่ง� มีีคุุณลัักษณะสำำ�คััญคืือ แพร่่กระจายพัันธุ์์�
ตามธรรมชาติิในเขตภููมิิศาสตร์์ใดเขตภููมิิศาสตร์์หนึ่่�งของโลก
เท่่านั้้�น
และเขตภููมิศิ าสตร์์ที่่มี� อี งค์์ประกอบพอเหมาะพอเจาะกัับ
การงอกและการเจริิญเติิบโตของจำำ�ปีีหลวงก็็คืือพื้้�นที่่�ไหล่่เขา
ในป่่าดิิบเขาที่่�ค่่อนข้้างโปร่่งของเมืืองไทย ที่่�ระดัับความสููง
ประมาณ 900-1,300 เมตร ทำำ�ให้้มีีลัักษณะอากาศหนาวเย็็น
และมีีความชื้้�นสููง เราจึึงพบจำำ�ปีีหลวงได้้เฉพาะในเขตจัังหวััด
ทางภาคเหนืือตอนบนของประเทศไทย เช่่น เชีียงใหม่่ น่่าน
ลำำ�พููน ลำำ�ปาง แพร่่ เท่่านั้้�น
จำำ�นวนประชากรอัันน้้อยนิิดทำำ�ให้้จำำ�ปีีหลวงกลายเป็็น
พืืชหายากและดููจะมีีคุุณค่่าพิิเศษกว่่าต้้นไม้้อื่่�นอยู่่�แล้้ว ใคร
อยากรู้้�จััก อยากเห็็นต้้น ก็็ต้้องดั้้�นด้้นมาถึึงถิ่่�นกำำ�เนิิดเท่่านั้้�น
ทว่่าในขณะเดีียวกััน เงื่่�อนไขการกระจายพัันธุ์์�ในพื้้�นที่่�จำำ�กััด
ยิ่่�งผลัักให้้จำำ�ปีีหลวงตกอยู่่�ในภาวะใกล้้สููญพัันธุ์์� (endangered)
หรืือใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง (critically endangered) ได้้ง่่ายดาย
กว่่าต้้นไม้้อื่่�น ทั้้�งจากการคุุกคามโดยตรง เช่่นตััดโค่่นต้้น และ
จากการคุุกคามทางอ้้อมด้้วยการทำำ�ลายถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยของมััน

หากลััดเลาะจากหมู่่�บ้้านแม่่เตี๊๊ย� ะ ตำำ�บลแม่่ถอด อำำ�เภอเถิิน
จัังหวััดลำำ�ปาง เข้้าสู่่�ผืืนป่่าชุุมชนอัันอุุดมสมบููรณ์์ในพื้้�นที่่�คาบเกี่่ย� ว
กัับเขตอุุทยานแห่่งชาติิดอยจง สามารถโดยสารรถยนต์์ได้้ใน
ระยะทางเพีียงสามกิิโลเมตรเท่่านั้้�น เส้้นทางที่่�เหลืืออีีกราว 3-4
กิิโลเมตรต้้องพึ่่�งลำำ�แข้้งตััวเองล้้วนๆ ผ่่านแนวป่่า ข้้ามลำำ�ห้้วย
ขึ้้�นเขาสููงชััน กัันจนเหนื่่�อยหอบ เราจึึงจะได้้มายืืนอยู่่�หน้้าต้้น
จำำ�ปีีหลวงที่่�รวบรวมความพิิเศษหลายประการเอาไว้้
เนื่่�องจากอยู่่�ในป่่าห่่างไกลจึึงมีีเพีียงชาวบ้้านแม่่เตี๊๊�ยะ
เท่่านั้้�นที่่�เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ป่่าชุุมชนตั้้�งแต่่รุ่่�นพ่่อแม่่ และได้้เห็็น
ต้้ น ไม้้ ใ หญ่่ นี้้� ยืื น ต้้ น มาอย่่ า งยาวนานโดยไม่่ รู้้�ว่่ า เป็็ น ต้้ น อะไร
กระนั้้�นพวกเขาก็็พยายามดููแลผืืนป่่าโดยรวมด้้วยการเก็็บของป่่า
ในระดัับที่่�เป็็นมิิตรกัับระบบนิิเวศ คืือให้้พืืชพัันธุ์์�ต่่างๆ ยัังเหลืือ
รอดและมีีโอกาสฟื้้�นฟููสำำ�หรัับการใช้้ประโยชน์์ในอนาคต พร้้อม
ทั้้�งมีีมติิร่่วมกััน ห้้ามใช้้ประโยชน์์ป่่าชุุมชนหรืือเก็็บหาของป่่า
ในลัักษณะทำำ�ลายล้้าง
จนในปีี 2558 มีีเจ้้าหน้้าที่่�ป่่าไม้้เข้้ามาสำำ�รวจพื้้�นที่่�และ
เก็็บตััวอย่่างส่่วนต่่างๆ ของต้้นไม้้ใหญ่่ไปพิิสูจู น์์จำำ�แนกชนิิดพัันธุ์์�
ทุุกคนจึึงได้้รู้้�ว่่านี่่�คืือต้้นจำำ�ปีีหลวง ซึ่่�งคนไทยที่่�เชี่่�ยวชาญพัันธุ์์�ไม้้
อาจเคยรู้้�จักั มาบ้้างแล้้วว่่าเป็็นไม้้หายากมาก ที่่�ผ่า่ นมามีีรายงาน
ว่่ า พบแค่่ ที่่� อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ ด อยสุุ เทพ-ปุุ ย อุุ ทยานแห่่ ง ชาติิ
ดอยภููคา และอุุทยานแห่่งชาติิดอยขุุนตาลเท่่านั้้�น แต่่ต้้นจำำ�ปีีหลวงต้้นนี้้�ใหญ่่กว่่าทุุกต้้นที่่�ว่่ามาและคาดว่่าใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
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หากมีี โ อกาสเดิิ น ทางดั้้� น ด้้ น ไปเยี่่� ย มชมจำำ�ปีี หลวงแห่่ ง
ลำำ�ปางด้้วยตนเอง ก็็จะได้้เห็็นผ้้าจีีวรซึ่่ง� เปลี่่�ยนเป็็นสีีน้ำ�ต
ำ� าลตุ่่�นๆ
ผููกล้้อมลำำ�ต้้นจำำ�ปีีหลวงและต้้นไม้้ใหญ่่อื่่�นๆ อีีกนัับร้้อย เป็็น
สััญลัักษณ์์บ่่งบอกถึึงการบวชป่่าซึ่่�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
กัับชาวบ้้านจากชุุมชนใกล้้เคีียงร่่วมกัันจััดขึ้น้� ในช่่วงปลายปีี 2558
และถ้้าสัังเกตจำำ�ปีีหลวงต้้นนี้้�ให้้ทั่่�วลำำ�ต้้นทั้้�งระดัับสายตา
และไล่่สููงขึ้้�นสู่่�เบื้้�องบน เราจะเห็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตอีีกสองกลุ่่�มที่่�เกาะ
อิิงอาศััยอยู่่�กัับเปลืือกลำำ�ต้้น นั่่�นคืือเฟิิร์์นและมอสสีีเขีียวครึ้้�ม
โดยเฉพาะในช่่วงที่่�อากาศมีีความชื้้�นสููงพวกมัันจะอวดความ
เขีียวปกคลุุมแทบจะทั่่�วลำำ�ต้้น แต่่ถ้้าเป็็นช่่วงหน้้าแล้้งหรืือในปีีที่่�
ปริิมาณฝนน้้อย สีีเขีียวของพวกมัันจะหดเหลืือเพีียงหย่่อมเล็็กๆ
และรอเวลากลัับมาแผ่่ขยายความเขีียวสะพรั่่�งในฤดููกาลฉ่ำำ�� ฝน
ถััดไป
ทั้้�งมอสและเฟิิร์น์ เหล่่านี้้�เป็็นพืืชอิงิ อาศััย (epiphytic plants)
พวกมัันมีีคลอโรฟิิลล์์ไว้้สัังเคราะห์์แสง สร้้างอาหารให้้ตััวเอง
จึึงไม่่ง้้อแหล่่งอาหารอื่่�น และที่่�สำำ�คััญคืือไม่่ก้้าวร้้าวแทงราก
รุุ ก รานเข้้ า ไปดูู ด น้ำำ�� เลี้้� ย งเหมืื อ นกาฝาก แต่่ มัั ก เติิ บ โตอย่่ า ง
สงบเสงี่่�ยมโดยใช้้รากเกาะยึึดพื้้�นผิิวขรุุขระทั้้�งลำำ�ต้้นและกิ่่�งก้้าน
ต้้นไม้้ใหญ่่

พืืชอิิงอาศััยต้้องการร่่มเงาและความชื้้�น ลำำ�ต้้นและ
กิ่่�งก้้านของต้้นจำำ�ปีีจึงึ ถืือเป็็นแหล่่งอาศััยชั้้น� ดีีเพราะมีีเรืือนยอด
บัังแดดแรงให้้ทะลุุผ่่านเพีียงรำ��ไร แถมเปลืือกลำำ�ต้้นยัังแตก
เป็็นร่่องตื้้�นๆ ช่่วยกัักเก็็บน้ำำ��ฝนและความชื้้�นเพิ่่�มเติิม ส่่วน
ธาตุุอาหารนั้้�นมอสและเฟิิร์์นไม่่ต้้องการอะไรมากมาย เพีียง
อิินทรีียสารปริิมาณน้้อยนิิดที่่�สะสมอยู่่�ตามเปลืือกไม้้ที่่มั� นั เกาะ
ก็็นัับว่่าเพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิิตแล้้ว
อีีกทั้้�งบริิเวณต่่างๆ ของลำำ�ต้น้ จำำ�ปีีหลวง ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ส่่วนโค้้ง
นููน แอ่่ง คาคบ หรืือซอกหลืืบ ย่่อมมีีระดัับความชื้้�นและ
ปริิมาณแสงแดดแตกต่่างกัันอยู่่�บ้้าง ซึ่่ง� เหมาะกัับมอสและเฟิิร์น์
ที่่�มีีชนิิดพัันธุ์์�แตกต่่างกัันไป ขณะเดีียวกัันพวกมัันก็็ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นกาวคอยดัักจัับฝุ่่�นหรืือละอองไม่่พึึงประสงค์์ที่่�ลอยมาใน
อากาศ ด้้วยแวกซ์์ที่่�เคลืือบบนผิิวเซลล์์ของมอสบางชนิิดฝุ่่�น
ที่่� ติิด อยู่่�กัั บแวกซ์์ นี้้� จะไม่่ ฟุ้้� งกระจายกลัั บสู่่�สิ่่� งแวดล้้ อม แต่่
จะย่่อยสลายกลายเป็็นปุ๋๋�ยให้้กัับมอส	
ระบบการอยู่่�อาศััยขนาดย่่อมที่่�เรีียกว่่า microhabitat
นัั บ ว่่ า เป็็ น หนึ่่� ง ในดัั ชนีี ชี้้� วัั ด ความอุุ ด มสมบูู ร ณ์์ ข องสภาพ
แวดล้้อมในบริิเวณนั้้�น และไม้้ใหญ่่อย่่างต้้นจำำ�ปีีหลวงจึึงเป็็น
เหมืือนเจ้้าของระบบนิิเวศขนาดย่่อมที่่�ยอมเปิิดพื้้�นที่่�ตััวเอง
ให้้ชีีวิิตเล็็กๆ อย่่างมอสและเฟิิร์์นจำำ�นวนมากได้้เติิบโตขยาย
พัันธุ์์�และเรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างกลมกลืืน
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ท้ายเภา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เจ้้ า ของรากพูู พ อนขนาดมหึึ ม าซึ่่� ง สูู ง จากพื้้� น ดิิ น เกืื อ บ
สามเมตรมีีชื่่�อท้้องถิ่่�นว่่า ‘ท้้ายเภา’ เติิบโตอยู่่�ท่่ามกลางผืืนป่่า
ดิิบชื้้�นในเขตพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ภายใต้้ความดููแลของหน่่วยพิิทัักษ์์
ป่่าโตนเต๊๊ะ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาบรรทััด จัังหวััดตรััง
ด้้วยความสููงประมาณ 60 เมตร ชนิิดที่่�แหงนมองจนคอตั้้�ง
บ่่าก็็ยัังไม่่เห็็นเรืือนยอด นี่่�คืือต้้นท้้ายเภาที่่�ยิ่่�งใหญ่่และมีีสภาพ
สมบููรณ์์ที่่�สุุดเท่่าที่่�คณะเจ้้าหน้้าที่่�เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าฯ เคย
สำำ�รวจพบจากการเดิินสำำ�รวจเทืือกเขาบรรทััดในพื้้�นที่่�สี่่�จัังหวััด
ได้้แก่่ พััทลุุง ตรััง สตููล และสงขลา จนได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็น
‘ต้้นไม้้ยัักษ์์แห่่งป่่าดิิบชื้้�นภาคใต้้’
ยิ่่�งกว่่านั้้�น ด้้วยตำำ�แหน่่งการยืืนต้้นอยู่่�บนเส้้นทางหลัักของ
การเดิินข้้ามเทืือกเขาบรรทััด หากเริ่่�มต้้นจากน้ำำ�ต
� กหนานสะตอ
ในจัังหวััดตรััง ผู้้�เดิินทางจะต้้องผ่่านต้้นท้้ายเภาก่่อนเข้้าเขต
ป่่าลึึก ลััดเลาะทางชัันไต่่ระดัับขึ้้�นและลาดลงสู่่�น้ำำ��ตกไพรวััลย์์
ฝั่่�งจัังหวััดพััทลุงุ เมื่่�อประกอบเข้้ากัับความใหญ่่โตและสัังเกตเห็็น
ได้้ง่่าย ท้้ายเภายัักษ์์จึึงทำำ�หน้้าที่่�เหมืือนประภาคารกลางพงไพร
ทั้้�งเพื่่�อใช้้อ้้างอิิงทิิศทางการเดิินป่่า เป็็นพิิกััดสำำ�หรัับการนััดพบ
และเป็็นจุุดพัักค้้างแรมของพรานนัักล่่าและชาวบ้้านมาตั้้�งแต่่
ก่่อนการประกาศเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าฯ

พรวน ดููคล้้ายกลุ่่�มสำำ�เภาร่่อนลมอยู่่�บนฟ้้า สามารถลอยไป
ตกในระยะค่่อนข้้างไกลจากต้้นแม่่ เป็็นเทคนิิคส่่วนตััวที่่�ช่่วย
เพิ่่�มโอกาสกระจายพัันธุ์์�ให้้กว้้างขวางมากขึ้้�น
เปลืือกหุ้้�มเมล็็ดชั้้�นนอกซึ่่�งเป็็นพื้้�นผิิวขรุุขระสีีน้ำ��ต
ำ าล
มีีสารเมืือกสะสมอยู่่�จำำ�นวนมาก หากนำำ�ไปแช่่น้ำำ��จะพองตััว
ขยายใหญ่่กว่่าเดิิมเกืือบสิิบเท่่าและทะลัักทลายออกมาหน้้าตา
ดููคล้้ายวุ้้�น แม้้จะมีีสรรพคุุณเป็็นสมุุนไพรอยู่่�บ้้าง แต่่เนื่่�องจาก
เนื้้�อวุ้้�นของสำำ�รองกระโหลกมีีเสี้้�ยนปะปนอยู่่�ค่่อนข้้างเยอะ
จึึงไม่่นิิยมนำำ�มารัับประทาน ต่่างจากวุ้้�นของเพื่่�อนซี้้�สปีีชีีส์์
ข้้างเคีียงอย่่างต้้นสำำ�รองหรืือพุุงทะลายที่่�ถููกนำำ�มาแปรรููปเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��สำำ�รองที่่�หลายคนคุ้้�นเคยเป็็นอย่่างดีี
ท้้ายเภาเป็็นไม้้ยืืนต้้นโตเร็็ว มัักพบในป่่าดิิบที่่�ฝนตกชุุก
ความชื้้�นสููง แต่่มีีแสงแดดส่่องถึึง และเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�สููงจากระดัับ
น้ำำ��ทะเลไม่่มาก ท้้ายเภาต้้นอื่่�นๆ ที่่�พบประปรายในพื้้�นที่่�ป่่า
โตนเต๊๊ะก็็กระจายกัันอยู่่�บริิเวณเชิิงเขาหรืือชายเขา แต่่สำำ�หรัับ
ท้้ายเภาต้้นนี้้�นัับว่่าแปลกออกไป เพราะเติิบโตอยู่่�เหนืือระดัับ
น้ำำ��ทะเลมากพอสมควร และยัังไม่่สามารถอธิิบายได้้ว่่าขึ้้�นมา
อยู่่�ในตำำ�แหน่่งสููงกว่่าใครเพื่่�อนได้้อย่่างไร
มีีเรื่่�องเล่่าสืืบต่่อกัันมาว่่า เคยมีีคนเดิินป่่ามาแวะพัักที่่�
ต้้นท้้ายเภายัักษ์์ต้้นนี้้� ครั้้�นเดิินต่่อเข้้าไปในป่่าลึึกจึึงได้้พบกัับ
ดิินแดนมหััศจรรย์์ที่่มี� ภูี มิู ปิ ระเทศแปลกประหลาด เป็็นทุ่่�งหญ้้า
กว้้างสุุดสายตา เต็็มไปด้้วยต้้นไม้้แคระ ธารน้ำำ��ใส และมองเห็็น
วิิวที่่�สวยงามราวกัับสวรรค์์ เมื่่�อเดิินทางกลัับหมู่่�บ้้านจึึงได้้บอก
สิ่่�งที่่�เจอแก่่เพื่่�อนฝููงญาติิพี่่�น้้อง จนกลายเป็็นเรื่่�องเล่่าที่่�ผู้้�คน
บอกต่่อและพากัันขึ้้�นไปเพื่่�อค้้นหาดิินแดนแห่่งนั้้�นโดยรัับรู้้�กััน
ว่่าต้้อง ‘เดิินขึ้้�นไปทางต้้นท้้ายเภา’

‘ท้้ ายเภา’ เป็็ นชื่่�อท้้ องถิ่่� นของต้้ นสำำ�รองกะโหลก (ชื่่� อ
วิิทยาศาสตร์์ Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G.
Planch.) และใช้้เรีียกกัันเฉพาะแถบจัังหวััดตรััง โดยกร่่อนเสีียง
มาจากคำำ�ว่่า ‘ท้้ายสำำ�เภา’ ซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นตามลัักษณะของผลอ่่อนที่่�
ยามปริิแตกออกด้้านเดีียวและแผ่่เป็็นแผ่่นบางจะมองดููมีีรููปร่่าง
โค้้งคล้้ายเรืือสำำ�เภา เมื่่�อถึึงเวลาอัันเหมาะสมผลอ่่อนเหล่่านี้้�
จะหลุุดจากขั้้�วและมัักโดนกระแสลมพััดพาให้้ลอยตามกัันเป็็น
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ปััจจุุบัันเราสามารถเริ่่�มจากต้้นท้้ายเภาอัันเป็็นหมุุดหมาย แล้้วเดิินต่่อไปตามเส้้นทางธรรมชาติิที่่�ลึึกลัับสููงชััน ซึ่่�งขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องความ
อุุดมสมบููรณ์์ของพืืชและสััตว์์ รวมทั้้�งเป็็นแหล่่งรวบรวมเอกลัักษณ์์ของป่่าดิิบถิ่่�นใต้้ไว้้อย่่างครบครััน จนผ่่านไปสู่่�ดิินแดนมหััศจรรย์์ตาม
เรื่่อ� งเล่่าได้้จริิงๆ ดิินแดนนั้้�นเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันระหว่่างหมู่่�นัักเดิินป่่าในชื่่�อ ‘เขาเจ็็ดยอด’
ไม่่ว่่าจะเริ่่ม� ต้้นทริิปเดิินป่่าสััมผััสเขาเจ็็ดยอดจากฝั่่�งตรัังหรืือพััทลุุง ทุุกคนย่่อมต้้องแวะเยืือนประภาคารแห่่งป่่าดิิบชื้้�น แม้้แต่่งานวิ่่ง�
พิิชิิตเขาเจ็็ดยอดพััทลุุง-ตรัังซึ่่�งจััดขึ้้�นในปีี 2561 ก็็ยัังกำำ�หนดเส้้นทางให้้นัักวิ่่ง� เทรลที่่�เพิ่่�งเหน็็ดเหนื่่�อยจากการผจญภััยข้้ามเทืือกเขาบรรทััด
ได้้พบความอลัังการหนึ่่�งเดีียวของป่่านี้้�ในช่่วงสุุดท้้ายก่่อนเข้้าเส้้นชััย
เพราะไม้้ใหญ่่คืือขวััญตาของผู้้�พบเห็็นและเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของผืืนป่่าเสมอ
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ไทร

หมู่บ้านปิยะมิตร อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา

อุุโมงค์์นี้้มี� ที างเข้้า-ออกเชื่่อ� มต่่อกัันทั้้�งหมด 9 ทาง (ปััจจุุบันั
เหลืือ 6 ทาง เพราะอีีก 3 ทางถููกดิินถล่่มปิิดก่่อนดำำ�เนิินการ
บููรณะ) แต่่ละทางซ่่อนอยู่่�ในเขตป่่าทึึบโดยเฉพาะปากทางเข้้าออกที่่� 1 นั้้�นมีีต้้นไทรสููงกว่่า 40 เมตรยืืนตระหง่่านในตำำ�แหน่่ง
อัันเหมาะเจาะซึ่่�งไม่่เพีียงเป็็นประตููที่่�ช่่วยอำำ�พรางทางเข้้า-ออก
อุุโมงค์์ใต้้ดิินและกวนการมองเห็็นจากเครื่่�องบิินฝ่่ายตรงข้้าม
แต่่ยัังเป็็นเสมืือนกำำ�บัังธรรมชาติิที่่�พอจะป้้องกัันความเสีียหาย
หรืือบรรเทาผลกระทบต่่อตััวอุุโมงค์์ได้้หากถููกเล่่นงานจากหน่่วย
โจมตีีทางอากาศ
ไทรใหญ่่โตเพีียงต้้นเดีียวในละแวกนี้้�กลายเป็็นหมุุดหมาย
สำำ�คััญที่่�อดีีตสหายใช้้ระบุุตำำ�แหน่่งทางเข้้าอุุโมงค์์ใต้้ดิิน ความ
คุ้้�นเคยตลอดช่่วงเวลาหลายปีีที่่�ใช้้ชีีวิิตในป่่าก่่อร่่างเป็็นความ
ผููกพััน ทำำ�ให้้ภาพจำำ�ของพวกเขามีีไม้้ใหญ่่ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ผู้้�คุ้้�มกััน
ต้้นนี้้�เป็็นองค์์ประกอบอยู่่�ด้้วยเสมอ

หากใครได้้ศึึกษาประวััติิศาสตร์์การเมืือง ณ ชายแดน
ภาคใต้้โดยสัังเขปอาจพบว่่า ในรอบหลายทศวรรษแห่่งความ
ขััดแย้้งระหว่่างอุุดมการณ์์ทางการเมืืองที่่�แตกต่่าง อัันนำำ�ไปสู่่�
การสู้้�รบ การหลบหนีี การไล่่ล่่า ยาวนานหลายสิิบปีี สิ่่�งหนึ่่�ง
ที่่�มีีบทบาทในเรื่่�องราวเหล่่านี้้�อย่่างเงีียบเชีียบคืือต้้นไม้้เก่่าแก่่
หลายต้้นแห่่งป่่าใต้้ ที่่�บ้้างก็็เป็็นจุุดสัังเกต บ้้างเป็็นจุุดนััดพบ
และบางต้้นก็็เปรีียบเสมืือน...ประตูู
นอกจากพิิ พิิ ธภััณฑ์์ ป ระวัั ติิ ศ าสตร์์ ปิิย ะมิิ ต รกัั บ อุุ โ มงค์์
ใต้้ ดิิ น ปิิ ย ะมิิ ต รแล้้ ว ในตำำ� บลตาเนาะแมเราะ อำำ� เภอเบตง
จัังหวััดยะลา ยัังมีีหลัักฐานทางธรรมชาติิชิ้้น� สำำ�คัญ
ั อย่่าง ‘ต้้นไทร
พัันปีี’ ที่่�สามารถรื้้�อฟื้้�นความทรงจำำ�ของผู้้�คนในวัันวานและ
คลี่่�แผ่่วิถีิ ีชีีวิิตของสหาย ‘จีีนคอมมิิวนิิสต์์มลายา’ (จคม.) สู่่�การ
รัับรู้้�ของคนยุุคสมััยปััจจุุบััน
ไม่่มีใี ครตอบได้้ว่า่ ต้้นไทรต้้นนี้้�อายุุพันั ปีีจริิงหรืือไม่่เพราะ
ยัังไม่่มีีการตรวจวััดอายุุอย่่างเป็็นทางการ แต่่จากลัักษณะโคน
ต้้นในปััจจุุบัันซึ่่�งแผ่่กว้้างและปรากฏช่่องว่่างให้้คนเดิินลอดผ่่าน
ได้้อย่่างสบายๆ ประกอบกัับส่่วนสููงเท่่าตึึกประมาณ 14 ชั้้�น
ก็็บ่่งชี้้�ได้้ว่่าไทรต้้นนี้้�ผ่่านชีีวิิตมาอย่่างยาวนาน ความว่่างเปล่่า
ซึ่่�งแทรกอยู่่�ระหว่่างลำำ�ต้้นอัันแข็็งแรงไม่่เพีียงเป็็นจุุดเด่่นในการ
ถ่่ายรููปของหนุ่่�มสาวในปััจจุุบััน แต่่แท้้จริิงแล้้วคืือร่่องรอยของ
ชีีวิติ ไม้้ใหญ่่อีกี ต้้นหนึ่่�งที่่�เคยอยู่่�ตรงนี้้�มาก่่อนและเอื้้�อให้้ไทรใหญ่่
ต้้นนี้้�มีีโอกาสนัับหนึ่่�งในการเติิบโต
หมุุนเวลากลัับไปหลายสิิบปีีก่่อน ในวัันที่่�รััฐบาลมาเลเซีีย
ดำำ�เนิินการปราบปรามกองกำำ�ลังั ติิดอาวุุธของพรรคคอมมิิวนิิสต์-์
มลายาอย่่างเข้้มข้้น สมาชิิกพรรคพากัันหลบหนีีข้้ามพรมแดน
มาตั้้�งฐานปฏิิบััติิการหรืือหน่่วยย่่อยรวมกว่่าสี่่�สิิบแห่่งกระจาย
ตััวอยู่่�บริิเวณดิินแดนชายขอบของประเทศไทย เพื่่�อเคลื่่�อนไหว
ตามแนวทางและอุุดมการณ์์ของพรรคฯ
จคม.กลุ่่�มหนึ่่�งเลืือกตั้้ง� ค่่ายท่่ามกลางผืืนป่่าดิิบชื้้น� อัันอุุดมสมบููรณ์์ ภายหลัังเรีียกขานกัันว่่า ‘ค่่ายอุุโมงค์์’ ประกอบด้้วย
แรงงาน 40-50 คน พวกเขาใช้้เวลาประมาณสามเดืือนเท่่านั้้�น
สำำ�หรัับภารกิิจขุุดอุุโมงค์์ใต้้ภูเู ขาความยาวประมาณหนึ่่�งกิิโลเมตร
เพื่่�อใช้้กบดานซ่่อนตััวหลบภััยจากการโจมตีีทางอากาศ เก็็บสะสม
เสบีียง และเป็็นเส้้นทางหลบหนีี ภายในมีีสถานีีวิิทยุุ ห้้องพััก
และห้้องบััญชาการ สามารถจุุคนได้้ราวๆ สองร้้อยคน

ปีี 2526 รััฐบาลไทยและมาเลเซีียเริ่่ม� ประสานความร่่วมมืือ
ใช้้นโยบาย 66/23 เจรจาสงบศึึกกัับกลุ่่�ม จคม. ผ่่านไป 4 ปีี
จึึงประสบความสำำ�เร็็จ อดีีตสหายค่่ายอุุโมงค์์ประมาณห้้าร้้อย
คนตััดสิินใจออกจากป่่า มอบตััวเพื่่�อแลกกัับสถานภาพ ‘ผู้้�ร่่วม
พััฒนาชาติิไทย’ โดยพวกเขาเลืือกสร้้างชุุมชนปิิยะมิิตรใกล้้ค่่าย
อุุโมงค์์ที่่�ผููกพัันกัันมาอย่่างยาวนาน
และด้้วยเหตุุที่่�พิิกััดดัังกล่่าวอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�ชั้้
� �น 1 เอ
ของป่่าสงวนแห่่งชาติิป่่าเบตงซึ่่�งหมายถึึงพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ที่่�ควรต้้อง
สงวนรัักษาไว้้เป็็นต้้นน้ำำ��ลำำ�ธาร และยัังมีีสภาพป่่าที่่�สมบููรณ์์
จึึงเกิิดข้้อตกลงระหว่่างรััฐบาลไทยกัับชาวบ้้านปิิยะมิิตรตั้้�งแต่่
รุ่่�นบุุกเบิิกในการทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัักษาป่่าและห้้ามตััดโค่่นต้้นไม้้
โดยเด็็ดขาด
หลัังวางอาวุุธ สหายเก่่ารุ่่�นอาวุุโสก็็ยัังแวะเวีียนมาพบปะ
พููดคุุยระลึึกความหลัังกัันในอุุโมงค์์อยู่่�เป็็นระยะ ยามที่่�ญาติิพี่่น้� อ้ ง
จากมาเลเซีียแวะมาเยืือน คนกลุ่่�มนี้้�ก็็พาเดิินนำำ�ชม ภายหลััง
จึึงพััฒนาพื้้�นที่่�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงประวััติศิ าสตร์์เต็็มรููปแบบ
และเพิ่่�งอนุุญาตให้้คนต่่างถิ่่�นเข้้าไปเยี่่�ยมชมต้้นไทรพัันปีีอย่่าง
ใกล้้ชิิดเมื่่�อสามปีีมานี้้�เอง
ไทรผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ประตููสู่่�โลกใต้้ดิินมาช้้านาน จึึงได้้กลาย
เป็็นประตููสู่่�อดีีตไปด้้วยอีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�งอย่่างลงตััว
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ต้้นไทรใหญ่่โตเพีียงต้้นเดีียวในละแวกกลายเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญ
ที่่�อดีีต ‘สหาย’ ใช้้ระบุุตำ�ำ แหน่่งทางเข้้าอุุโมงค์์ใต้้ดิิน
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ไม่่ใช่่เพีียงต้้นไม้้ยัักษ์์สููง 40 เมตรเท่่านั้้�น
แต่่ในนี้้�ได้้บรรจุุความทรงจำำ�ของชาวบ้้านรุ่่�นบุุกเบิิก
ซึ่่�งก็็คืืออดีีตจีีนคอมมิิวนิิสต์ม์ ลายาที่่�หลบหนีีมานั่่�นเอง
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สมพง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา

กลางพงไพรดิิบชื้้�นฝั่่�งผืืนป่่าฮาลาในเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
ฮาลา-บาลา จัังหวััดยะลา คืือบ้้านอัันยิ่่�งใหญ่่แห่่งระบบนิิเวศอััน
อุุดมสมบููรณ์์ และด้้วยความที่่�อำ�ำ เภอเบตงมีีพื้้�นที่่�ติิดกัับชายแดน
มาเลเซีีย เมื่่�อ 50 ปีีก่่อนพื้้�นที่่�ดงดิิบแถบนี้้�จึึงเป็็นแหล่่งพัักพิิง
ของกลุ่่�มคนหนุ่่�มสาวเลืือดนัักสู้้�ชาวจีีน-มาเลย์์กลุ่่�มหนึ่่�งที่่�หลบ
ลี้้� ภัั ย ทางการเมืื อ งมาเข้้ า ป่่ า พร้้ อ มแบกความฝัั น ที่่� จ ะกอบกู้้�
เอกราชประเทศของตนเอง
ปัั จ จุุ บัั น การเดิิ น ทางเข้้ า สู่่�ป่่ า แถบนี้้� ทำำ� ได้้ โ ดยผ่่ า นทาง
หมู่่�บ้้านจุุฬาภรณ์์พััฒนา ใช้้เวลาเดิินเท้้าประมาณสามสิิบนาทีี
สำำ�หรัับระยะทางราวครึ่่�งกิิโลเมตร ระหว่่างนั้้�นหากได้้คุุยกัับ
ชาวบ้้านท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับต้้นงุ้้�นยัักษ์์หรืือสมพงเบตงต้้นนี้้� จะพบ
ว่่าพวกเขาเชื่่�อมโยงต้้นไม้้ยัักษ์์เข้้ากัับเรื่่�องของการต่่อสู้้�ทางการ
เมืืองอัันยาวนาน เพราะชาวบ้้านรุ่่�นบุุกเบิิกในหมู่่�บ้้านจุุฬาภรณ์์
พััฒนา 10 ปััจจุุบัันแท้้ที่่�จริิงก็็คืือสมาชิิกของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
มลายา หรืือที่่�รู้้�จักั ในนาม ‘จีีนคอมมิิวนิิสต์ม์ ลายา’ (จคม.) นั่่�นเอง

ความไม่่เข้้าใจและความน้้อยเนื้้�อต่ำำ��ใจของผู้้�ยึึดอุุดมการณ์์คอมมิิวนิิสต์์ที่่�ถููกปราบปรามอย่่างหนััก จนต้้องตอบโต้้
ด้้วยความรุุนแรงตลอดช่่วงเวลาหลายสิิบปีีดำำ�เนิินไปภายใต้้
การรู้้�เห็็นของ ‘สหาย’ สำำ�คััญอย่่างต้้นสมพงยัักษ์์ จวบจน
กระทั่่�งรััฐบาลพลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์ ดำำ�เนิินนโยบาย
‘ใต้้ร่่มเย็็น’ ซึ่่�งใช้้กลยุุทธ์์การเมืืองนำำ�ทหาร ยิินยอมให้้ผู้้�ก่่อการ
คอมมิิวนิิสต์์ออกจากป่่ามามอบตััวโดยไม่่เอาผิิด จึึงนำำ�ไปสู่่�
การเจรจาลงนามความตกลงร่่วมกัันที่่�ทำำ�ให้้ จคม.ประกาศ
สลายกองกำำ�ลัังในปีี 2532 โดยมีีสหายส่่วนหนึ่่�งเดิินทางกลัับ
มาเลเซีีย และสหายอีีกส่่วนตััดสิินใจใช้้ชีีวิิตอยู่่�ที่่�นี่่�ในสถานะ
ผู้้�ร่่วมพััฒนาชาติิไทย
อดีีตผู้้�นำำ�สหายเลืือกปัักหลัักชุุมชนใหม่่อยู่่�ใกล้้ต้น้ สมพง
ยัักษ์์ที่่พ� วกเขาผููกพัันโดยให้้เหตุุผลทางด้้านภููมิศิ าสตร์์เอาไว้้ว่า่
เป็็นตำำ�แหน่่งกึ่่�งกลางที่่�ไม่่ไกลจากตััวอำำ�เภอเบตงเกิินไปและ
ไม่่ไกลจากป่่าเกิินไปเช่่นกััน หากรััฐบาลไทยไม่่จริิงใจก็็สามารถ
หวนกลัับเข้้าป่่าได้้โดยง่่าย อีีกทั้้�งเป็็นพื้้�นที่่�ต้น้ น้ำำ�ที่่
� อุ� ดุ มสมบููรณ์์

หลัังโดนรััฐบาลมาเลเซีียภายใต้้การปกครองของอัังกฤษ
ปราบปรามอย่่ า งหนัั ก พรรคคอมมิิ ว นิิ สต์์ ม ลายาได้้ ถ อยร่่ น
หลบหนีีเข้้ามาตั้้�งฐานปฏิิบััติิการและเคลื่่�อนไหวอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�
อำำ�เภอเบตง จัังหวััดยะลา และอำำ�เภอสะเดา จัังหวััดสงขลา ทั้้�งนี้้�
เนื่่� อ งจากฐานที่่� มั่่� น ค่่ า ยใหญ่่ ข องพรรคคอมมิิ ว นิิ สต์์ อ ยู่่�ในป่่ า
ฮาลา-บาลา บริิเวณหมู่่�บ้้านวัังไทร และในสมััยนั้้�นยัังไม่่มีีถนน
เป็็นกิิจจะลัักษณะ การจะไปมาหาสู่่�ระหว่่างค่่ายใหญ่่และอำำ�เภอ
เบตงจึึงมีีเส้้นทางหลัักเส้้นทางเดีียวคืือผ่่านต้้นงุ้้�นยัักษ์์ ซึ่่�งจะมีี
หน่่วยย่่อยของ จคม.กระจายตััวอยู่่�เป็็นระยะๆ ตลอดทางในรััศมีี
ที่่�เชื่่�อมโยงถึึงกัันเป็็นเครืือข่่าย ทุุกครั้้�งที่่�เหล่่า ‘สหาย’ ต้้อง
เดิินเท้้าไปยัังหมู่่�บ้้านรอบๆ ป่่าเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์แนวคิิดและ
อุุดมการณ์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ ต้้นสมพงยัักษ์์ต้้นนี้้�จึึงเป็็น
หมุุดหมายสำำ�คััญสำำ�หรัับการนััดหมายหรืือบอกทาง เมื่่�อได้้ยิิน
ชื่่�อว่่า ‘ต้้นไม้้ใหญ่่’ ไม่่มีีสหายที่่�แท้้จริิงคนใดจะนึึกถึึงต้้นไม้้อื่่�น
นอกจากสมพงยัักษ์์ต้้นนี้้�

ปััจจุุบัันหลายสิ่่�งรอบตััวเปลี่่�ยนแปลงไปแล้้ว สมาชิิก
จคม.ไม่่เคยต้้องหวนกลัับเข้้าป่่า หมู่่�บ้้านจุุฬาภรณ์์พััฒนา 10
ได้้กลายเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวและเรีียนรู้้�เชิิงประวััติิศาสตร์์ โดย
บอกเล่่าเรื่่�องราวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์มลายาให้้คนรุ่่�นหลััง
ได้้รัับรู้้�ผ่่านพิิพิิธภััณฑ์์ซึ่่�งจััดแสดงข้้าวของแห่่งอดีีต ตลอดจน
จำำ�ลองสภาพความเป็็นอยู่่�อัันยากลำำ�บากในป่่าลึึก
แต่่ไม่่ว่า่ สิ่่�งต่่างๆ จะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร สำำ�หรัับอดีีต
สหายที่่�ยัังมีีลมหายใจ สมพงยัักษ์์ก็็จะยัังคงเป็็นสััญลัักษณ์์
แห่่งความอุุดมสมบููรณ์์และเป็็นหมุุดหมายการพบปะที่่�ไม่่เคย
เลืือนไปจากความทรงจำำ�
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สัก

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ บ้านปางเกลือ อำ�เภอน้ำ�ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

“บำำ�รุุงดููแลรัักษาต้้นสัักใหญ่่ให้้มีีอายุุยืืนนานที่่�สุุดเท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้”
คืือพระราชเสาวนีีย์์อัันอ่่อนโยนในสมเด็็จพระนางเจ้้า
สิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ครั้้�ง
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเป็็นการส่่วนพระองค์์เพื่่�อทอดพระเนตร
ต้้นสัักใหญ่่ต้้นนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2541 นัับจากวัันนั้้�น
จนถึึงวัันนี้้�สัักใหญ่่แห่่งอุุตรดิิตถ์์จึึงได้้รัับการทำำ�นุุบำำ�รุุงให้้แข็็งแรง
งดงามอย่่างยิ่่�ง แต่่คุุณููปการของมัันไม่่ใช่่เพีียงแค่่ธำำ�รงความ
สมบููรณ์์แห่่งผืืนดิินเท่่านั้้�น สิ่่�งที่่�น้้อยคนจะรู้้�ก็็คืือสัักต้้นใดก็็ตาม
ที่่�เห็็นบนผืืนดิินไทย เป็็นไปได้้สููงว่่ามัันคืือลููกหลานของสัักใหญ่่
แห่่งอุุตรดิิตถ์์ต้้นนี้้�เอง

แนวคิิดที่่�จะพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวและศึึกษาเรีียนรู้้�ทาง
ธรรมชาติิ นำำ�มาซึ่่�งการกำำ�หนดเขตและประกาศจััดตั้้�งวนอุุทยาน
ต้้นสัักใหญ่่ ในปีี 2512
หลัั ง จากสมเด็็ จ พระบรมราชชนนีี พัั น ปีีหลวงเสด็็ จ
เยืือนในปีี 2541 กรมป่่าไม้้ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�ดููแลรัับผิิดชอบ
ในขณะนั้้�นรัับสนองพระราชเสาวนีีย์์อย่่างแข็็งขััน ด้้วยการ
จัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการบำำ�รุุ ง รัั ก ษาต้้ น สัั ก ใหญ่่ เ มื่่� อ วัั น ที่่� 30
มกราคมปีีเดีียวกััน โดยประสานงานขอความร่่วมมืือจาก
สมาคมหมอต้้นไม้้แห่่งประเทศญี่่�ปุ่่�นให้้เข้้ามาช่่วยดููแลในช่่วง
สองปีีแรก พร้้อมทั้้�งเชิิญ ศาสตราจารย์์ ชููพงษ์์ สุุกุุมลนัันทน์์
คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านพฤกษศาสตร์์ไม้้ยืืนต้้น มาเป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการฯ
งานบำำ�รุุงรัักษาต้้นสัักใหญ่่ตามหลัักวิิชาการเริ่่�มต้้นขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็ว โดยแบ่่งการปฏิิบััติิงานเป็็น 3 ส่่วน
ส่่วนแรกคืือบริิเวณผิิวดิินรอบโคนต้้นในรััศมีี 15 เมตร
ดำำ�เนิินการตััดต้้นไม้้เพื่่�อลดการแย่่งธาตุุอาหาร รื้้�อพื้้�นทางเดิิน
เดิิมที่่�ปููรอบโคนต้้นออก ทำำ�ทางเดิินใหม่่นอกรััศมีีเรืือนราก
ทำำ�รั้้�วกั้้�นเพื่่�อป้้องกัันคนเดิินเหยีียบย่ำำ��รอบโคนต้้นเพราะดิิน
ที่่�อััดแน่่นจะส่่งผลกระทบถึึงระบบราก วางระบบน้ำำ��หยด 24
จุุดรอบต้้น และให้้ปุ๋๋�ยทางกระบอกน้ำำ��หยด
ส่่วนที่่�สองคืือลำำ�ต้น้ จากระดัับพื้้�นดิินถึึงความสููง 6 เมตร
ดำำ�เนิินการใช้้ยาป้้องกัันเชื้้�อราในจุุดที่่�จำำ�เป็็น วััดความโตของ
ต้้นสัักใหญ่่ และทำำ�หมายแนวระดัับไว้้สำำ�หรัับการวััดในปีีต่่อๆ
ไปเพื่่�อเปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโต
และส่่วนที่่�สามคืือตั้้�งแต่่ระดัับความสููง 6 เมตรถึึงเรืือน
ยอด ดำำ�เนิินการกำำ�จััดพืืชกาฝากและตััดกิ่่�งตายออกให้้หมด
โดยเฉพาะระบบน้ำำ��หยดนั้้�นเป็็นการเพิ่่�มความชื้้�นในดิิน
ทำำ�ให้้ต้้นสัักใหญ่่ได้้รัับน้ำำ��สม่ำำ��เสมอและเพีียงพอ ช่่วยกระตุ้้�น
การพััฒนาระบบรากใหม่่ ส่่งผลสืืบเนื่่�องต่่อการเจริิญเติิบโต
ในทุุกส่่วนที่่�อยู่่�เหนืือพื้้�นดิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นลำำ�ต้้น ใบ เรืือนยอด

ก่่อนที่่�ต้้นสัักที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลกต้้นนี้้�จะยืืนต้้นเดีียวดาย
กลางป่่าเบญจพรรณ ณ บ้้านปางเกลืือ ตำำ�บลน้ำำ�� ไคร้้ อำำ�เภอ
น้ำำ��ปาด จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ ครั้้�งหนึ่่�งมัันเคยมีีเพื่่�อนร่่วมสายพัันธุ์์�
จำำ�นวนมาก แต่่เมื่่�อพื้้�นที่่�นี้้�กลายเป็็นเขตพื้้�นที่่�ทำำ�ไม้้ของบริิษััท
อีีสต์์ เอเชีียติิก จำำ�กััด จากประเทศเดนมาร์์ก สัักแทบทุุกต้้นจึึงถููก
โค่่นนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ มีีเพีียงสัักต้้นนี้้�ที่่�มีีลำำ�ต้้นที่่�สููงขึ้้�นไปด้้าน
บนและมีีรอยตำำ�หนิิเป็็นโพรงลึึก ไม่่สมบููรณ์์เหมืือนต้้นสัักทั่่�วไป
บ้้างร่ำ���ลืือกัันว่่าเคยถููกฟ้้าผ่่ามาก่่อน แต่่ไม่่ว่่าจะด้้วยเหตุุผลใด
รอยตำำ�หนิิทำำ�ให้้เสีียมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ ไม่่คุ้้�มค่่าต่่อการตััดโค่่น
เพื่่�อนำำ�เนื้้�อไม้้ไปใช้้ มัันจึึงรอดพ้้นคมขวานฟัันเลื่่�อยและยืืนต้้น
ต่่อมาได้้
กระทั่่�งเมื่่�อประมาณปีี 2470 มีีผู้้�เห็็นป้้าย ‘ต้้นสัักใหญ่่’
บนถนนบ้้านแก่่ง-น้ำำ��ปาดกิิโลเมตรที่่� 56-57 และพบต้้นสัักต้้นนี้้�
อยู่่�ลึึกเข้้าไปจากถนนประมาณ 1 กิิโลเมตร จากนั้้�นในช่่วงปีี 24952497 ร.ต. ประเสริิฐ พุุทธพิทัิ ักษ์์ ป่่าไม้้แขวงห้้วยแมง สำำ�นัักงาน
ป่่าไม้้แพร่่ เข้้าไปวััดความโตของต้้นสัักใหญ่่ พบว่่าเส้้นรอบวง
ลำำ�ต้้นที่่�ระดัับสููงเพีียงอก หรืือที่่�ระดัับความสููง 1.3 เมตรจาก
พื้้�นดิิน มีีขนาด 948 เซนติิเมตร ซึ่่�งนัับว่่ามีีขนาดใหญ่่ที่่สุ� ุดในโลก
จึึงได้้ถ่า่ ยภาพต้้นสัักใหญ่่และนำำ�มาเผยแพร่่สู่่�สาธารณะ ทำำ�ให้้เกิิด
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กระบวนการบำำ�รุุงดููแลทั้้�งหมดช่่วยเยีียวยาให้้ต้้นสัักใหญ่่
ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�อยู่่�ในสภาพค่่อนข้้างทรุุดโทรมกลัับมามีีสุุขภาพ
ดีีขึ้้�นอีีกครั้้�ง

ในปีี 2548 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี รัับสั่่�งให้้โครงการ
อนุุรักั ษ์์พันั ธุุกรรมพืืชอันั เนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี (อพ.สธ.) ดำำ�เนิินงาน
อนุุรักั ษ์์พืชื พรรณและตรวจสอบลายพิิมพ์์ดีเี อ็็นเอของพืืชพรรณ
ทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งสัักใหญ่่ต้้นนี้้�ด้้วย
ในครั้้�งนี้้�เองที่่� อพ.สธ.วางแผนเพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อเพื่่�อ
กระจายพัันธุ์์�ต้้นกล้้าสัักใหญ่่ให้้แพร่่หลายและนำำ�ความขึ้้น� กราบ
บัังคมทููลสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี พระองค์์จึึงทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ พระราชทานนามต้้นสัักเก่่าแก่่และมีีอายุุมาก
ที่่�สุุดในโลกต้้นนี้้�ว่่า ‘มเหสัักข์์’ เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2552
ซึ่่�งแปลว่่า ‘เทวดาผู้้�ยิ่่�งใหญ่่’ อัันมีีที่่�มาจากเรื่่�องราวการขยาย
พัันธุ์์�สัักใหญ่่ต้้นนี้้�แจกจ่่ายให้้ปลููกกัันทั่่�วประเทศ ไม่่ต่่างอะไร
กัับการประทานพรจากเทวดาผู้้�ทรงศัักดิ์์�
กระบวนการขยายพัันธุ์์�นี้้�ทำำ�โดยการตรวจสอบดีีเอ็็นเอ
(DNA fingerprint) และการเพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อ เพื่่�อส่่งต่่อ
พัันธุุกรรมแห่่งความแข็็งแรงและอายุุยืืนยาวของมััน
ในระยะแรกเริ่่� มแจกจ่่ ายภายในโครงการรวมใจภัั กดิ์์�
ปลููกมเหสัักข์์-สัักสยามิินทร์์ฯ ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2554 ถึึง
ธัันวาคม 2558 เพื่่�อเฉลิิมฉลองในโอกาสที่่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตรทรงเจริิญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และดำำ�เนิิน
การต่่อมาจนถึึงปััจจุุบันั เพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว

ความพิิเศษอย่่างหนึ่่�งของต้้นสัักคืือ เป็็นไม้้ยืืนต้้นเพีียง
ไม่่กี่่�ชนิิดพัันธุ์์�ในประเทศไทยที่่�เห็็นวงปีีได้้ชััดเจนและตรวจนัับ
อายุุจากจำำ�นวนวงปีีได้้ นั่่�นจึึงเป็็นหนึ่่�งในตััววััดผลที่่�พอจะบ่่งชี้้�
ความเปลี่่�ยนแปลงทางสุุขภาพของมััน ในเดืือนมิิถุุนายนของ
ทุุกปีีจึึงมีีการวััดวงปีีและบัันทึึกข้้อมููลความโตหรืือเส้้นรอบวง
ลำำ�ต้น้ สััก โดยจััดแสดงภายในห้้องนิิทรรศการของอุุทยานแห่่งชาติิ
ต้้นสัักใหญ่่
ปีี 2535 และ 2536 เส้้นรอบวงปีีอยู่่�ที่่� 1,003 เซนติิเมตร
แต่่ละวงนั้้�นแคบมาก สะท้้อนถึึงการเติิบโตที่่�เชื่่�องช้้าอัันอาจ
สืืบเนื่่�องมาจากปััจจััยความสมบููรณ์์ของผืืนดิิน ภาวะโดดเดี่่�ยว
จากการเป็็นผู้้�เหลืือรอดอยู่่�เพีียงต้้นเดีียว และอีีกหลายปััจจััย
ที่่�สอดคล้้อง ทำำ�ให้้ช่ว่ งปีี 2537-2542 วงปีีของมัันหยุุดนิ่่�งที่่� 1,005
เซนติิเมตร
แต่่หลัังจากสมเด็็จพระบรมราชชนนีีพันั ปีีหลวงมีีพระราชเสาวนีีย์์ในปีี 2514 งานบำำ�รุุงรัักษาก็็เกิิดขึ้้�นและดำำ�เนิินไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สะท้้อนผ่่านตััวเลขเส้้นรอบวงที่่�ขยัับเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ
จาก 1,007 เซนติิเมตรในปีี 2543 เป็็น 1,024.1 เซนติิเมตร
ในปีี 2562 โดยอััตราการเจริิญเติิบโตที่่�เห็็นจากวงปีีสะท้้อนปััจจััย
ที่่�แตกต่่างกัันมากมาย ทั้้�งภููมิิอากาศที่่�แตกต่่างกัันอย่่างชััดเจน
ในแต่่ละฤดููกาล ช่่วงฤดููฝนที่่�ปริิมาณน้ำำ��มาก ต้้นไม้้เจริิญเติิบโต
เร็็วเซลล์์จึงึ มีีขนาดใหญ่่ ผนัังเซลล์์บาง และพััฒนาเป็็นวงปีีสีีอ่อ่ น
แถบกว้้าง ขณะที่่�ช่ว่ งฤดููหนาวและฤดููร้อ้ น ต้้นไม้้ได้้รับั น้ำำ�น้
� อ้ ยลง
และชะลอการเติิบโต เซลล์์จึึงมีีขนาดเล็็กกว่่า ผนัังเซลล์์หนา
กว่่า และพััฒนาเป็็นวงปีีสีีเข้้มแถบแคบๆ
หนึ่่�งขวบปีีของต้้นไม้้ใหญ่่จึงึ เป็็นสมุุดเล่่มสำำ�คัญที่่
ั จ� ดบัันทึึก
เรื่่อ� งราวของธรรมชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง ตราบชีีวิิตอัันยาวนานของ
มััน

ปััจจุุบัันโครงการฯ ได้้จััดส่่งต้้นกล้้าสัักไปทั่่�วประเทศ
จำำ�นวนกว่่าสิิบล้้านต้้นแล้้ว ลููกหลานของมัันกระจายไปเจริิญ
เติิบใหญ่่อยู่่�ทั่่�วแผ่่นดิินไทย จึึงไม่่แปลกเลยที่่�หนึ่่�งในนั้้�นอาจ
เป็็นต้้นที่่�อยู่่�ไม่่ใกล้้ไม่่ไกลบ้้านคุุณ
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ตะแบก

บ้านใหม่ในฝัน อำ�เภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ในยุุคสััมปทานป่่าไม้้เฟื่่�องฟููก็็เพราะไม้้สายพัันธุ์์�นี้้�ยิ่่�งอายุุเยอะ
ยิ่่�งมีีโอกาสเกิิดโพรงกลวงภายในลำำ�ต้น้ ที่่�ระดัับความสููง 3-5 เมตร
จากพื้้�นดิิน ทำำ�ให้้ไม่่ค่่อยมีีใครอยากเสีียเวลาหรืือลงแรงเลื่่�อย
ตะแบกแก่่ ลัักษณะเนื้้�อไม้้ของตะแบกเช่่นนี้้�ไม่่เพีียง ‘ให้้คุุณ’
แก่่ตน เพราะทำำ�ให้้กอดคอรอดฟัันเลื่่�อยมาด้้วยกัันทั้้�งดง แต่่ยััง
ให้้คุณ
ุ หลายประการแก่่มนุุษย์์มาแต่่โบราณอีีกด้้วย
ตะแบกป่่าเป็็นหนึ่่�งในสายพัันธุ์์�ของไม้้ที่่�เมื่่�ออายุุมากจะมีี
‘ขอนดอก’ หรืือเนื้้�อไม้้ส่่วนที่่�มีีเชื้้�อรา สีีน้ำำ��ตาลเข้้มประขาว
ซึ่่�งภายในผุุเป็็นโพรงเล็็กๆ แต่่กลัับมีีกลิ่่�นหอม รสจืืด และเปี่่�ยม
ด้้วยสรรพคุุณทางยาล้ำำ��ค่่า ตามประกาศคณะกรรมการพััฒนา
ระบบยาแห่่งชาติิมีีการใช้้ขอนดอกในยารัักษากลุ่่�มอาการทาง
ระบบไหลเวีียนโลหิิตปรากฏรวม 2 ตำำ�รัับ คืือตำำ�รัับ ‘ยาหอม
เทพจิิตร’ ซึ่่ง� มีีสรรพคุุณแก้้ลมกองละเอีียด ได้้แก่่ อาการหน้้ามืืด
ตาลาย สวิิ ง สวาย ใจสั่่� น บำำ�รุุ ง ดวงจิิ ต ให้้ ชุ่่� มชื่่� น และตำำ�รัั บ
‘ยาหอมนวโกฐ’ ซึ่่�งช่่วยแก้้ลมวิิงเวีียน คลื่่�นเหีียน อาเจีียน
แก้้ลมจุุกแน่่นในอก ในผู้้�สููงอายุุ แก้้ลมปลายไข้้หรืืออาการ
หลัังจากฟื้้�นไข้้แต่่ยัังไม่่หายดีี
กระทั่่�ง ตำำ�ราพระโอสถพระนารายณ์์ ที่่�แม้้จะไม่่ได้้อยู่่�ใน
ประกาศคณะกรรมการพััฒนาระบบยาฯ ก็็ยัังปรากฏการใช้้
ขอนดอกร่่วมกัับสมุุนไพรอื่่�นอีีก 15 ชนิิดในปริิมาณเท่่าๆ กััน
เพื่่�อแก้้ไข้้ โดยการบดละเอีียด ทำำ�เป็็นแท่่ง ใช้้น้ำำ��ดอกไม้้เป็็น
กระสายยา ซึ่่�งเมื่่�อจะใช้้ให้้ละลายน้ำำ��ซาวข้้าวหรืือน้ำำ��ดอกไม้้
ใส่่พิิมเสน จากนั้้�นจึึงชโลมตััว นััยว่่าลดไข้้ชะงััดนััก

คนส่่วนใหญ่่มักั คุ้้�นตากัับต้้นตะแบกนาเป็็นอย่่างดีี เพราะ
เวลาที่่�เดิินทางโดยรถยนต์์เรามัักจะเห็็นตะแบกนายืืนเรีียงแถว
ต้้อนรัับอยู่่�บริิเวณเกาะกลางหรืือตลอดสองข้้างถนนทั่่�วประเทศ
ไทย ครั้้� นถึึ งช่่ ว งเวลาที่่� ทุุกต้้ น แข่่ งกัั น ออกดอกสะพรั่่�ง ก็็ ช่่ว ย
ระบายสีีสัันให้้เส้้นทางสดใส
แต่่ถ้้าเป็็นผืืนป่่าเบญจพรรณหรืือป่่าในเขตภููมิิประเทศ
แบบที่่� ร าบ ตะแบกที่่� ขึ้้� น เองตามธรรมชาติิ คืื อ ตะแบกใหญ่่
(Lagerstroemia calyculata) ซึ่่ง� เป็็นคนละสายพัันธุ์์�กัับตะแบกนา
และมัักยืืนต้้นอยู่่�กัันเป็็นครอบครััว ดัังเช่่น ดงต้้นตะแบกใหญ่่
ที่่�มีีลำำ�ต้้นสีีเทาอ่่อนออกขาวเด่่นและอวดพููพอนลัักษณะคล้้าย
ลอนคลื่่� น สวยงามริิ ม ถนนลาดยางสายเล็็ ก ๆ ซึ่่� ง มุ่่�งตรงเข้้ า
หมู่่�บ้้านบ้้านใหม่่ในฝััน ตำำ�บลสะเนีียน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดน่่าน
อัันที่่�จริิงการระบุุตำำ�แหน่่งด้้วยคำำ�ว่่า ‘ขึ้้�นอยู่่�ริิมถนน’ นัับว่่าไม่่
ถููกต้้องนััก เพราะสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นคืือถนนตััดผ่่านดงต้้นตะแบกใหญ่่
มากกว่่า
จากการสอบถามชาวบ้้านผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
‘ถิ่่�น’ หรืือ ‘ลวะ’ ที่่�อพยพหนีีภัยั คอมมิิวนิิสต์ม์ าจากอำำ�เภอบ่่อเกลืือ
จัังหวััดน่่าน และเข้้ามาปัักหลัักตั้้�งบ้้านเรืือนในละแวกนี้้�ตั้้�งแต่่
ปีี 2524 ที่่�ตั้้�งของชุุมชนและจุุดชุุมนุุมของต้้นตะแบกใหญ่่อยู่่�ใน
เขตป่่าสงวนแห่่งชาติิป่่าน้ำำ�� ยาวและป่่าน้ำำ��สวด แต่่ก็็เป็็นเขตป่่า
สงวนแห่่งชาติิที่่เ� คยผ่่านการสััมปทานป่่าไม้้มาแล้้ว ดัังนั้้�นต้้นไม้้
ใหญ่่ในพื้้�นที่่�หลายต้้นจึึงหายไปตั้้�งแต่่ครั้้�งนั้้�น บางต้้นหายไป
ตอนปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�เพื่่�อการเกษตร บางต้้นวอดวายไปเพราะ
ไฟป่่า ขณะเดีียวกัันก็็มีีไม้้เศรษฐกิิจอย่่างประดู่่� มะค่่า และไม้้ผล
ยืืนต้้น เช่่น เงาะ ลำำ�ไย ที่่�ปลูกู เสริิมเข้้ามาใหม่่โดยสมาชิิกในชุุมชน
กาลเวลาเปลี่่�ยนแปลงสภาพพื้้�นที่่� ตะแบกใหญ่่บางต้้น
ล้้มตายไปตามธรรมชาติิ แต่่ที่่�ยัังยืืนเกาะกลุ่่�มอยู่่�ในดงตะแบก
ใหญ่่ถึึงวัันนี้้�มีีเหลืือประมาณยี่่�สิิบกว่่าต้้น ทีีมสำำ�รวจของผู้้�ใหญ่่
บ้้านระบุุว่่าต้้นที่่�ใหญ่่มากนั้้�นสููงเกืือบสามสิิบเมตร และมีีลำ�ต้
ำ ้น
ขนาดห้้าคนโอบ ซึ่่�งมีีจำำ�นวนเหลืืออยู่่�เพีียงหยิิบมืือ ที่่�เหลืือ
ก็็เป็็นต้้นเล็็กลดหลั่่�นขนาดลงมา

ด้้วยการอยู่่�อาศััยใกล้้ชิิดกััน คนและต้้นไม้้จึึงเรีียนรู้้�ซึ่่ง� กััน
และกััน พึ่่�งพาอาศััยกััน จนกลายเป็็นภููมิิปััญญาที่่�สืืบทอดต่่อมา
อย่่างน่่าทึ่่�ง จากการทดสอบพิิษเฉีียบพลัันของสารสกััดขอนดอก
ด้้วยเอทานอล 50 เปอร์์เซ็็นต์์ โดยให้้หนููกิินในขนาด 32 กรััม
ต่่อน้ำำ��หนัักตััว 1 กิิโลกรััม ซึ่่ง� คิิดเป็็น 32,000 เท่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับขนาดรัักษาในคน ผลตรวจไม่่พบอาการเป็็นพิิษแต่่อย่่างใด
การพึ่่�งพาหมอร่่างสููงใหญ่่อย่่างตะแบกต้้นนี้้�เพื่่�อรัักษา
โรคภััย อาจไม่่ได้้เห็็นผลหรืือหายขาดรวดเร็็วอย่่างเช่่นยาแผน
ปััจจุุบันั แต่่ขณะเดีียวกัันก็็อ่อ่ นโยนและยากนัักที่่�จะเป็็นอัันตราย
ต่่อใคร
เพราะโลกของต้้นไม้้คืือความเนิิบช้้า มั่่�นคง และยั่่�งยืืน

แม้้ตะแบกเป็็นไม้้เนื้้�อแข็็งสููสีีกัับไม้้ยาง นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ได้้หลากหลาย แต่่เหตุุที่่�ดงตะแบกต้้นใหญ่่ที่่�นี่่�ไม่่อัันตรธานไป
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วัันที่่� 8 สิิงหาคม 2561 กลุ่่�มต้้นตะแบกใหญ่่ในตำำ�บลสะเนีียน อำำ�เภอเมืืองน่่าน
ได้้รับั การคััดเลืือกให้้เป็็นรุุกขมรดกของประเทศ ในฐานะต้้นไม้้ใหญ่่
ที่่�มีปี ระวััติิศาสตร์์ยาวนาน จำำ�นวน 3 ต้้น จาก 65 ต้้นทั่่�วประเทศ
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เชียง

บ้านบัว อำ�เภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

คนอีีสานรุ่่�นปััจจุุบัันอาจไม่่เคยได้้ยิินคำำ�ว่่า ‘ดอนปู่่�ตา’
แต่่หากย้้อนกลัับไปในอดีีต การก่่อร่่างสร้้างชุุมชนแทบทุุกแห่่ง
ในแถบภาคอีีสานต้้องมีีผืืนป่่าดอนปู่่�ตาเคีียงคู่่�เสมอ ป่่าผืืนนี้้�
มีีไว้้ให้้ผีีบรรพบุุรุุษผู้้�ล่่วงลัับได้้อยู่่�อาศััยและคอยดููแลคุ้้�มครอง
ลููกหลานในชุุมชนให้้ปลอดภััยตามความเชื่่�อแต่่โบราณของชาว
ลาว ประเทศที่่� มีี พ รมแดนติิ ด กัั บ อีี ส านบ้้ า นเรา จึึ ง ทำำ� ให้้ ช น
สองชาติิมีีบรรพบุุรุุษร่่วมกัันไม่่มากก็็น้้อย
ราวสองร้้อยปีีก่่อน ชนเผ่่ากะเลิิงจากแขวงคำำ�ม่ว่ น ประเทศ
ลาว อพยพข้้ามแม่่น้ำ�ำ� โขงมาตั้้�งรกรากที่่�บ้้านบััว อำำ�เภอกุุดบาก
จัังหวััดสกลนคร และจนถึึงปััจจุุบัันพวกเขาก็็ยัังคงสืืบสานขนบ
ความเชื่่�อดั้้�งเดิิมอย่่างเคร่่งครััด มีีการจััดสรรพื้้�นที่่� 23 ไร่่ใกล้้ๆ
หมู่่�บ้้านเป็็นดอนปู่่�ตานัับแต่่วันั เริ่่ม� ตั้้ง� ชุุมชน และไม้้ใหญ่่สะดุุดตา
ที่่�สุดุ ที่่�นี่่ก็� คื็ อื เชีียง หรืือเซีียง (สำำ�เนีียงท้้องถิ่่น� ) ต้้นนี้้�เอง ไม่่เพีียง
มีีพูพู อนสวยอลัังการไม่่แพ้้ใคร แต่่ยังั เป็็นต้้นเชีียงเพีียงหนึ่่�งเดีียว
ที่่�เติิบโตอยู่่�ในดอนปู่่�ตา ป่่าบรรพบุุรุุษแห่่งบ้้านบััว
แม้้ไม่่ใช่่เขตอนุุรัักษ์์หรืือป่่าสงวนตามกฎหมาย แต่่ด้้วย
สถานภาพความเป็็นพื้้�นที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ชาวบ้้านบััวทุุกคนให้้ความ
เคารพยำำ�เกรง บวกกัับคำำ�กล่่าวของผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่ที่่�บอกต่่อๆ กัันว่่า
‘ใครเข้้าไปตััดต้้นไม้้จะเจ็็บป่่วย’ จึึงไม่่มีีผู้้�ใดกล้้ารุุกล้ำำ��ล่่วงเกิิน
หรืือทำำ�ลายป่่า ส่่งผลให้้ป่า่ คงความอุุดมสมบููรณ์์ กลายเป็็นสวรรค์์
ของต้้นไม้้จำำ�นวนมากที่่�มีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิจและมัักถููกลอบ
ตััดโค่่น อาทิิ ยางนา ประดู่่� ตะเคีียน ฯลฯ
พ่่อเล็็ก กุุดวงค์์แก้้ว ปราชญ์์อาวุุโสแห่่งบ้้านบััว เล่่าว่่า
“ไม่่มีีใครตััดต้้นไม้้ อย่่างมากก็็เข้้าไปเก็็บสมุุนไพรมาทำำ�ยารัักษา
โรคเมื่่�อเจ็็บไข้้ได้้ป่่วย แต่่ให้้เก็็บแค่่พอใช้้นะ อย่่าเกิินพอดีี และ
ไม่่ให้้เอามาขาย”

การอยู่่�รวมเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ของผึ้้�งหลวงสะท้้อนว่่า บริิเวณนั้้�น
มีีน้ำำ��หวานของดอกไม้้มากเพีียงพอ อากาศเย็็นสบาย ไม่่ร้้อน
แล้้ง และปราศจากสารเคมีีอัันตราย
ในอดีี ต เชีี ย งต้้ น เดีี ย วกัั น นี้้� เ คยมีี รัั ง ผึ้้� ง หลวงมากกว่่ า
ห้้ า สิิ บ รัั ง ต่่ อ ปีี ชนิิ ด ที่่� แ หงนหน้้ า ขึ้้� น ไปไม่่ ต้้ อ งกวาดสายตา
มองหาก็็สามารถเห็็นรัังผึ้้�งน้้อยใหญ่่กระจายอยู่่�ทั่่ว� รัังผึ้้�งหลวง
เพีียงรัังเดีียวอาจได้้น้ำ�ผึ้้
ำ� �งป่่าคุุณภาพดีีราว 10-20 ขวด ทำำ�ให้้
มีีผู้้�สนใจขอประมููลเก็็บรัังผึ้้�งในราคาสููงถึึง 6,000 บาท ชาว
บ้้านบััวอนุุญาตเปิิดประมููลโดยส่่งเงิินรายได้้นี้้�เข้้าเป็็นกองทุุน
กลางของชุุมชนและใช้้จ่่ายเพื่่�อสาธารณประโยชน์์เท่่านั้้�น
พรานผึ้้�งสมััยก่่อนปีีนเก็็บรัังผึ้้�งโดยตอก ‘ทอย’ หรืือ
ลิ่่�มไม้้ไผ่่ติิดกัับลำำ�ต้้นเพื่่�อใช้้เหยีียบปีีน แต่่เมื่่�อประมาณสอง
ทศวรรษที่่�ผ่่านมา ทอยแบบโบราณถููกแทนที่่�ด้้วยตะปููเหล็็ก
แท่่งใหญ่่ สนิิมจากทอยตะปููเป็็นเหตุุให้้เนื้้�อไม้้ผุแุ ละทำำ�ให้้เชีียง
ในพื้้�นที่่�อื่่�นล้้มตายมาแล้้ว เมื่่�อเห็็นตััวอย่่าง ชุุมชนบ้้านบััว
เกรงว่่าต้้นเชีียงในดอนปู่่�ตาของพวกเขาอาจประสบเหตุุแบบ
เดีียวกััน ไม่่คุ้้�มกัับเงิินที่่�ได้้มา จึึงมีีมติิยกเลิิกการประมููลเก็็บ
รัังผึ้้�งไปในที่่�สุุด
แม้้การให้้ความเคารพและการดููแลผืืนป่่าโดยมีีรากฐาน
จากความเกรงกลัั ว ต่่ อ อำำ� นาจลี้้� ลัั บ อาจไม่่ ส มเหตุุ ส มผลใน
สายตาของคนรุ่่�น ใหม่่ แต่่ ปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ ว่่านี่่� คืื อ กุุ ศโลบายที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
เช่่นเดีียวกััน การที่่�ชาวบ้้านกลัับลงมติิสละรายได้้ปีีละ
6,000 บาทที่่�ได้้มาโดยไม่่ต้้องทำำ�อะไรเลยเพื่่�อเลืือกรัักษาต้้น
เชีียง ก็็นัับเป็็นการตััดสิินใจที่่�อาจไม่่สมเหตุุสมผลในมุุมมอง
ทางเศรษฐศาสตร์์ แต่่ปฏิเิ สธไม่่ได้้ว่า่ สมเหตุุสมผลเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ในสามััญสำำ�นึึกของชาวบ้้านที่่�บรรพบุุรุุษได้้เพาะบ่่มความรััก
และเคารพธรรมชาติิไว้้
ด้้วยเหตุุนี้้� ในปััจจุุบััน ต้้นเชีียงโดดเดี่่�ยวแห่่งดอนปู่่�ตา
บ้้านบััว จึึงยัังยืืนต้้นเป็็นแหล่่งขยายพัันธุ์์�ของผึ้้�งหลวง นัักผสม
เกสรตััวจิ๋๋�วผู้้�ช่่วยให้้พืืชพัันธุ์์�ในป่่าติิดผลและงอกต้้นใหม่่ และ
ทำำ�หน้้าที่่�ประคัับประคองสมดุุลอัันละเอีียดอ่่อนของระบบ
นิิเวศให้้คงอยู่่�ต่่อไป
อัันน่่าจะนัับได้้ว่่าเป็็นความคุ้้�มค่่าที่่�แท้้จริิง

ต้้นเชีียงโดดเดี่่�ยวต้้นนี้้�มีีอายุุเกิินร้้อยปีี ไม่่มีีใครแน่่ใจว่่า
เกิินไปเท่่าไรแน่่ แต่่เรืือนยอดและผิิวพรรณลำำ�ต้้นยัังงามสมบููรณ์์
ส่่วนสููงราวสี่่�สิิบเมตร ทำำ�ให้้ยอดไม้้ห่่างไกลจากสิ่่�งรบกวนระดัับ
พื้้�นดิิน ลัักษณะทางกายภาพนี้้�ส่่งผลให้้ที่่�นี่่�กลายเป็็นทำำ�เลทอง
ซึ่่�งแมลงสะสมน้ำำ�� หวานหมายปองและพากัันเข้้าจัับจองสร้้าง
รวงรััง
ความชุุกชุุมของรัังผึ้้�งหลวงบนต้้นเชีียงที่่�นัับได้้ 30-50 รััง
ต่่อปีี ถืือว่่าพบได้้ยากในปััจจุุบััน และจำำ�นวนรัังผึ้้�งยัังบ่่งชี้้�ถึึง
ความอุุดมสมบููรณ์์และความชุ่่�มชื้้�นของระบบนิิเวศผืืนป่่า เพราะ
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“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

| Scars that Light Up the Night |
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ยางนา

บ้านสวนยาง อำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ไม่่มีีใครรู้้�แน่่ว่่าจัังหวััดพิิษณุุโลกเมื่่�อ 400 ปีีก่่อนมีีสภาพ
เป็็นเช่่นไร อาจยกเว้้นก็็แต่่ยางนาต้้นนี้้�ที่่�ยืืนหยััดยัังประโยชน์์ให้้
ชาวสยามมาตั้้�งแต่่ราวปีี 2131 ยางนาต้้นนี้้�เกิิดทัันการปกครอง
ของพระมหากษััตริย์ิ พ์ ระองค์์ท้า้ ยๆ ของราชวงศ์์สุโุ ขทััยที่่�ปกครอง
กรุุงศรีีอยุุธยา ในตอนนั้้�นพิิษณุุโลกมีีฐานะเป็็นเมืืองลููกหลวง
หลัังจากเป็็นราชธานีีแทนกรุุงศรีีอยุุธยานานถึึง 25 ปีี และเป็็น
หน้้ า ด่่ า นสำำ�คัั ญสกัั ด กั้้� น กองทัั พ พม่่ า ในตอนนั้้� น ป่่ า ไม้้ ค งยัั ง
สมบููรณ์์ทุุกหนแห่่ง โดยเฉพาะต้้นยางนาซึ่่�งได้้กลายมาเป็็นชื่่�อ
หมู่่�บ้้านสืืบมาจนปััจจุุบััน

ทว่่าชื่่อ� นี้้�เป็็นความจริิงแค่่ในอดีีต และความจริิงดัังกล่่าว
ก็็ สิ้้� น สุุ ด ลงตั้้� ง แต่่ ห ลายสิิ บ ปีีที่่� แ ล้้ ว เมื่่� อ บริิ ษัั ทค้้ า ไม้้ เข้้ า มา
ในหมู่่�บ้้านเพื่่�อกว้้านซื้้�อ ตััดโค่่น และชัักลากไม้้ขนาดใหญ่่
โดยเฉพาะต้้นยางนาและต้้นเต็็งออกไปจากพื้้�นที่่� ที่่�ยัังเหลืือ
รอดอยู่่�เพีียงลำำ�พัังและเติิบโตต่่อมาได้้ ชาวบ้้านเชื่่�อกัันว่่าเป็็น
เพราะเจ้้าที่่�เจ้้าทางช่่วยซ่่อนอำำ�พรางเอาไว้้
กระทั่่�งเมื่่�อราว 7 ปีีก่่อน ชาวบ้้านมีีความคิิดจะอนุุรัักษ์์
ยางนาต้้นนี้้�ไว้้เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของผู้้�คนบ้้านสวนยาง จึึง
หารืือกัับผู้้�ใหญ่่บ้้านและยื่่�นเรื่่�องถึึงองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
เนิินเพิ่่�ม ทำำ�ให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชนกัับหน่่วยงาน
ท้้องถิ่่�นในการดููแลต้้นยางนา
ทั้้�งปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์บริิเวณโดยรอบ บำำ�รุุงธาตุุอาหาร
ในดิินเพื่่�อฟื้้�นฟููสุุขภาพของต้้นยางนา และจััดงาน ‘ตัักบาตร
ต้้ น ยางนา’ ขึ้้� น เป็็ น ครั้้� ง แรกในเดืื อ นมกราคม โดยนิิ ม นต์์
พระสงฆ์์ 9 รููปจากวััดบ้้านหััวนาและวััดสวนยางมารัับบาตร
และเจริิญพระพุุทธมนต์์เพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล ซึ่่�งกิิจกรรม
ดัังกล่่าวยัังจััดต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
สำำ�หรัับอายุุของต้้นยางนานั้้�น เอกพงษ์์ กุุลเจริิญ นายก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเนิินเพิ่่�ม ประสานงานไปยัังมหาวิิทยาลััยพะเยาเพื่่�อให้้นัักวิิชาการเข้้ามาดำำ�เนิินการสุ่่�มเก็็บ
ตััวอย่่างเนื้้�อไม้้หลายจุุด ตั้้�งแต่่บริิเวณโคนต้้นไม่่เกิิน 1.5 เมตร
จากพื้้�นดิิน จนถึึงระดัับความสููงมากกว่่าสิิบเมตร โดยใช้้สว่่าน
เจาะเนื้้�อไม้้จากเปลืือกนอกสุุดลึึกเข้้าไปถึึงแก่่นไม้้ในตำำ�แหน่่ง
แกนกลางของลำำ�ต้้น เพื่่�อนำำ�ตััวอย่่างเนื้้�อไม้้ไปตรวจวิิเคราะห์์
วงปีีและท่่อลำำ�เลีียงด้้วยเทคนิิคทางรุุกขกาลวิิทยา รวมทั้้�ง
นำำ�ตััวอย่่างเปลืือกไม้้ไปทดสอบความแก่่โดยเทีียบเคีียงกัับ
ยางนาต้้นอื่่�นๆ ในประเทศไทย

หากจััดลำำ�ดัับชนิิดพัันธุ์์�ต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�ใกล้้ชิิดวิิถีีชีีวิิตคนไทย
อย่่างยาวนาน ยางนาก็็น่่าจะติิดอัันดัับต้้นๆ
เนื่่�องด้้วยเติิบโตได้้ดีใี นป่่าหลากหลายประเภท ทั้้�งป่่าเต็็งรััง
ป่่าเบญจพรรณ ป่่าดิิบแล้้ง ป่่าดิิบชื้้�น หรืือกระทั่่�งป่่าพรุุ และพบ
การกระจายพัันธุ์์�ทั่่�วประเทศไทย ตั้้�งแต่่บริิเวณที่่�ดอนชายทะเล
ริิมฝั่่�งแม่่น้ำ�ำ� ที่่�ราบลุ่่�ม เรื่่อ� ยไปจนถึึงที่่�สูงู หลายร้้อยเมตรจากระดัับ
น้ำำ��ทะเล
คนไทยทุุกภููมิิภาคจึึงคุ้้�นเคยกัับการใช้้ประโยชน์์ยางนา
ทั้้�งใช้้เนื้้�อไม้้ที่่�แข็็งแรงปานกลางในการสร้้างบ้้าน ต่่อเรืือ ทำำ�
เครื่่�องเรืือน ฯลฯ และใช้้น้ำำ��มัันยางนาทำำ�ไต้้จุุดไฟส่่องสว่่าง หรืือ
ผสมน้ำำ��มัันยางนากัับชัันเพื่่�อยาแนวเรืือป้้องกัันการรั่่�วซึึม
ยางนาใหญ่่ขนาด 12-13 คนโอบ ความสููงประมาณ 50
เมตรต้้นนี้้� ยืืนเด่่นตระหง่่านอยู่่�ริิมทุ่่�งนาที่่�บ้้านสวนยาง ตำำ�บล
เนิินเพิ่่�ม อำำ�เภอนครไทย จัังหวััดพิิษณุุโลก ชื่่�อ ‘บ้้านสวนยาง’
บ่่ ง บอกชัั ด เจนว่่ า ชุุ ม ชนแห่่ ง นี้้� ต้้ อ งมีี ต้้ น ยางนาจำำ� นวนมาก
มากพอจะรวมกัันเป็็นสวนได้้ เหมืือนกัับชื่่�อสถานที่่�หลายแห่่ง
ทั่่�วประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับต้้นยางนา เช่่น อำำ�เภอท่่ายาง จัังหวััด
เพชรบุุรีี อำำ�เภอท่่าสองยาง จัังหวััดตาก บ้้านยางน้้อย จัังหวััด
อุุบลราชธานีี วััดยางทอง จัังหวััดเชีียงใหม่่ วััดยางทอง จัังหวััด
อ่่างทอง เป็็นต้้น
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ผลการตรวจวิิเคราะห์์ที่่มี� เี อกสารรัับรองอย่่างเป็็นทางการ
จากคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา เมื่่อ� วัันที่่� 4 เมษายน
2562 ระบุุว่่า ยางนาต้้นนี้้�มีีอายุุประมาณ 432 ปีี เมื่่�อมองจาก
ไกลๆ ในระยะที่่�สามารถเห็็นสััดส่่วนและองค์์ประกอบครบถ้้วน
จากโคนถึึงเรืือนยอดโดยไม่่ต้อ้ งแหงนคอตั้้�ง จะพบความสวยสง่่า
และลัักษณะครบตามตำำ�รา คืือลำำ�ต้้นเปลาตรงรููปทรงกระบอก
และเรืือนยอดทรงพุ่่�มกลม
ครั้้�นเดิินเข้้ามาระยะประชิิดก็็จะเห็็นเปลืือกลำำ�ต้น้ สีีน้ำำ��ตาล
อมเทา พื้้� น ผิิ ว ค่่ อ นข้้ า งเรีี ย บแต่่ แตกเป็็ นร่่ อ งทั้้� ง แนวตั้้� ง และ
แนวนอน หากเดิินวนเป็็นวงกลมจนครบรอบพร้้อมกัับสัังเกต
โคนต้้นให้้ดีีย่่อมต้้องเห็็นโพรงตื้้�นๆ สองโพรง ทั้้�งคู่่�อยู่่�คนละฝั่่�ง
ของลำำ�ต้้นในตำำ�แหน่่งตรงข้้ามกััน
นี่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�พบได้้ทั่่�วไปบนต้้นยางนา และมิิได้้ปรากฏ
ขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ หากเป็็นบาดแผลจากการใช้้ประโยชน์์
ในอดีีตที่่�ยัังฝากร่่องรอยเอาไว้้

เมื่่�อนำำ�เศษไม้้ผุุๆ มาคลุุกหรืือแช่่ในน้ำำ�มั
� ันยางนา บรรจุุ
เศษไม้้ผุุชุ่่�มเชื้้�อเพลิิงจากธรรมชาติิลงในกระบอกไม้้ไผ่่ ตำำ�พอ
แหลก ก็็ใช้้เป็็นไต้้จุุดไฟเพื่่�อส่่องสว่่างยามวิิกาลได้้เป็็นอย่่างดีี
อย่่างไรก็็ตาม ในวัันที่่�ตะเกีียงน้ำำ��มัันก๊๊าดซึ่่�งใช้้งานสะดวก
กว่่าเข้้ามาแทนที่่� ก็็ไม่่มีีใครเก็็บน้ำำ��มัันยางนามาทำำ�ไต้้อีีกต่่อไป
ต้้นไม้้ใหญ่่จึงึ ค่่อยๆ สร้้างเนื้้�อเยื่่อ� ใหม่่ขึ้น�้ มาหุ้้�มช่่องว่่างทีีละน้้อย
กระทั่่�งเหลืือเป็็นโพรงตื้้�นดัังที่่�เห็็นในปััจจุุบััน
คราวนี้้�ลองยืืนใต้้ต้้นยางนาแล้้วใช้้สายตาสำำ�รวจอย่่าง
ละเอีียดอีีกครั้้�ง โดยค่่อยๆ แหงนมองไล่่ขึ้้�นสู่่�เบื้้�องบนก็็จะเจอ
วััตถุุทรงแท่่งผอมยาวยื่่�นโผล่่ออกมาจากลำำ�ต้้น สัันนิิษฐานว่่า
มัันอาจเป็็นตะปููตัวั ยาวหรืือทอยเหล็็กที่่�หมอผึ้้�งใช้้ตอกติิดลำำ�ต้น้
เพื่่�อปีีนป่่ายขึ้้�นไปเก็็บรัังผึ้้�ง
เพราะยางนาต้้นนี้้�เคยเป็็นแหล่่งชุุมนุุมของฝููงผึ้้�ง พวกมััน
เข้้ามาจัับจองทำำ�รังั กัันแทบทุุกกิ่่ง� ก้้าน โดยในช่่วงที่่�หนาแน่่นที่่�สุดุ
อาจมีีรังั ผึ้้�งมากกว่่า 50 รััง หรืืออาจจะถึึงร้้อยรััง ตามคำำ�บอกเล่่า
ของชาวบ้้านที่่�ว่่าหมอผึ้้�งปีีนขึ้้�นลงอยู่่�สองคืืนก็็ยัังเก็็บไม่่หมด
แม้้ในช่่วงสิิบปีีให้้หลัังปริิมาณผึ้้�งที่่�มาทำำ�รัังจะลดลงอย่่าง
ชััดเจนโดยไม่่มีใี ครทราบสาเหตุุ และไม่่มีกี ารตีีผึ้้ง� อีีกเลยหลัังจาก
ชาวบ้้านเริ่่ม� อนุุรักั ษ์์ต้น้ ยางนา แต่่ก็ยั็ งั มีีซากรัังผึ้้�งเก่่าหล่่นปะปน
อยู่่�กัับใบไม้้แห้้งบนพื้้�นดิินในตำำ�แหน่่งไม่่ไกลจากโคนต้้นให้้เห็็น
อยู่่�บ้้าง
เหล่่านี้้�คืือร่่องรอยธรรมดาๆ ทว่่าเป็็นเบาะแสแสนพิิเศษ
สามารถบอกเล่่าเรื่่�องราวที่่�ซ่่อนอยู่่�เบื้้�องหลััง ทั้้�งผลผลิิตทาง
ธรรมชาติิจากต้้นยางนาและภููมิปัิ ญญ
ั าการใช้้ประโยชน์์ของผู้้�คน
ในอดีีต ให้้เรารัับรู้้�ได้้อย่่างน่่าประทัับใจ

ย้้อนกลัับไปในสมััยที่่�บ้า้ นสวนยางยัังไม่่มีไี ฟฟ้้าใช้้ ยางนา
ต้้นนี้้�มีีความสำำ�คััญต่่อชาวบ้้านอย่่างมากในฐานะแหล่่งกำำ�เนิิด
แสงสว่่างในช่่วงเวลากลางคืืน
น้ำำ�มั
� นั ยางนาเป็็นของเหลวสีีน้ำำ��ตาลใสที่่�ซ่อ่ นอยู่่�ในเนื้้�อไม้้
คนโบราณจึึ ง ต้้ อ งใช้้ ข วานถากเปิิ ด เปลืื อ กไม้้ เ ป็็ น โพรงกว้้ า ง
ประมาณ 20-30 เซนติิเมตร และเจาะเนื้้�อไม้้ลึึกเข้้าไปในลำำ�ต้้น
ประมาณหนึ่่�งศอก โดยให้้พื้้น� โพรงลาดเอีียงลงสู่่�แกนกลางลำำ�ต้น้
เพื่่�อเป็็นแอ่่งเก็็บน้ำำ��มััน ทิ้้�งไว้้ประมาณ 3-5 วัันให้้น้ำ�มั
ำ� ันค่่อยๆ
ซึึมออกมาในปริิมาณมากพอจึึงตัักออก และรออีีก 3-5 วััน
สำำ�หรัับการเก็็บน้ำำ�มั
� ันรอบถััดไป
หากน้ำำ��มัันยางนาไม่่ค่่อยไหลซึึม ชาวบ้้านต้้องจุุดไฟเผา
โพรงในช่่วงเวลาสั้้�นๆ แล้้วดัับไฟเพื่่�อป้้องกัันต้้นยางนาได้้รัับ
ความเสีียหาย เป็็นเทคนิิคการใช้้ความร้้อนช่่วยหลอมละลาย
น้ำำ��มัันที่่�จัับตััวเป็็นก้้อนแข็็งและอุุดตัันท่่อน้ำำ��มัันนั่่�นเอง
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“Every green tree is far more glorious
than if it were made of gold and silver.”
Martin Luther
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ช้าม่วง

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ถนนแม่สอด-ตาก
อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ต้้นไม้้ใหญ่่ต้้นนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักของชาวเขาเผ่่ามููเซอซึ่่�งบอก
เล่่าสืืบต่่อกัันมานาน แต่่คนส่่วนใหญ่่ยัังไม่่เคยรัับรู้้�จนกระทั่่�ง
ในปีี 2519 เรื่่อ� งจึึงมาถึึงหููของนายสวาท ณ น่่าน นายช่่างสถานีี
โทรคมนาคม ผู้้�ได้้ดั้้�นด้้นเข้้าสำำ�รวจพื้้�นที่่�และค้้นพบความงาม
ชวนตะลึึงของต้้นไม้้ต้้นนี้้�และทำำ�ให้้มัันเป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างกว้้าง
ขวางในชื่่�อ ‘กระบากใหญ่่’ สััญลัักษณ์์ของอุุทยานแห่่งชาติิ
ตากสิินมหาราช จุุดท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญที่่�ผู้้�คนเดิินทางมาเพื่่�อ
ชื่่�นชมชีีวิิตอัันยิ่่�งใหญ่่แห่่งธรรมชาติิ
หลัังจากนัักวิิชาการป่่าไม้้เข้้าตรวจสอบและประจัักษ์์ใน
ความอุุดมสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ ความงดงามทางธรรมชาติิ
อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของพื้้�นที่่�รวมถึึงความสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ กองอุุทยานแห่่งชาติิ กรมป่่าไม้้ จึึงได้้ประกาศในปีี
2524 ให้้พื้้�นที่่�ป่่าดัังกล่่าวและอาณาเขตใกล้้เคีียงโดยรอบเป็็น
อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ และถึึ ง กัั บ ใช้้ ชื่่� อ ต้้ น กระบากใหญ่่ เ ป็็ น ชื่่� อ
อุุทยาน ก่่อนจะเปลี่่�ยนเป็็นอุุทยานแห่่งชาติิตากสิินมหาราช
ในปีี 2529 เพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช
ทั้้�งหมดเกิิดขึ้้�นหลายสิิบปีีก่่อนที่่�เราจะรู้้�ว่่ามัันไม่่ใช่่ต้้น
กระบากใหญ่่ แต่่คืือต้้นช้้าม่่วง ซึ่่�งแน่่นอนว่่าทั้้�งสองสายพัันธุ์์�
มีีถิ่่�นอาศััยและลัักษณะพฤกษศาสตร์์ใกล้้เคีียงกัันมาก

ถ้้าจะมีีอะไรชวนให้้สัับสนและเข้้าใจผิิดได้้มากที่่�สุุดในโลก
หนึ่่�งในนั้้�นต้้องเป็็น ‘ต้้นไม้้’ สิ่่�งมีีชีวิี ติ ไร้้ถ้อ้ ยคำำ�ที่่ไ� ม่่เคยโต้้แย้้งใดๆ
หากใครจะเรีียกขานด้้วยนามใดก็็ตาม หรืือแม้้แต่่เข้้าใจไปว่่าเป็็น
สายพัันธุ์์�อื่่�น
ดัั ง เช่่ น ยัั ก ษ์์ ใ หญ่่ แ ห่่ ง ป่่ า ลึึ ก ณ ชายแดนตะวัั น ตกของ
ประเทศไทย ซึ่่�งถููกเรีียกขานในนาม ‘กระบากใหญ่่’ มาอย่่าง
ยาวนาน จนกระทั่่�งปีี 2559 ที่่�ข้้อมููลการสำำ�รวจและจำำ�แนกชนิิด
พัันธุ์์�โดยกลุ่่�มงานพฤกษศาสตร์์ป่า่ ไม้้ สำำ�นักั วิิจัยั การอนุุรักั ษ์์ป่า่ ไม้้
และพัันธุ์์�พืืช กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ได้้ระบุุ
ว่่า นี่่�คืือพัันธุ์์�ไม้้หายากที่่�มีชื่่ี �อไทยอย่่างเป็็นทางการว่่า ‘ช้้าม่่วง’
และมีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ว่่า Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz
ไม่่นัับชื่่�อพื้้�นเมืืองอีีกหลากหลายที่่�ใช้้เรีียกแตกต่่างกัันไปตาม
ท้้องถิ่่�นที่่�พบ เช่่น กระบาก (กาญจนบุุรีีและตาก), กะหด (ภาค
เหนืือ), จำำ�ปาและตาบ (นครศรีีธรรมราช), บากขาว (พัังงา) ฯลฯ
จะว่่ าไปก็็ ไม่่ใช่่ เรื่่�องผิิดกฎหมายและต้้ นไม้้ เองก็็ ไม่่ เคย
ต่่อว่่าหากใครจะเรีียกมัันด้้วยชื่่อ� พื้้�นเมืือง ‘กระบาก’ ต่่อไปอย่่างที่่�
คุ้้�นเคยกััน แต่่มันั จะยากยิ่่�งในเมื่่�อต้้นกระบากแท้้ๆ นั้้�นก็็มีอี ยู่่�จริิง
โดยเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ยืืนต้้นอีีกชนิิดที่่�อยู่่�ในวงศ์์ยางนา Dipterocarpaceae เหมืือนกััน มีีชื่่�อไทยอย่่างเป็็นทางการว่่า ‘กระบาก’ และ
มีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ว่่า Anisoptera costata Korth.
ด้้วยความสููงประมาณ 50 เมตรที่่�มาพร้้อมเส้้นรอบวง
ลำำ�ต้้น 16.1 เมตร ช้้าม่่วงต้้นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในต้้นไม้้ที่่�มีีความสููง
ใหญ่่เป็็นอัันดัับต้้นๆ ของประเทศไทย ยืืนตระหง่่านอยู่่�ในหุุบเขา
ป่่ า ดิิ บ ชื้้� น เมื่่� อ เทีี ย บเคีี ย งลัั ก ษณะทางกายภาพของมัั น แล้้ ว
นัักวิิชาการประเมิินไว้้ว่่ามัันมีีอายุุกว่่า 700 ปีี ซึ่่�งแปลว่่าในเวลา
นั้้�นมัันอาจได้้เป็็นพยานรู้้�เห็็นเหตุุการณ์์ประวััติศิ าสตร์์ครั้้ง� สำำ�คัญ
ั
ของประเทศไทย เพราะเมื่่�อ 700 ปีีก่่อนป่่าแห่่งนี้้�เคยเป็็นเส้้นทาง
เดิินทััพของขุุนสามชน เจ้้าเมืืองฉอด เมื่่�อครั้้�งเข้้าตีีเมืืองตาก และ
ยัังเป็็นเส้้นทางเดิินทััพของทหารพม่่าเมื่่�อครั้้�งพระเจ้้าอลองพญา
ยกทััพกลัับจากการล้้อมกรุุงศรีีอยุุธยา

ช้้าม่่วงเป็็นภาษาถิ่่�นใต้้ หมายถึึงคล้้ายมะม่่วง เนื่่�องจาก
ลำำ�ต้น้ และใบมีีลักั ษณะคล้้ายมะม่่วง จััดเป็็นพัันธุ์์�ไม้้หายากและ
ไม่่เป็็นที่่�รู้้�จักั แพร่่หลายเหมืือนกระบาก แม้้จะพบในป่่าดิิบแล้้ง
และป่่าดิิบชื้้�นได้้เหมืือนๆ กัันแต่่ช้้าม่่วงมัักเจริิญเติิบโตได้้ดีี
ในบริิเวณที่่�มีคี วามชื้้น� ค่่อนข้้างสููง เช่่น ริิมห้้วย ในหุุบเขา จนถึึง
สัันเขาที่่�ความสููงไม่่เกิิน 800 เมตรจากระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลาง
มัั น จึึ ง กระจายพัั น ธุ์์�อยู่่�บริิ เวณภาคตะวัั น ตกเรื่่� อ ยลงไปจน
ภาคใต้้ของประเทศไทยเฉพาะพื้้�นที่่�ที่่�ฝนตกค่่อนข้้างชุุก และ
มีีโอกาสน้้อยนิิดที่่�จะพบในเขตละติิจููดที่่�สููงขึ้้�นมา ซึ่่�งพบเพีียง
สองต้้นเท่่านั้้�น คืือต้้นช้้าม่่วงที่่�เห็็นในภาพนี้้� และอีีกหนึ่่�งต้้น
ในอุุทยานแห่่งชาติิแม่่วะ อำำ�เภอเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง
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แม้้ทางอุุทยานแห่่งชาติิตากสิินมหาราชจะพยายามเพาะ
เมล็็ดเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนต้้นไม้้ที่่�เป็็นสััญลัักษณ์์ของอุุทยานฯ แต่่
ก็็ยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ ขนาดเจ้้าหน้้าที่่�เองยัังเอ่่ยปากว่่า
ขยายพัันธุ์์�ยาก ขณะที่่�กระบากทนทานต่่อความแห้้งแล้้งได้้ดีกี ว่่า
และพบได้้ทั่่ว� ทุุกภููมิิภาคของประเทศไทย

หุุบเขาอัันเป็็นบ้้านของช้้าม่่วงไม่่เพีียงเต็็มไปด้้วยความ
ชื้้�นจากน้ำำ�ซึ่่
� �งไหลจากที่่�สููงกว่่าลงมารวมกัันอยู่่� แต่่ยัังเป็็นแหล่่ง
สะสมธาตุุอาหารที่่�โดนชะล้้างลงมาพร้้อมน้ำำ�ด้
� ้วย นี่่�คืือทำำ�เล
ทองแสนอุุดมสมบููรณ์์ที่่�ต้้นไม้้หลายชนิิดชื่่�นชอบ ยิ่่�งประชากร
ต้้นไม้้อยู่่�กัันหนาแน่่นยิ่่�งต้้องแย่่งชิิงพื้้�นที่่�รัับแสงแดดกัันอย่่าง
ดุุเดืือดเพื่่�อให้้สัังเคราะห์์แสงสร้้างอาหารเลี้้�ยงตััวเองได้้ แต่่นั่่�น
ไม่่ใช่่ปััญหาใหญ่่ของช้้าม่่วงซึ่่�งปัักหลัักอยู่่�ตรงนี้้�มาแสนนาน
เพราะสามารถเหยีียดลำำ�ต้้นตั้้�งตรงสููงลิ่่�วสู่่�ท้้องฟ้้าอย่่างมั่่�นคง
และแผ่่เรืือนยอดสง่่างามอยู่่�เหนืือต้้นไม้้อื่่�น

ในส่่วนของลัักษณะพฤกษศาสตร์์ที่่แ� ตกต่่างกัันและใช้้เป็็น
จุุดสัังเกตเพื่่�อจำำ�แนกว่่าต้้นไหนเป็็นช้้าม่่วง ต้้นไหนเป็็นกระบาก
มีีเพีียงสามประการ
ประการแรกคืื อ กิ่่� ง อ่่ อ นและผิิ ว ใบด้้ า นล่่ า งที่่� เรีี ย กว่่ า
‘ท้้องใบ’ ของกระบากจะมีีขนสั้้�นๆ นุ่่�มๆ สีีออกน้ำำ��ตาลอมเหลืือง
ขึ้้�นอยู่่�อย่่างหนาแน่่น ขณะที่่�กิ่่�งอ่่อนและท้้องใบของช้้าม่่วง
เกลี้้�ยงเกลาปราศจากขน
ประการที่่�สองคืือเส้้นแขนงใบ ซึ่่�งเราสามารถมองเห็็น
ปลายของเส้้นแขนงใบกระบากโค้้งจรดกัันชััดเจน แต่่ปลายของ
เส้้นแขนงใบช้้าม่่วงจะไม่่โค้้งจรดกัันหรืือโค้้งชนกัันไม่่ชััดเจน
ประการสุุดท้้ายคืือผล อย่่างที่่�รู้้�ๆ กัันผลของพืืชในวงศ์์
ยางนาล้้วนมีีครีีบยาวคล้้ายปีีก เป็็นอวััยวะพิิเศษที่่�ธรรมชาติิ
สร้้างขึ้้�น ช่่วยให้้มัันหมุุนเร็็วจี๋๋�เมื่่�อหลุุดจากขั้้�ว และสามารถพา
ตััวเองร่่อนไปสู่่�ปลายทางการงอกเป็็นต้้นใหม่่ซึ่่�งอยู่่�ห่่างไกลจาก
ต้้นแม่่ได้้หลายสิิบเมตร
ผลของกระบากและช้้าม่่วงเป็็นทรงกลมสีีเข้้ม ขนาดเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลางประมาณ 1 เซนติิเมตร และมีีปีีกยาว 2 ปีีก
เหมืือนกััน ถ้้าจะหาความแตกต่่างต้้องสัังเกตลัักษณะของก้้าน
เกสรตััวเมีียที่่�ติดิ อยู่่�บริิเวณปลายสุุดของผล โดยของกระบากนั้้�น
รููปทรงคล้้ายระฆัังคว่ำำ�� ส่่วนของช้้าม่่วงเป็็นแท่่งเรีียวๆ

หากอยากสััมผััสความอลัังการด้้วยตนเองอาจต้้องฟิิต
ร่่างกายสัักหน่่อย ขาไปเดิินลงหุุบเขาสบายๆ ไม่่เหนื่่�อยเท่่าไหร่่
แต่่ขากลัับที่่�ต้้องแบกตััวเองขึ้้�นเขานี่่�ไม่่ธรรมดาเลย แม้้จะมีีจุุด
แวะนั่่�งพัักเป็็นระยะๆ ก็็ยังั เล่่นเอาขาสั่่น� ระริิกยืืนหอบเหงื่่อ� ท่่วม
กัันทุุกรายไป
แต่่ ไ ม่่ ว่่ า จะอย่่ า งไร ทุุ ก ความเหน็็ ด เหนื่่� อ ยเมื่่� อ ยล้้ า
ก็็คุ้้�มค่่าในทัันทีี เมื่่�อเราได้้เป็็นประจัักษ์์พยานการมีีอยู่่�ของ
‘ช้้าม่่วง’ ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ในทุุกๆ คำำ�เรีียกขานแห่่งผืืนป่่าตะวัันตก
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โพธิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การตกแต่่งแล้้ว เพื่่�อสร้้างเรื่่�องบิิดเบืือนและโจมตีีขบวนการ
นัักศึึกษาว่่าจงใจหมิ่่�นพระบรมเดชานุุภาพ สามารถปลุุกระดม
มวลชนฝ่่ า ยขวาให้้ ลุุ ก ฮืื อ เข้้ า ล้้ อ มมหาวิิ ท ยาลัั ย ธรรมศาสตร์์
ตามมาด้้วยการล้้อมปราบสัังหารนัักศึึกษาและประชาชนอย่่าง
โหดเหี้้�ยมในช่่วงเช้้าตรู่่�ของวัันที่่� 6 ตุุลาคม ...หลายเหตุุการณ์์
วิิปโยคในครั้้�งนั้้�นเกิิดขึ้้�นต่่อหน้้าต่่อตาโพธิ์์�ใหญ่่ต้้นนี้้�

เกืือบทั้้�งหมดของต้้นโพธิ์์�ที่่�มีีความสำำ�คััญและอยู่่�ในการ
จดจำำ�ของคนไทยมัักเกี่่ย� วข้้องกัับศาสนา นัับตั้้ง� แต่่พระศรีีมหาโพธิ์์�
อัันเป็็นสถานที่่�แห่่งการตรััสรู้้�และบรรลุุพระสััมโพธิิญาณของ
พระพุุทธเจ้้า ไปจนถึึงโพธิ์์�เศีียรพระแห่่งวััดมหาธาตุุ อุุทยาน
ประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา โบสถ์์ปรกโพธิ์์�ในวััดบางกุ้้�ง
จัังหวััดสมุุทรสงคราม และต้้นโพธิ์์�น้้อยใหญ่่ในวััดอีีกหลายแห่่ง
คงมีีโพธิ์์�เก่่าแก่่กลางลานหน้้าคณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ต้้นเดีียวเท่่านั้้�นที่่�ผููกโยงกัับเรื่่�องทางโลก
อย่่างประวััติิศาสตร์์การเมืืองไทยมาเกืือบครึ่่�งศตวรรษ

ลานโพธิ์์�กลัับมามีีบทบาทอีีกครั้้�งในช่่วงปีี 2534-2535
เริ่่�มด้้วยการชุุมนุุมใหญ่่เพื่่�อคััดค้้านรััฐธรรมนููญปีี 2534 ซึ่่�งเปิิด
ช่่องให้้คณะรัักษาความสงบเรีียบร้้อยแห่่งชาติิ (รสช.) ที่่�เข้้ายึึด
อำำ�นาจเมื่่�อต้้นปีีกลัับมาสืืบทอดอำำ�นาจได้้ และในเดืือนมีีนาคม
2535 เมื่่�อพลเอก สุุจิินดา คราประยููร ตอบรัับคำำ�เชิิญนั่่�งเก้้าอี้้�
นายกรัั ฐ มนตรีี การชุุ ม นุุ ม คัั ด ค้้ า นจึึ ง เริ่่� ม ขึ้้� น ทัั น ทีี ที่่� ล านโพธิ์์�
ในช่่วงเย็็นวัันที่่� 7 เมษายน 2535 กระแสความไม่่พอใจลุุกลาม
รวดเร็็วนำำ�มาซึ่่�งการรวมตััวชุุมนุุมในหลายพื้้�นที่่� ก่่อนที่่�รััฐบาล
จะส่่ ง กำำ�ลัั ง ทหารและตำำ� รวจเข้้ า สลายการชุุ ม นุุ ม กลายเป็็ น
เหตุุการณ์์ ‘พฤษภาทมิิฬ’ ที่่�มีีผู้้�เสีียชีีวิิต บาดเจ็็บ และสููญหาย
จำำ�นวนมาก ประวััติศิ าสตร์์การเมืืองสามครั้้�งใหญ่่ๆ ของประเทศ
ไทยล้้วนมีีจุุดเริ่่�มต้้นจากกิิจกรรม ณ ลานโพธิ์์�แห่่งธรรมศาสตร์์
จึึ ง ไม่่ แ ปลกที่่� โ พธิ์์� ต้้ น นี้้� จ ะกลายเป็็ น สัั ญลัั ก ษณ์์ ร่่ ว มเส้้ น ทาง
ประชาธิิปไตยของชาวธรรมศาสตร์์และประชาชนไทยจวบจน
ปััจจุุบััน

ไม่่มีีใครทราบความเป็็นมาที่่�แน่่ชััด แต่่เป็็นไปได้้ว่่าโพธิ์์�
ยืืนต้้นอยู่่�ตรงนี้้�ตั้้�งแต่่ก่่อนมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์จะซื้้�อที่่�ดิิน
จากกระทรวงกลาโหม จากหลัักฐานภาพถ่่ายเก่่าก็็ปรากฏต้้น
โพธิ์์ยื� นื โดดเด่่นก่่อนการสร้้างอาคารของคณะศิิลปศาสตร์์ด้ว้ ยซ้ำำ��
จึึ ง ค่่ อ นข้้ า งแน่่ น อนว่่ า มีี อ ายุุ ม ากกว่่ า มหาวิิ ท ยาลัั ย ริิ ม แม่่ น้ำ�ำ�
เจ้้าพระยาแห่่งนี้้� ซึ่่�งสถาปนาขึ้้�นเมื่่�อปีี 2477 บางแหล่่งประเมิิน
ว่่าน่่าจะเกิิดในสมััยที่่�บริิเวณดัังกล่่าวยัังเป็็นเขตวัังหน้้า แต่่ก็็
มิิอาจพิิสููจน์์ได้้
ในเช้้าวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2516 เป็็นครั้้�งแรกที่่�ลานโพธิ์์�แห่่งนี้้�
ถููกใช้้เป็็นสถานที่่�ชุุมนุุมทางการเมืือง เมื่่�อกลุ่่�มนิิสิิตนัักศึึกษา
ออกมาเคลื่่�อนไหวและอภิิปรายโจมตีีรััฐบาลอย่่างเผ็็ดร้้อน เพื่่�อ
เรีียกร้้องให้้รััฐบาลทหารของจอมพล ถนอม กิิตติิขจร ออกจาก
อำำ�นาจ และให้้ปล่่อยตััวกลุ่่�มผู้้�เรีียกร้้องรััฐธรรมนููญจำำ�นวน 13
คนที่่�โดนตำำ�รวจจัับกุุมไปก่่อนหน้้านั้้�น ประชาชนเข้้าร่่วมการ
ชุุมนุุมเพิ่่�มจากหลัักพัันเป็็นเรืือนหมื่่�นจนแน่่นเต็็มพื้้�นที่่� ก่่อนที่่�
กลุ่่�มคนหลายแสนจะเคลื่่�อนขบวนในช่่วงเที่่�ยงของวัันที่่� 13
ตุุลาคม ผ่่านอนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตยสู่่�ลานพระบรมรููปทรงม้้า
และเกิิดเหตุุการณ์์ปะทะซึ่่�งลุุกลามบานปลายในวัันถััดมา
	นัั บ จากนั้้� น เป็็ น เวลาสามปีีเกืื อ บจะพอดีี ช่่ ว งเที่่� ย ง
ของวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2519 กลุ่่�มนัักศึึกษาธรรมศาสตร์์ใช้้ลานโพธิ์์�
เป็็ น สถานที่่� แ สดงละครล้้ อ การเมืื อ ง โดยหนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์
ดาวสยาม กรอบบ่่ายของวัันรุ่่�งขึ้้�นตีีพิิมพ์์ภาพการแสดงที่่�ผ่่าน

ขณะที่่�ถนนสายประชาธิิปไตยของไทยยัังคงขรุุขระอยู่่�
ภายใต้้วงจรแห่่งการเลืือกตั้้�งและรััฐประหาร ชีีวิิตต้้นโพธิ์์�ซึ่่�งสููง
เทีียบเท่่าอาคาร 6-7 ชั้้�น ใช่่จะราบรื่่�น เพราะต้้องผ่่านความ
บอบช้ำำ��ไม่่แพ้้ประวััติิศาสตร์์การเมืืองไทย เริ่่�มจากการสำำ�รวจ
พบโพรงกลวงภายในลำำ�ต้้น ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องฉาบปููนปิิดเพื่่�อ
ป้้องกัันสััตว์์ต่่างๆ เข้้าไปซ่่อนอาศััย กระทั่่�งช่่วงปีี 2556-2557
ก็็พบรอยแตกบนปููนฉาบซึ่่�งอาจเกิิดจากการไหวเอนตามแรงลม
หรืือการเจริิญเติิบโตของต้้นโพธิ์์�เอง ทำำ�ให้้มีีน้ำ�ำ� ซึึมเข้้าภายใน
โพรงจนเนื้้�อไม้้ผุุเสีียหาย
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อาการบาดเจ็็ บ ดัั ง กล่่ า วได้้ รัั บ การเยีี ย วยาตามหลัั ก
รุุกขกรรมเป็็นครั้้�งแรกด้้วยการรื้้�อปููนเดิิมทิ้้�ง ปาดเนื้้�อเยื่่�อตาย
ออก แล้้วใส่่ยาฆ่่าเชื้้�อ ตามด้้วยน้ำำ�� ยารัักษาเนื้้�อไม้้ ใช้้ตะแกรง
เหล็็กเป็็นโครงแล้้วฉาบปููนปิิดแผล พร้้อมกัับตกแต่่งกิ่่�งเรืือน
ยอดเพื่่�อลดภาระน้ำำ��หนัักที่่�ลำำ�ต้้นต้้องแบกรัับและป้้องกัันการ
โค่่นล้้มระหว่่างรัับการรัักษาพยาบาล
หลัังจากวัันนั้้�นสุุขภาพของต้้นโพธิ์์�ก็็ดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ แม้้เรืือน
ยอดในวัันนี้้�จะค่่อนข้้างโปร่่งโล่่ง พุ่่�มใบไม่่เต็็มแน่่นเหมืือนในอดีีต

เนื่่�องจากโดนตััดแต่่งอยู่่�เป็็นระยะเพื่่�อไม่่ให้้กิ่่�งก้้านโตใหญ่่หรืือ
มีีน้ำ��ำ หนัักมากเกิินไปอัันจะเพิ่่�มความเสี่่�ยงหัักร่่วงและทิ้้�งแผลฉีีก
บนเนื้้�อไม้้ให้้ต้้องเยีียวยา โดยรวมแล้้วสุุขภาพของต้้นโพธิ์์�นัับว่่า
อยู่่�ในเกณฑ์์สมบููรณ์์ดีี
...เช่่นเดีียวกัับประเทศไทย ที่่�ประชาชนคงต้้องช่่วยกััน
บำำ�รุุงรัักษาและเยีียวยาบาดแผลอย่่างแข็็งขัันและเข้้าอกเข้้าใจ
เพื่่�อให้้ผืืนดิินนี้้�เต็็มตระหง่่านไปด้้วยต้้นไม้้แห่่งประชาธิิปไตย
ไปช้้านาน
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ไม้ใหญ่บรรจุความทรงจำ�หลายร้อยปีของธรรมชาติ
แต่ละสายพันธุ์มีกลยุทธ์ในการดำ�เนินชีวิตอันยาวนานอย่างชาญฉลาดและเรียบง่าย
ต้นไม้ทรงปัญญาในวิถีของมันเอง
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โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง

วัดบางกุ้ง อำ�เภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หนึ่่�งในสถานที่่�เก่่าแก่่และเต็็มเปี่่�ยมไปด้้วยความเข้้มขลััง
แห่่งจัังหวััดสมุุทรสงครามคืือโบสถ์์หลัังน้้อยภายในวััดบางกุ้้�ง
ที่่�มองดููเผิินๆ แทบไม่่เห็็นตััวโบสถ์์ แต่่เหมืือนเป็็นเพีียงกลุ่่�ม
กิ่่�งก้้านและรากไม้้ที่่�เกี่่�ยวกระหวััดกัันอยู่่�อย่่างแน่่นหนา ดัังชื่่อ� ที่่�
คนแถวนั้้�นเรีียกกัันว่่า ‘โบสถ์์ปรกโพธิ์์’�
แต่่นอกจากความรู้้�สึึ กเก่่ าแก่่ โบราณเพราะถูู กปกคลุุม
ด้้วยต้้นไม้้แล้้ว ความขลัังของโบสถ์์ยัังมาจากข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่า
โบสถ์์นี้้�สร้้างขึ้้�นตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยา และเกี่่�ยวพัันกัับเหตุุการณ์์
ในประวััติิศาสตร์์ครั้้�งสำำ�คััญของไทยที่่�ถููกจารึึกอย่่างขมขื่่�นและ
เข้้มข้้นอย่่างน้้อยสองครั้้�ง
ครั้้�งแรกคืือช่่วงปลายปีี 2308 เมื่่�อพม่่าจะยกทััพเข้้าตีีกรุุง
ศรีีอยุุธยา สมเด็็จพระที่่�นั่่ง� สุุริยิ าศน์์อมริินทร์์หรืือพระเจ้้าเอกทััศ
กษััตริิย์์สยามในตอนนั้้�น รัับสั่่�งให้้หััวเมืืองปัักษ์์ใต้้ยกกองทััพเรืือ
ขึ้้น� มาและสร้้างกำำ�แพงล้้อมพื้้�นที่่�โดยรอบวััดแห่่งนี้้�เพื่่�อจััดตั้้�งเป็็น
‘ค่่ายบางกุ้้�ง’ แต่่ครั้้�นกองทััพพม่่าล่่องตามลำำ�น้ำ�ำ� แม่่กลองลงมา
ถึึงและบุุกเข้้าโจมตีี กองทััพกรุุงศรีีอยุุธยาที่่�ค่่ายบางกุ้้�งก็็มิิอาจ
ต้้านทานไหวและต้้องแตกพ่่าย ไม่่นานกรุุงศรีีอยุุธยาก็็แตก และ
ค่่ายบางกุ้้�งก็็กลายเป็็นค่่ายร้้างนัับแต่่นั้้�น
และอีีกครั้้�งคืือเมื่่�อสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราชสถาปนา
กรุุงธนบุุรีเี ป็็นราชธานีี พระองค์์โปรดให้้ชาวจีีนรวบรวมพรรคพวก
จััดตั้้�งกองทหารเข้้าปรัับปรุุงค่่ายบางกุ้้�งเดิิมและเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
‘ค่่ายจีีนบางกุ้้�ง’ แต่่อยู่่�รัักษาการได้้ไม่่นานก็็โดนปิิดล้้อมจาก
กองทััพพม่่าที่่�เดิินทััพเข้้ามาทางกาญจนบุุรีีในปีี 2311 ในขณะที่่�
พลพรรคชาวจีีนสู้้�รบสุุดกำำ�ลััง แต่่กำำ�ลัังจะเพลี่่�ยงพล้ำำ��ด้้วยกำำ�ลััง
ทหารที่่�น้้อยกว่่า สมเด็็จพระเจ้้าตากสิินฯ โปรดให้้ยกกองทััพมา
เสริิมจนตีีทััพพม่่าแตกพ่่ายไปในที่่�สุุด ถืือเป็็นชััยชนะเล็็กๆ แต่่
มีีผลสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจอย่่างมหาศาลแก่่ชาวสยามที่่�เพิ่่�งบอบช้ำำ��
จากการเสีียกรุุงฯ มาไม่่นาน
เมื่่�อล่่วงเข้้าสู่่�สมััยรััตนโกสิินทร์์ ค่่ายบางกุ้้�งก็็หมดสิ้้�นความ
สำำ�คััญและถููกทิ้้�งร้้างยาวนานเกืือบสองร้้อยปีี สัันนิิษฐานว่่า
น่่าจะเป็็นช่่วงเวลานี้้�เองที่่�ต้้นไม้้ตระกููลโพธิ์์�เริ่่�มรุุกคืืบเข้้าจัับจอง
โบสถ์์ก่อ่ อิิฐถือื ปููนเล็็กๆ หลัังนี้้� แผ่่อาณาเขตไปทีีละน้้อย กระทั่่�ง
ปกคลุุ มทั่่� วหลัังคาและเกาะเกี่่�ยวผนัั งโบสถ์์ เป็็ นบริิ เวณกว้้ าง
ดัังภาพที่่�ปรากฏในปััจจุุบััน

พระอุุโบสถขนาดเล็็กหลัังนี้้�กว้้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร
มีีหน้้าต่่างบนผนัังซ้้ายและขวาฝั่่�งละ 3 บาน และมีีประตููเข้้า-ออก
ด้้านหน้้าประตููเดีียว ภายในโบสถ์์เป็็นที่่�ประดิิษฐาน ‘หลวงพ่่อ
นิิลมณีี’ พระพุุทธรููปขนาดใหญ่่สลัักจากหิินทรายแดง และหาก
แหงนขึ้้น� มองหน้้าบัันทั้้�งฝั่่�งตะวัันออกและตะวัันตก เพ่่งผ่่านราก
อากาศรุุงรัังและใบไม้้เขีียวๆ ก็็ยังั พอเห็็นเค้้าโครงปููนปั้้�นลวดลาย
ดอกไม้้อยู่่�บ้้าง น่่าเสีียดายที่่�การประดัับตกแต่่งด้้วยชามสัังคโลก
จีีน ซึ่่�งเป็็นอีีกองค์์ประกอบเอกลัักษณ์์ของศิิลปกรรมในสมััย
อยุุธยาตอนปลายนั้้�น แทบไม่่เหลืือให้้สัังเกตเห็็นแล้้ว เช่่นเดีียว
กัับจิิตรกรรมบนผนัังปููนที่่�เลืือนจางไปมากกว่่าครึ่่�ง เพราะความ
ชื้้� นจากน้ำำ�� ฝนที่่� ไ หลซึึ ม เข้้ า มาตามความผุุ พัั งของหลัั ง คาเดิิ ม
ก่่อนจะได้้รัับการซ่่อมแซมด้้วยการเทฝ้้าเพดานคอนกรีีตในช่่วง
ปีี 2510
ท่่ามกลางมวลอากาศค่่อนข้้างชื้้�นและเย็็นกว่่าภายนอก
ผนัังด้้านในมีีรากอากาศของต้้นไม้้ยึึดเกาะอยู่่�แค่่มุุมเล็็กๆ โดย
มีีรากอากาศเพีียงหนึ่่�งเดีียวที่่�หยั่่�งถึึงพื้้�นล่่างและพััฒนารููปร่่าง
คล้้ายลำำ�ต้น้ ตั้้�งตรง ขณะที่่�ผนัังด้้านนอกส่่วนใหญ่่ปกคลุุมด้้วยราก
อากาศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ว ในบางบริิเวณรากที่่�ดูคล้
ู า้ ยลำำ�ต้น้ พวกนี้้�พาด
เรีียงตััวแนบแน่่น บ้้างก็็เชื่่อ� มรวมเข้้าเป็็นเนื้้�อเดีียวกัันและบดบััง
ผิิวปููนและผนัังก่่ออิิฐไว้้อย่่างมิิดชิิด มองแล้้วให้้ความรู้้�สึึกราวกัับ
ภาพขยายของเส้้นใยผ้้าที่่�ทอสานทัับกัันไปมาอย่่างไร้้แบบแผน
ยากเกิินจะจำำ�แนกออกว่่าเป็็นรากหรืือลำำ�ต้้นของไม้้ใด
ดัังนั้้�นแม้้เรีียกขานกัันว่่า ‘โบสถ์์ปรกโพธิ์์�’ แต่่แท้้จริิงแล้้ว
ไม่่ ไ ด้้ มีี แ ค่่ ต้้ น โพธิ์์� เพราะยัั ง มีี ต้้ น ไทร ต้้ น ไกร และต้้ น กร่่ า ง
ที่่�ร้อ้ ยรััดปกคลุุมโบสถ์์หลัังนี้้�ร่ว่ มกัันมายาวนาน พัันธุ์์�ไม้้ทั้้ง� สี่่�ชนิดิ
นี้้�เป็็นพืืชสกุลุ ไทร (Ficus) ในวงศ์์ Moraceae ซึ่่�งจะเติิบโตเป็็นไม้้
ยืืนต้้นหรืือเป็็นไม้้กึ่่�งอิิงอาศััยก็็ได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าเมล็็ดพร้้อมงอก
ตกไปอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมใด คุุณสมบััติินี้้�นัับเป็็นจุุดเด่่นอััน
แข็็งแกร่่งที่่�ทำำ�ให้้พืืชสกุุลนี้้�เติิบโตได้้ในภาวะทรััพยากรจำำ�กััด
จำำ�เขี่่ย� อย่่างที่่�พืืชสกุลอื่่
ุ น� ทำำ�ไม่่ได้้
หากเมล็็ดของไทรร่่วงหล่่นบนพื้้�นและหยั่่�งรากลงดิินตั้้�งแต่่
แรกและเติิบโตในสภาพที่่�ได้้รัับน้ำำ��และธาตุุอาหารเพีียงพอ มััน
จะสามารถสร้้างลำำ�ต้้นเดี่่�ยวตั้้�งตรงขึ้้�นฟ้้าไม่่ต่่างจากต้้นไม้้อื่่�นๆ
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กลายเป็็นไม้้ยืืนต้้นขนาดกลางถึึงใหญ่่ สููงตั้้�งแต่่ 10 เมตร จนถึึง
เกืือบ 30 เมตร ทว่่าตามความเป็็นจริิงในธรรมชาติิลัักษณะ
ดัังกล่่าวมีีโอกาสเกิิดขึ้้น� ค่่อนข้้างน้้อย
ผลของโพธิ์์� ไทร ไกร และกร่่าง มีีลักั ษณะเป็็นลููกกลมเล็็กๆ
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางตั้้�งแต่่ 0.5-2.5 เซนติิเมตร และมีีหน้้าตา
คล้้ายผลมะเดื่่�อ เป็็นอาหารที่่�กลุ่่�มนกโปรดปราน เมล็็ดโพธิ์์� ไทร
ไกร และกร่่าง ที่่�ซ่่อนอยู่่�ในผลนั้้�นเคลื่่�อนที่่�ไปตามระบบทางเดิิน
อาหารของนก ขณะอยู่่�ในกระเพาะอาหารกรดอ่่อนๆ ก็็จะย่่อย
เปลืือกแข็็งหุ้้�มเมล็็ดและช่่วยให้้มันั งอกเป็็นต้้นง่่ายขึ้้น� เมื่่�อออกมา
เผชิิญโลก กล่่าวได้้ว่่าชะตากรรมสุุดท้้ายของเมล็็ดน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับ
พิิกััดที่่�นกขัับถ่่าย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่คืือตกจากที่่�สููงแต่่หล่่นไม่่ถึึงพื้้�น
เพราะติิ ดค้้ า งอยู่่�ตามกิ่่�ง ก้้ า นของต้้ น ไม้้ บ้้า ง ขอบกำำ� แพงบ้้ า ง
หลัังคาบ้้าง ฯลฯ เป็็นที่่�มาของภาพที่่�หลายคนอาจเห็็นจนชิินตา
คืือต้้นไม้้ที่่�แทรกตััวขึ้้�นตามซอกตึึกรามบ้้านช่่องหรืืองอกอยู่่�บน
ต้้นไม้้ต้้นอื่่�น

ไทรอย่่างเดีียว ในมููลนกมีีเมล็็ดพัันธุ์์�อีีกมาก แต่่มีีเพีียงตระกููล
ไทรที่่� แ กร่่ ง พอจะเติิ บ ใหญ่่ ไ ด้้ ภ ายใต้้ เ งื่่� อ นไขที่่� โ หดร้้ า ยของ
ผืืนดิิน และสามารถปรัับตััวเพื่่�อรัับมืือกัับโจทย์์ชีีวิิตและรัักษา
ตััวรอดได้้อย่่างชาญฉลาด
เมื่่�อสภาพแวดล้้อมไม่่เป็็นใจให้้งอกงามเป็็นไม้้ยืืนต้้น
มัันจึึงเปลี่่�ยนรููปทรงตนเองเป็็นไม้้กึ่่�งอิิงอาศััย ซึ่่�งมีีทั้้�งรากที่่�
เกาะเกี่่�ยวอยู่่�กัับพื้้�นผิิว และรากอากาศผอมยาวจำำ�นวนมาก
ห้้อยลงมาจากกิ่่ง� ก้้านเพื่่�อดููดซัับความชื้้น� และแร่่ธาตุุในอากาศ
รากอากาศเหล่่านี้้�เติิบโตรวดเร็็ว ในกรณีีที่่�เร็็วมากอาจโตถึึง
วัันละ 1 เซนติิเมตรเลยทีีเดีียว เพราะมัันยิ่่�งยืืดตััวหยั่่�งถึึง
พื้้�นดิินได้้เร็็วเท่่าไหร่่ก็็เท่่ากัับก้้าวเท้้าออกจากความขาดแคลน
ไปสู่่�ความอุุดมสมบููรณ์์ได้้เร็็วเท่่านั้้�น นั่่�นหมายถึึงโอกาสของ
การได้้รับั น้ำำ��และธาตุุอาหารเต็็มที่่�จากผืืนดิินและยิ่่�งทำำ�ให้้เติิบโต
ได้้รวดเร็็วกว่่าเดิิม พร้้อมทั้้�งพััฒนารากอากาศให้้มีรูี ปร่
ู า่ งคล้้าย
ลำำ�ต้้น ซึ่่�งแข็็งแรงและยึึดผืืนดิินได้้อย่่างมั่่�นคง อาจกล่่าวได้้ว่่า
ในที่่�สุุดมัันก็็จะหาทาง ‘ยืืนบนลำำ�ต้้นของตััวเอง’ ได้้เสมอ
จากวัั น ที่่� น กตัั ว หนึ่่� ง พาเมล็็ ด มาโปรยไว้้ จ นถึึ ง วัั น นี้้�
นัับเป็็นเวลาร่่วมสองร้้อยปีีแล้้วที่่�สี่่�สหายไม้้อิิงอาศััยได้้ค่่อยๆ
ร้้ อ ยรัั ด เรืื อ นร่่ า งเข้้ า หากัั น พร้้ อ มกัั บ โอบกอดตัั ว โบสถ์์ ไว้้
ในใจกลาง กลายเป็็นผลงานแปลกตาที่่�เรีียกได้้ว่่า...มนุุษย์์เริ่่�ม
ก่่อและธรรมชาติิช่่วยประกอบให้้งดงาม

สำำ�หรัับกรณีีของโบสถ์์หลัังนี้้�ก็็เป็็นไปได้้ว่่า เมล็็ดหล่่นลงสู่่�
หลืืบรอยแตกของหลัังคาหรืือผนัังกำำ�แพงซึ่่�งบัังเอิิญมีีน้ำำ��ขัังและ
มีีความชื้้�นอยู่่�บ้้าง ประกอบกัับมีีเศษใบไม้้หรืือฝุ่่�นดิินสะสมอยู่่�
พอช่่วยประคัับประคองให้้ต้น้ อ่่อนงอกและเติิบโตต่่อไปได้้ภายใต้้
ปััจจััยอัันจำำ�กััด ความจริิงคืือนกไม่่ได้้กิินเฉพาะผลของพืืชตระกููล
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สมพง

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นอกจากจะสููง 30 เมตร หรืือประมาณอาคารห้้าชั้้�นแล้้ว
ต้้นสมพงสููงตระหง่่านต้้นนี้้�ยัังงอกงามอยู่่�บนจุุดที่่�ได้้ชื่่�อว่่าเป็็น
‘หลัังคาแห่่งกระบี่่�’ ซึ่่ง� ก็็คือื บนเทืือกเขาสููงสุุดของจัังหวััด ที่่�ทำำ�ให้้
กระบี่่�ไม่่ได้้มีเี พีียงหาดทรายและท้้องทะเลงาม แต่่ยังั มีีป่า่ ดิิบชื้้น�
ที่่�อุุดมสมบููรณ์์และขึ้้�นชื่่�อไม่่แพ้้กััน
ลึึกเข้้ามา ณ หลัังคาเมืืองกระบี่่�คืือภููมิปิ ระเทศแบบเทืือก
เขาสลัับซัับซ้้อน ปกคลุุมด้้วยความเขีียวฉ่ำำ�ชื้้
� �นตามแบบฉบัับ
ของป่่าดิิบแดนใต้้ และชุุกชุุมด้้วยทรััพยากรธรรมชาติิทั้้�งพืืชและ
สััตว์์ สมพงเก่่าแก่่ต้้นนี้้�ถููกค้้นพบเมื่่�อ 19 กุุมภาพัันธ์์ 2523 โดย
คณะเจ้้าหน้้าที่่�ชุุดแรกที่่�เข้้าสำำ�รวจพื้้�นที่่�และเก็็บข้้อมููลสำำ�หรัับ
กำำ�หนดเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิที่่อ� ยู่่�สููงจากระดัับน้ำำ��ทะเลถึึง 1,397
เมตร ซึ่่�งต่่อมาในภายหลัังก็็ได้้รัับการประกาศเป็็นอุุทยานแห่่ง
ชาติิเขาพนมเบญจา
ต้้นสมพงเป็็นที่่�รู้้�จัักของคนในชุุ มชนมาอย่่ างยาวนาน
เพราะเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ประจำำ�ถิ่่�นที่่�ใหญ่่โตที่่�สุุดและเป็็นหนึ่่�งในพัันธุ์์�
ไม้้ที่่�ใช้้เป็็นดััชนีีชี้้�วััดความอุุดมสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ ยิ่่�งพบ
เยอะยิ่่�งหมายถึึงป่่ายัังคงความอุุดมสมบููรณ์์ไว้้มาก หากเปรีียบ
เทีียบกัับพัันธุ์์�ไม้้อื่่�นๆ ของอุุทยานแห่่งชาติิเขาพนมเบญจา
สมพงมีีค่่าดััชนีีความเด่่น (dominance index) อยู่่�ในอัันดัับที่่� 3
หรืือ 4 ซึ่่�งแปลว่่ามีีสายพัันธุ์์�นี้้�อยู่่�มากในบริิเวณผืืนป่่าแห่่งนี้้�
นอกจากนี้้�กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืชได้้เลืือก
ให้้ที่่�นี่่�เป็็นตััวแทนที่่�ดีีที่่�สุุดของป่่าดิิบชื้้�นในประเทศไทยสำำ�หรัับ
การศึึกษาวิิจััยทางวนศาสตร์์

มั่่�นคงยิ่่�งขึ้้�นอีีก ดัังเช่่นสมพงต้้นนี้้�ที่่�ยืืนต้้นอยู่่�ประชิิดติิดลำำ�ธาร
สายเล็็กๆ
ไม่่เท่่านั้้�น สภาพอากาศร้้อนและความชื้้�นสููงของป่่าอาจ
ช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดการย่่อยสลายใบไม้้ กิ่่�งไม้้ และซากสิ่่�งมีีชีีวิิต
บนพื้้�นป่่าอย่่างรวดเร็็ว จนได้้ธาตุุอาหารเกิิดใหม่่กองรวมกัันอยู่่�
ที่่� ห น้้ า ดิิ น ส่่ ว นบนสุุ ด แต่่ ใ ครจะรู้้�ว่่ า ก่่ อ นที่่� จ ะมีี โ อกาสสะสม
เพิ่่�มพููนเป็็นชั้้�นดิินหนาที่่�อุุดมไปด้้วยสารอาหารพืืช ธาตุุอาหาร
เหล่่านี้้�จะโดนฝนที่่�ตกกระหน่ำำ��ในฤดููมรสุุมชะพาไปพร้้อมการ
ไหลบ่่าของน้ำำ�� ทำำ�ให้้ดินิ ในป่่าฝนเขตร้้อนทั่่�วโลกขึ้้น� ชื่่อ� ว่่ามีีปริมิ าณ
ธาตุุอาหารต่ำำ��อย่่างไม่่น่่าเชื่่�อ
โจทย์์แสนโหดเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ชีีวิิตในป่่าฝนเขตร้้อนอย่่าง
สมพงต้้องปรัับตััวขนานใหญ่่ มัันไม่่เพีียงต้้องออกแบบระบบ
รากให้้หยั่่�งลงดิินในระดัับไม่่ลึึกนััก อาจเพีียงเมตรเศษๆ แล้้ว
เน้้นขยายรากตื้้�นใต้้ผิิวดิินในรััศมีีรอบโคนต้้น แต่่ยัังวิิวััฒนาการ
รากพิิ เ ศษที่่� เรีี ย กว่่ า ‘พูู พ อน’ หรืื อ รากค้ำำ��ยัั น ซึ่่� ง มีี ลัั ก ษณะ
เป็็นแผ่่นแข็็งขนาดใหญ่่ที่่�กางออกรอบโคนต้้นคล้้ายปีีก ถืือเป็็น
โครงสร้้ า งทางวิิ ศ วกรรมที่่� ช่่ ว ยพยุุ ง ฐานล่่ า งต้้ น ไม้้ ใ หญ่่ มิิ ใ ห้้
โอนเอนล้้ ม ลงโดยง่่ า ยในยามเผชิิ ญล มกรรโชกและพายุุ ฝ น
ว่่ า กัั น ว่่ า เนื้้� อ ไม้้ ใ นส่่ ว นพูู พ อนนั้้� น แข็็ ง แกร่่ ง ทนทานกว่่ า ส่่ ว น
ลำำ�ต้้นของสมพงเสีียอีีก
ความหลัักแหลมในการปรัับตััวของสมพงยัังทำำ�ให้้แต่่ละ
ปีีกพููพอนที่่�แผ่่ออกไปเกิิดเป็็นซอกหลืืบรอบทิิศอีีกด้้วย ดัังนั้้�น
ไม่่ว่่าน้ำำ��ฝนจะชะธาตุุอาหารให้้ไหลไปทางใด ย่่อมมีีอีีกหลาย
ส่่วนที่่�พููพอนสามารถดัักและกัักเก็็บเอาไว้้ได้้เสมอ ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�ม
โอกาสให้้ดููดซึึมธาตุุอาหารได้้มากกว่่าไม้้ที่่�ไร้้พููพอน
ต้้นไม้้แต่่ละชนิิดพัันธุ์์�สร้้างพููพอนที่่�มีีรููปร่่าง รููปแบบ และ
ขนาดแตกต่่างกััน การจดจำำ�ลัักษณะของพููพอนจึึงช่่วยให้้เรา
จำำ�แนกชนิิดของต้้นไม้้ สำำ�หรัับพููพอนของสมพงต้้นนี้้�แผ่่ออก
ค่่อนข้้างกว้้างขนาดที่่�ต้้องใช้้ผู้้�ใหญ่่เกืือบสามสิิบคนจึึงจะยืืนจัับ
มืือโอบได้้รอบ นอกจากนี้้�ยัังอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่ายมาก
จากลานจอดรถของอุุทยานฯ เดิินสบายๆ ไปตามเส้้นทางศึึกษา
ธรรมชาติิ ‘น้ำำ�ต
� กห้้วยสะเค’ ในระยะที่่�ยัังไม่่ทัันเหงื่่�อซึึมก็็ถึึงแล้้ว
ดัังนั้้�นใครอยากสััมผััสอย่่างใกล้้ชิิดก็็สามารถถอดรองเท้้า
เดิินข้้ามลำำ�ธารสายตื้้�นไปโอบกอดต้้นไม้้แสนอััจฉริิยะและมหึึมา
นี้้�ได้้ด้้วยตััวเอง

อย่่างไรก็็ตาม การเติิบโตในบริิเวณนี้้�นำ�ำ มาซึ่่ง� ความท้้าทาย
เฉพาะที่่�ทดสอบภููมิิปััญญาของสมพง เนื่่�องจากป่่าฝนเขตร้้อน
มัักมีีต้้นไม้้ขึ้้�นหนาแน่่น ทำำ�ให้้ไม้้ทุุกต้้นต้้องแข่่งกัันเติิบโตใน
แนวดิ่่�ง เร่่งดัันเรืือนยอดของตััวเองให้้ขึ้้�นไปสููงที่่�สุุดเพื่่�อเพิ่่�ม
โอกาสรัับแดดสำำ�หรัับกระบวนการสัังเคราะห์์แสงผลิิตอาหาร
สมพงแม้้จะได้้เปรีียบตรงที่่�เป็็นไม้้โตเร็็ว แต่่โดยธรรมชาติิแล้้ว
เป็็นไม้้เนื้้�ออ่่อน ไม่่มีีแก่่นไม้้ที่่�แข็็งแรงอยู่่�ในตำำ�แหน่่งแกนกลาง
ลำำ�ต้น้ ซึ่่ง� หมายความว่่ายิ่่�งสููงเท่่าไรก็็ยิ่่ง� ไม่่มั่่น� คงเท่่านั้้�น ประกอบ
กัับสมพงเป็็นไม้้ใหญ่่ที่่�โปรดปรานความชื้้�นจึึงมัักพบในบริิเวณ
ที่่�มีีน้ำำ��ไหลผ่่านตลอดทั้้�งปีี ซึ่่�งแปลว่่ามัันต้้องเติิบโตอยู่่�บนดิิน
อุ้้�มน้ำำ��ซึ่่�งอ่่อนยวบเป็็นพิิเศษ นัับเป็็นปััจจััยที่่�สั่่�นคลอนความ
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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
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มะค่าโมง

ป่าสงวนแห่งชาติห้วยก้านเหลือง อำ�เภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่่� อ ‘มะค่่ า ’ มัั ก จะมีี ค่่า เป็็ น พิิ เ ศษสำำ�หรัั บ นัั ก ออกแบบ
เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้ทั้้�งหลาย มะค่่าโมงขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในภาคเหนืือ
ต้้นนี้้�มีกี ารคำำ�นวณว่่าเมื่่�อแปรรููปแล้้วจะเป็็นเฟอร์์นิเิ จอร์์ที่่มี� มูี ลค่
ู า่
ตลาดสููงกว่่าห้้าล้้านบาท ทว่่าความเก่่าแก่่อัันศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของมััน
ทำำ�ให้้ชาวบ้้านไม่่ยอมให้้สิ่่�งนั้้�นเกิิดขึ้้�น
มะค่่ า โมงต้้ น นี้้� ขึ้้� น อยู่่�ในเขตป่่ า สงวนแห่่ ง ชาติิ ห้้ ว ยก้้ า น
เหลืือง ตำำ�บลฟากท่่า อำำ�เภอฟากท่่า จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ ท่่ามกลาง
ระบบนิิเวศของป่่าเบญจพรรณ ตามคำำ�นิิยามป่่านี้้�ต้้องมีีพัันธุ์์�ไม้้
สำำ�คััญห้้าชนิิด ได้้แก่่ สััก ประดู่่� แดง ชิิงชััน และมะค่่า ทั้้�งยัังต้้อง
มีีพืชื ในตระกููลหญ้้ายัักษ์์อย่่างไผ่่ชนิดิ ต่่างๆ ขึ้้น� รวมอยู่่�ด้้วย จึึงจะ
ครบถ้้วนองค์์ประกอบ
บางตำำ�ราก็็เรีียกป่่าประเภทนี้้�ว่่า ป่่าผสมผลััดใบ ซึ่่�งแปล
จากภาษาอัังกฤษว่่า mixed deciduous forest หมายถึึงป่่าที่่�มีีไม้้
ไม่่ผลััดใบและไม้้ผลััดใบขึ้้�นปะปนกััน พวกไม้้ไม่่ผลััดใบจะทยอย
ทิ้้�งใบเก่่าทีีละน้้อยพร้้อมๆ กัับงอกใบใหม่่ต่่อเนื่่�องไปตลอดทั้้�งปีี
แปลว่่าเราจะเห็็นมัันร่่วงบ้้างเขีียวบ้้างสลัับกัันเสมอ
แต่่ไม้้ผลััดใบนั้้�นพิิเศษตรงที่่�มันั เลืือกรัับมืือกัับสภาพอากาศ
แห้้งแล้้งของบ้้านเรา ซึ่่ง� มีีระดัับความชื้้น� ในอากาศต่ำำ�� และปริิมาณ
น้ำำ��ใต้้ดิินน้้อยตั้้�งแต่่ช่่วงปลายเดืือนธัันวาคมถึึงประมาณเดืือน
เมษายน ด้้วยการทยอยทิ้้�งใบทั้้�งหมดภายในระยะเวลาไม่่กี่่�วััน
เท่่ า นั้้� น การทำำ� เช่่ น นี้้� ก็็ เ พราะเมื่่� อ ไม่่ มีี ใ บแล้้ ว พืื ชย่่ อ มหยุุ ด
กระบวนการสัังเคราะห์์แสงชั่่�วคราว ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับการหยุุด
กิิจกรรมใช้้น้ำำ��ที่่เ� กิิดขึ้้น� เป็็นกิิจวััตรในช่่วงเวลาปกติิ เช่่น การดููดน้ำำ��
ผ่่านราก แล้้วคายน้ำำ��ออกทางปากใบ
พููดง่่ายๆ คืือเป็็นมาตรการประหยััดน้ำำ��ตามธรรมชาติิของ
ต้้นไม้้
นี่่�ไม่่เพีียงเป็็นกลยุุทธ์์เพื่่�อความอยู่่�รอดของตััวเอง เพราะ
เมื่่�อต้้นไม้้ใหญ่่หลายต้้นในป่่าพร้้อมใจกัันลดการใช้้น้ำ��ำ ปริิมาณน้ำำ��
น้้อยนิิดที่่�หลงเหลืืออยู่่�ในดิินจึึงยัังคงหล่่อเลี้้�ยงประคัับประคอง
ระบบนิิเวศต่่อไปได้้ ส่่งผลต่่อความอยู่่�รอดของสัังคมพืืชพรรณไม้้
ส่่ ว นรวมในห้้ ว งเวลาที่่� ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญต่่ อ การดำำ� รงชีี พ ไม่่ มีี ใ ห้้ ใช้้
อย่่างเหลืือเฟืือ จะว่่าไปก็็เปรีียบเสมืือนยามอาหารขาดแคลน
และคนที่่�แข็็งแรงกว่่ายอมอดเพื่่�อให้้คนที่่�อ่่อนแอกว่่ามีีกิิน
เมื่่�อใกล้้ถึงึ ช่่วงเวลาผลััดใบต้้นไม้้จะดึึงคลอโรฟิิลล์แ์ ละสาร
อาหารสำำ�รองจากใบเข้้าไปเก็็บไว้้ในลำำ�ต้้นและราก ทำำ�ให้้ใบไม้้

ค่่อยๆ เปลี่่�ยนเป็็นสีีเหลืือง แดง น้ำำ��ตาล พร้้อมกัันนั้้�นก็็สร้้าง
เซลล์์ ใ หม่่ ซึ่่� ง มีี ข นาดเล็็ ก และบางขึ้้� น มาปิิ ด กั้้� น การเชื่่� อ มต่่ อ
ระหว่่างกิ่่�งก้้านกัับใบ ในจัังหวะที่่�ใบปลิิดปลิิวนั้้�นเซลล์์ใหม่่
จำำ� นวนมากก็็ จ ะช่่ ว ยปิิ ด แผลและป้้องกัั น การเข้้ า โจมตีี ข อง
เชื้้�อโรคหรืือรา ต้้นไม้้ที่่�มีีเพีียงกิ่่�งก้้านเปล่่าเปลืือยจึึงเข้้าสู่่�
ช่่วงเวลาพัักผ่่อนโดยสมบููรณ์์ รอจนฤดููกาลหมุุนเวีียนมาถึึง
จัังหวะที่่�ความชื้้�นในอากาศเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมตััวกััน และกลั่่�น
เป็็นหยาดฝน ใบอ่่อนใหม่่หมาดจะค่่อยๆ ผลิิแย้้มออกมา
ทัักทายเพื่่�อนัับหนึ่่�งสัังเคราะห์์แสงผลิิตอาหารกัันอีีกครั้้�ง
เป็็นระบบที่่�ออกแบบมาอย่่างรอบคอบ ชาญฉลาด และ
ประหยััดทรััพยากรอย่่างยิ่่�ง
ดููเหมืือนว่่าบรรดาต้้นไม้้ผลััดใบจะมีีรูปู แบบการประหยััด
การใช้้น้ำ��ำ และพลัังงานแตกต่่างกัันไป สำำ�หรัับมะค่่าโมงจะใช้้
เวลาพัักผ่่อนผลิิใบค่่อนข้้างสั้้�นกว่่าไม้้ผลััดใบชนิิดอื่่�นๆ คืือ
เริ่่�มผลััดใบประมาณปลายเดืือนธัันวาคมและผลิิใบใหม่่ใน
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ นั่่�นอาจหมายถึึงความอึึดอดทนและความ
ต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานของต้้นไม้้แต่่ละต้้นไม่่เท่่ากััน ทำำ�ให้้แต่่ละ
สายพัันธุ์์�ต้้องสร้้างกลยุุทธ์์เพื่่�อความอยู่่�รอดของตััวเองที่่�แตก
ต่่างกัันออกไป
กระนั้้� น ใบอ่่ อ นผลิิ ใ หม่่ ข องมะค่่ าโมงซึ่่� ง ให้้ สีี แ ดงคล้ำำ��
ผสมม่่วงคล้้ายสีีเปลืือกมัังคุุดก็็เป็็นสีีสัันงดงามของป่่าเหนืือ
เสมอมา
นอกจากความงามแล้้ ว มะค่่ า โมงเป็็ น ไม้้ ยืื น ต้้ น ที่่� มีี
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงอย่่างที่่�กล่่าวไป อาจเป็็นรองก็็แค่่ไม้้สััก
เนื้้�อไม้้สีีออกน้ำำ��ตาลอมเหลืืองอ่่อนมีีคุุณสมบััติิโดดเด่่นเรื่่�อง
ความแข็็งแรง เหนีียว ทนทาน ขััดและชัักเงาแล้้วสวยงาม
จึึงเหมาะสมอย่่างยิ่่�งกัับงานก่่อสร้้าง งานโครงสร้้าง งานเครื่่�อง
เรืือนไม้้ และเป็็นที่่�ต้้องการอย่่างมากในท้้องตลาด
มะค่่าโมงต้้นนี้้�ได้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นมะค่่าโมงต้้นใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในภาค
เหนืือ ด้้วยเส้้นรอบวงลำำ�ต้้นประมาณ 12 เมตร และความสููง
ราวๆ 40 เมตร กัับเรืือนยอดที่่�แผ่่กว้้างทุุกทิิศทาง ทว่่าหาก
เทีียบกัับมาตรฐานของมะค่่าโมงทั่่�วไปแล้้วมัันกลัับตกเกณฑ์์
ไม้้งามสำำ�หรัับนัักสััมปทานไม้้ เพราะยืืนต้้นอยู่่�บนเนิินดิินลาด
เอีียง แถมยัังแตกกิ่่�งค่่อนข้้างต่ำำ��ที่่�ระดัับความสููงเหนืือพื้้�นดิิน
ไม่่เกิินสามเมตร
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การขยายพัันธุ์์�มะค่่าโมงที่่�ดีีที่่�สุุดคืือขยายพัันธุ์์�จากเมล็็ด ซึ่่�งได้้จากฝัักแก่่ มีีสีีน้ำ�ต
ำ� าลแก่่เกืือบดำำ�
ช่่วงเวลาที่่�เหมาะแก่่การเก็็บเมล็็ดคืือเดืือนมกราคมถึึงเดืือนมีีนาคม
แน่่นอนว่่าข้้อด้้อยในสายตาคนค้้าไม้้ย่อ่ มหมายถึึงความสามารถที่่�จะรอดชีีวิติ และเติิบโตต่่อมาได้้จนถึึงปััจจุุบันั ขณะที่่�ผืนื ป่่าละแวก
นั้้�นไม่่ปรากฏต้้นมะค่่าโมงที่่�มีขี นาดใหญ่่ใกล้้เคีียงกัันหลงเหลืืออยู่่�เลย
หากมีีเวลาเดิินก้้มๆ เงยๆ รอบต้้นพร้้อมกัับใช้้สายตาพิิจารณาสิ่่�งต่่างๆ โดยละเอีียด นอกจากจะพบกัับฝููงชัันโรงทำำ�รัังอยู่่�ในโพรง
บริิเวณโคนของต้้นมะค่่าโมงต้้นนี้้� ย่่อมต้้องสัังเกตเห็็นปุ่่�มปมขนาดไม่่ใหญ่่ปููดนููนกระจายอยู่่�หลายแห่่งบนลำำ�ต้้นด้้วย ปุ่่�มปมเหล่่านี้้�
มัักเกิิดขึ้้น� เมื่่�อเนื้้�อเยื่่�อของต้้นไม้้ถูกู จู่่�โจมโดยแบคทีีเรีีย ไวรััส รา หรืือแมลงที่่�เข้้าไปวางไข่่ เป็็นการรบกวนจากภายนอกซึ่่ง� กระตุ้้�นให้้เนื้้�อเยื่่�อ
บริิเวณนั้้�นเจริิญเติิบโตรวดเร็็วผิิดปกติิ จะเรีียกว่่าเนื้้�องอกของต้้นไม้้ก็็คงได้้
ปุ่่�มปมประหลาดพวกนี้้�พบได้้ในพืืชหลายชนิิด แต่่เมื่่�อมาปรากฏอยู่่�บนลำำ�ต้น้ ของมะค่่าโมงมัันกลัับมีีความพิิเศษอย่่างยิ่่�ง เพราะทำำ�ให้้
เนื้้�อไม้้ที่่�ซ่่อนอยู่่�ภายในมีีลวดลายสวยงามแปลกตา ยิ่่�งปุ่่�มปมมีีขนาดใหญ่่มากยิ่่�งขายได้้ราคาแพง เพราะใช้้เป็็นส่่วนประกอบในการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์หรืือของแต่่งบ้้านได้้ ซึ่่ง� เป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�นิิยมเฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้
	ชาวบ้้านและหน่่วยงานท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของมะค่่าโมงยัักษ์์นี้้� แม้้ลัักษณะจะมีีข้้อด้้อยในสายตานัักค้้าไม้้
แต่่ขนาดของมัันย่่อมนำำ�มาซึ่่ง� ผลประโยชน์์มหาศาลอยู่่�ดีี พวกเขาจึึงช่่วยกัันดููแลและอนุุรัักษ์์มายาวนาน และเคยนิิมนต์์พระสงฆ์์มาทำำ�พิิธีี
บวชป่่าเมื่่�อกลางปีี 2552
แม้้จะอยู่่�ยืืนยงเกิินกว่่าพัันปีี แต่่เพิ่่�งมาในชีีวิิตบั้้�นปลายนี้้�เองที่่�มัันได้้รัับการปกปัักรัักษาอย่่างหวงแหน โดยมีีการนำำ�จีีวรไปผููกรอบ
โคนต้้นมะค่่าโมงและต้้นไม้้ใหญ่่อื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ข้้างเคีียง ทั้้�งเพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล ยกต้้นไม้้ขึ้้�นเป็็นของสำำ�คััญที่่�ใครจะทำำ�อะไรตามใจชอบ
ไม่่ได้้ และสัักการะเทวดาอารัักษ์์ที่่�สิิงสถิิตอยู่่�ในต้้นไม้้ เป็็นกุุศโลบายปกป้้องต้้นไม้้จากการตััดโค่่นทำำ�ลายด้้วยการประกอบพิิธีีกรรมทาง
ศาสนา
ดัังเช่่นที่่�ใช้้ได้้ผลในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ อีีกหลายแห่่งทั่่�วประเทศไทยตลอดช่่วงหลายสิิบปีีที่่�ผ่่านมา
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โกงกางใบเล็ก

บ้านหาดทรายขาว อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ณ รอยต่่อระหว่่างแผ่่นดิินระนองกัับท้้องทะเลอัันดามััน
เป็็นแนวปะทะของน้ำำ�จื
� ืดกัับน้ำำ�� เค็็มที่่�ผลััดกัันรุุกผลััดกัันรัับตาม
อิิทธิิพลน้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลงในแต่่ละช่่วงเวลาของวััน ดิินแดนรอยต่่อนี้้�
ปกคลุุมด้้วยผืืนป่่าชายเลนขนาดใหญ่่ที่่มี� คี วามอุุดมสมบููรณ์์และ
ได้้รับั การยกย่่องว่่ามีีความหลากหลายทางชีีวภาพสููงเป็็นอัันดัับ
ต้้นๆ ของประเทศไทยและภููมิิภาคอาเซีียน
องค์์การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ หรืือยููเนสโก ประกาศให้้ที่่�นี่่�เป็็น ‘พื้้�นที่่�สงวนชีีวมณฑล’
ตั้้�งแต่่ปีี 2540 การการัันตีีความสำำ�คััญเชิิงนิิเวศวิิทยาและคุุณค่่า
ทางสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� โ ดดเด่่ น ในระดัั บ สากลนี้้� ทำำ� ให้้ ศููน ย์์ วิิ จัั ย ป่่ า
ชายเลน จัังหวััดระนอง ในฐานะผู้้�รับั ผิิดชอบดููแลพื้้�นที่่�มาแต่่เดิิม
ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อตกลงด้้านการวางแผนและการจััดการเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อมของยููเนสโกด้้วยการแบ่่งป่่าชายเลน
ผืืนนี้้�ออกเป็็นสามส่่วน ได้้แก่่ พื้้�นที่่�แกนกลาง (core area) ซึ่่�ง
เป็็นป่่าอนุุรัักษ์์ตามกฎหมายและต้้องไม่่ถููกรบกวนจากกิิจกรรม
ใดๆ ของมนุุษย์์ ยกเว้้นการศึึกษาวิิจััยหรืือตรวจสอบความ
เปลี่่�ยนแปลงตามธรรมชาติิ สองคืือพื้้�นที่่�กัันชน (buffer zone)
ที่่�อนุุญาตให้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�ไม่่ขััดกัับการอนุุรัักษ์์ เช่่น การ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ และสุุดท้้ายคืือพื้้�นที่่�รอบนอก (transition area)
ซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้ชุุมชนใช้้ประโยชน์์ได้้ภายใต้้เงื่่�อนไข ‘ไม่่สร้้าง
ผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�แกนกลาง’ เช่่น การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ใน
แนวทางที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
แน่่ น อนว่่ า ต้้ น ไม้้ สำำ�คัั ญที่่� เ ป็็ น ไฮไลต์์ ข องพื้้� น ที่่� ส งวน
ชีีวมณฑลระนองคืือ โกงกางใบเล็็กต้้นเก่่าแก่่สููงใหญ่่ ซึ่่�งเติิบโต
อย่่างอุุดมสมบููรณ์์อยู่่�ในพื้้�นที่่�แกนกลาง ด้้วยขนาดเส้้นรอบวง
ลำำ�ต้น้ เฉลี่่�ย 2.1 เมตร ความสููงประมาณ 33 เมตร และรากค้ำำ��ยันั
ที่่�แตกแขนงมากมาย จึึงนัับว่่าเป็็นต้้นโกงกางใบเล็็กที่่�มีีขนาด
ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย
ขึ้น้� ชื่่อ� ว่่ามีีชีวิี ติ ในป่่าชายเลน พัันธุ์์�ไม้้แถบนี้้�จึงึ ต้้องปรัับตััว
ทั้้�งสรีีระภายนอกและโครงสร้้างภายใน และยัังต้้องออกแบบ
กลยุุทธ์สำ์ ำ�หรัับลููกหลานด้้วย ทั้้�งหมดเพื่่�อความอยู่่�รอดท่่ามกลาง
ความแปรปรวนของป่่าชายเลน

โกงกางใบเล็็กมีีระบบรากแก้้วที่่�แตกแขนงเป็็นรากค้ำำ�ยั
� ัน
จำำ�นวนมากรอบโคนต้้น รากค้ำำ�ยั
� ันที่่�ดููสะเปะสะปะไร้้ระเบีียบ
เหล่่านี้้�ไม่่เพีียงเป็็นโครงสร้้างที่่�ช่่วยพยุุงลำำ�ต้้นให้้ตั้้�งอยู่่�ได้้ แต่่ยััง
ทำำ�หน้้าที่่�ดึึงออกซิิเจนไปใช้้ในกระบวนการหายใจด้้วย ในขณะที่่�
พืืชบกส่่วนใหญ่่หายใจรัับก๊๊าซออกซิิเจนผ่่านปากใบ ผ่่านรอยแตก
ของลำำ�ต้้นบ้้าง และผ่่านเนื้้�อเยื่่�อของรากอ่่อน แต่่ใบเล็็กของ
โกงกางสายพัันธุ์์�นี้้�กลัับมีีเพีียงหน้้าที่่�หลัักในการสัังเคราะห์์แสง
และขัับเกลืือ อีีกทั้้�งดิินเลนอ่่อนนุ่่�มที่่�รากของโกงกางใบเล็็ก
ปัักยึึดก็็มัักโดนน้ำำ��กร่่อยหรืือน้ำำ�� เค็็มท่่วมตลอดเวลา อาจจะสููง
บ้้างต่ำำ��บ้้างตามจัังหวะขึ้้�น-ลงของน้ำำ��ทะเล ทำำ�ให้้ออกซิิเจนใน
อากาศไม่่สามารถแพร่่กระจายลงสู่่�ดิินเลนได้้สม่ำ��ำ เสมอ รากค้ำำ�จุ
� นุ
ที่่�โผล่่พ้้นน้ำำ��จึึงต้้องช่่วยดููดจัับออกซิิเจนจากอากาศโดยตรง
แม้้จะอยู่่�กัับน้ำำ�� กร่่อยปริิมาณมหาศาล แต่่เช่่นเดีียวกัับ
พืืชบกทั่่�วไป โกงกางใบเล็็กยัังต้้องใช้้น้ำ��จื
ำ ืดกัับทุุกกระบวนการ
ดำำ�รงชีีวิิต มัันจึึงต้้องควบคุุมความเข้้มข้้นของเกลืือให้้เหมาะสม
เริ่่�มตั้้�งแต่่พััฒนาเนื้้�อเยื่่�อพิิเศษบริิเวณรากขึ้้�นมาให้้เป็็นเครื่่�อง
กรองเกลืือเพื่่�อดููดซัับน้ำำ��จืืดเข้้าสู่่�ลำำ�ต้้นโดยมีีเกลืือปะปนเพีียง
น้้อยนิิด จากนั้้�นจึึงเคลื่่�อนเกลืือน้้อยนิิดส่่วนเกิินนี้้�ไปเก็็บไว้้ที่่�ใบ
รอการขัับออก พร้้อมกัับสร้้างใบอวบหนา เป็็นมัันวาว เพื่่�อ
กัักเก็็บน้ำำ�จื
� ดื ไว้้ให้้ได้้มากที่่�สุดุ นอกจากนั้้�นปากใบของต้้นโกงกาง
จะจมลึึกเข้้าไปในเนื้้�อใบมากกว่่าพืืชบกทั่่�วไป และมัักปิิดปากใบ
ในช่่วงเวลากลางวัันเพื่่�อลดปริิมาณการคายน้ำำ�� ฟัังก์์ชั่่�นพิิเศษ
เหล่่านี้้�ช่่วยให้้ต้้นโกงกางใบเล็็กเติิบโตได้้อย่่างสบายๆ ภายใต้้
เงื่่�อนไขของน้ำำ��กร่่อยน้ำำ��เค็็ม
สมรภููมิิความเค็็มนั้้�นโหดร้้ายทีีเดีียวโดยเฉพาะกัับต้้นไม้้
ช่่วงแรกเกิิด เมล็็ดน้้อยต้้องดููดน้ำำ��จืืดเข้้าไปในเซลล์์เพื่่�อกระตุ้้�น
การพััฒนาต้้นกล้้าและทำำ�ให้้เปลืือกเมล็็ดอ่่อนนิ่่�มปริิแตกง่่าย
รากของชีีวิติ ใหม่่จะได้้แทงออกมาได้้สะดวก แต่่หากปล่่อยให้้ผล
ร่่วงหล่่นไปเติิบโตตามยถากรรมในวิิถีีเดีียวกัับพืืชบกส่่วนใหญ่่
เมล็็ดที่่�ซ่่อนอยู่่�ภายในผลโกงกางใบเล็็กย่่อมไม่่มีีทางหาน้ำำ��จืืด
เองได้้ และกระบวนการงอกย่่อมไม่่เกิิดขึ้้น� อย่่างแน่่นอน โกงกาง
ใบเล็็กจึึงพยายามเพิ่่�มโอกาสรอดของต้้นอ่่อน โดยออกแบบให้้
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พืืชบกส่่วนใหญ่่หายใจรัับก๊๊าซออกซิิเจนผ่่านปากใบ
แต่่ใบของโกงกางสายพัันธุ์์�นี้้�กลัับมีีหน้้าที่่�หลััก
ในการสัังเคราะห์์แสงและขัับเกลืือ

เมล็็ดน้้อยเริ่่�มต้้นกิิจกรรมการงอกตั้้�งแต่่ผลยัังติิดอยู่่�กัับต้้นแม่่
สามารถใช้้น้ำำ��จืืดจากต้้นแม่่เพื่่�อทำำ�ให้้รากแรกเกิิดงอกแทงทะลุุ
ปลายผลออกมา จากนั้้�นก็็ยืืดเป็็นแท่่งปลายแหลมที่่�เรีียกกัันว่่า
‘ฝัักโกงกาง’ และรอจนกระทั่่�งผลแก่่เต็็มที่่� ฝัักหรืือต้้นอ่่อนโกงกาง
ใบเล็็กจึึงหลุุดออกจากเปลืือกผลและทิ้้�งตััวตามแรงดึึงดููดของโลก
หากปลายแหลมปัักลงดิินเลนในช่่วงน้ำำ��ลงได้้อย่่างเหมาะ
เจาะ มัันจะรีีบงอกรากฝอยเล็็กๆ ออกจากโคนต้้นเพื่่�อยึึดตััว
กัับพื้้�นดิินให้้แน่่นพอและพััฒนาตััวเองเป็็นรากแก้้วในภายหลััง
ขณะที่่�ปลายอีีกด้้านซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งยอดก็็พร้้อมแทงกิ่่�งแตกใบ
เช่่นกััน หากแต่่หลายครั้้�งฝัักต้้นอ่่อนโกงกางใบเล็็กไม่่ได้้ปักั ลงดิิน
เลนใต้้ต้้นแม่่ กลัับลอยเท้้งตามกระแสน้ำำ�� ซึ่่�งธรรมชาติิก็็บรรจง
ออกแบบลัักษณะการลอยที่่�เอื้้�อต่่อการรอดชีีวิติ เอาไว้้ด้ว้ ย กล่่าว
คืือเมื่่�อมัันลอยออกทะเลซึ่่�งน้ำำ��มีีความเค็็มจััด ฝัักโกงกางจะลอย

ขนานผิิวน้ำำ��ทำำ�ให้้ตายอดเปีียกชื้้�นตลอดเวลา รอดพ้้นจากการ
ไหม้้เกรีียมเพราะแสงแดดแผดเผา ในทางกลัับกัันยิ่่�งเดิินทาง
เข้้าใกล้้ฝั่่�งซึ่่�งความเค็็มเจืือจางลงเป็็นน้ำำ��กร่่อย ฝัักโกงกางจะ
ค่่อยๆ ลอยตั้้�งฉากกัับพื้้�นท้้องน้ำำ�� เรีียกได้้ว่่าอยู่่�ในท่่าเตรีียม
พร้้อมสำำ�หรัับการปัักลงในดิินเลนอัันจะเป็็นถิ่่�นฐานสำำ�หรัับ
การเริ่่�มชีีวิติ ใหม่่ต่่อไป
แค่่ ปรัั บ ตัั ว ให้้ ดำำ� รงอยู่่�รอดอย่่ า งเดีี ย วอาจไม่่ พ อ ใน
เงื่่�อนไขชีีวิิตที่่�ทรหด โกงกางใบเล็็กจำำ�ต้้องมีีกลยุุทธ์์พิิเศษเพื่่�อ
เพิ่่�มโอกาสการอยู่่�รอดให้้กัับลููกหลานและสร้้างความสำำ�เร็็จ
ในการกระจายเผ่่าพัันธุ์์�
นี่่�คืือกลไกธรรมชาติิแสนอััศจรรย์์ที่่�พลิิกแพลงได้้ไม่่แพ้้
สติิปััญญาของคน
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ไทรพัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำ�เภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

น้้อยคนจะรู้้�ว่่านอกจากชาร์์ลส์์ ดาร์์วิิน แล้้ว อีีกหนึ่่�งคน
ที่่�คิิดทฤษฎีีวิิวััฒนาการได้้ในเวลาใกล้้เคีียง และตีีพิิมพ์์ผลงานนี้้�
ร่่วมกััน คืือนัักธรรมชาติิ วิิทยาชาวอัังกฤษ อััลเฟรด รััสเซล
วอลเลซ ผู้้�ใช้้เวลาแปดปีีเพื่่�อบุุกเบิิกการสำำ�รวจทางธรรมชาติิ
บนหมู่่�เกาะมลายูู ในช่่วงเวลานั้้�นเองวอลเลซได้้เห็็นต้้นไทรเป็็น
ครั้้�งแรกในชีีวิิต เขาสร้้างบ้้านพัักอยู่่�ใกล้้มัันเพื่่�อลอบสัังเกตอย่่าง
ใกล้้ ชิิ ด และได้้ พ บเรื่่� อ งชวนทึ่่� ง ในหลายมิิ ติิ ทั้้� ง ความเป็็ น มา
อัันเหี้้�ยมเกรีียมของไทรซึ่่�งเติิบใหญ่่ได้้ด้้วยการกระหวััดรััดไม้้อื่่�น
จนตาย ทว่่าซากของไม้้ที่่�ตายนั้้�นกลายเป็็นโพรงสวรรค์์และ
แหล่่งอนุุบาลตััวอ่่อนสำำ�หรัับสรรพสััตว์์ ผลของมัันคืือเมนููโปรด
ตลอดกาลของนกแทบทุุกชนิิด ในที่่�สุุดวอลเลซก็็ยกให้้ต้้นไทร
เป็็น ‘The most extraordinary tree in the forest’

กิ่่�งก้้านและเชื่่�อมติิดกัันดููคล้้ายแผงตาข่่าย กระทั่่�งรากใหญ่่
ของไทรยืืดแตะถึึงผืืนดิิน สามารถดููดน้ำำ��และธาตุุอาหารขึ้้�นไป
หล่่อเลี้้�ยงตััวเองได้้เต็็มที่่� เมื่่�อนั้้�นมัันจะเติิบโตรวดเร็็วทวีีคููณ
และเพิ่่�มพููนความแข็็งแกร่่งอย่่างฉัับพลััน ไม่่เพีียงแผ่่ขยาย
เรืือนยอดกว้้างขวางคลุุมทัับ แต่่ยิ่่�งผ่่านไปนานวััน สารพััดราก
ที่่�โอบรััดยิ่่�งบีีบต้้นไม้้ที่่�มัันอิิงอาศััยรุุนแรงขึ้้น� หรืืออาจแทงราก
เข้้าเนื้้�อเยื่่�อไม้้ ไม่่ต่่างอะไรกัับงููเหลืือมเล่่นงานเหยื่่�อ เป็็นเหตุุ
ให้้ต้้นไม้้เคราะห์์ร้้ายมีีสภาพทรุุดโทรมลง สัังเคราะห์์แสงได้้
น้้อยลง และในที่่�สุุดก็็ยืืนต้้นตาย
...สมดัั งชื่่�อเรีี ยกในภาษาอัังกฤษคืือ ‘strangler fig’
ซึ่่�งหมายถึึงนัักฆ่่าที่่�ใช้้วิิธีีรััดคอ
แต่่สำำ�หรัับสรรพชีีวิิตในป่่า ไทรพัันเอื้้�อประโยชน์์ต่่อ
พวกมัั น มหาศาล เริ่่� ม จากเป็็ น บ้้ า นพัั ก พิิ ง ของสัั ตว์์ ตัั ว เล็็ ก
ตััวน้้อย ตลอดลำำ�ต้้นจากโคนถึึงเรืือนยอดมีีซอกหลืืบมากมาย
ให้้กบ เขีียด กิ้้�งก่่า ตุ๊๊�กแกป่่า ฯลฯ เลืือกจัับจองอยู่่�อาศััยหรืือ
เร้้นหลบภััยจากสััตว์์นัักล่่า แม้้แต่่พืืชกลุ่่�มอิิงอาศััยอื่่�นๆ เช่่น
เฟิิร์์น กล้้วยไม้้ป่่า ยัังมาร่่วมใช้้ต้้นไทรเป็็นที่่�ยึึดเกาะ หรืือ
พวกเถาวััลย์์ที่่�เติิบโตจากพื้้�นดิินก็็เกาะเกี่่�ยวลำำ�ต้้นขึ้้�นสู่่�คาคบ
กิ่่�งก้้านและแขวนตััวห้้อยระโยงระยางด้้วยเช่่นกััน
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น เมื่่�อถึึงห้้วงเวลาที่่�ลููกไทรดกดื่่�นเต็็มต้้น
ทยอยเปลี่่�ยนสีี จากเขีียวเป็็นเหลืือง ส้้ม และแดง กลิ่่�นของลููก
ไทรสุุกจะฟุ้้�งกำำ�จายไปทั่่�ว ราวสััญญาณป่่าวประกาศเวลาอาหาร
เมื่่�อนั้้�นสััตว์์น้้อยใหญ่่ก็็จะตอบรัับคำำ�เชิิญชวนและยกขบวน
เดิินทางกัันมาไม่่ขาดสาย สร้้างบรรยากาศแห่่งความคึึกคััก
ราวกัับงานฉลองในพงไพร หากเป็็นนกขนาดใหญ่่อย่่างนกเงืือก
ก็็มัักเกาะสัังเกตการณ์์รอบนอก รอจัังหวะเหมาะๆ จึึงค่่อย
โผสู่่�ต้้นไทรอย่่างเงีียบเชีียบ หรืือไม่่ก็็ร้้องลั่่�นเพื่่�อเป็็นการเตืือน
หรืือไล่่นกขนาดเล็็กอื่่�นๆ ให้้ออกไปจากแหล่่งอาหารที่่�มััน
เล็็งไว้้ ในบรรดาลููกไม้้มากกว่่าหกสิิบชนิิดที่่�นกเงืือกกิินนั้้�น
ลููกไทรพัันถืือเป็็นเมนููหลัักเพราะพบได้้บ่่อยที่่�สุุดในป่่า ผลนิ่่�ม
และไม่่มีียาง

บนเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ของเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าภููเขีียว จัังหวััดชััยภููมิิ เดิินเข้้ามาจากปากทางประมาณ
350 เมตรจะพบต้้นไม้้ใหญ่่ ลำำ�ต้น้ ขนาด 14-15 คนโอบ เรืือนยอด
แผ่่กว้้าง กระจายกิ่่�งก้้านออกทุุกทิิศทุุกทาง พููพอนสููงท่่วมหััว
แทบไม่่น่่าเชื่่�อว่่า ‘ไทรพััน’ ที่่�สููงใหญ่่เพีียงนี้้�เคยอิิงอยู่่�กัับต้้นไม้้
ใหญ่่ต้้นอื่่�นมาก่่อน
ไทรเป็็นพืืชสกุลุ Ficus L. (สกุุลเดีียวกัับมะเดื่่�อ) เป็็นตััวแทน
ความอุุดมสมบููรณ์์ของป่่าแถบใกล้้เส้้นศููนย์์สููตร ด้้วยเหตุุที่่�ว่่า
สัั ตว์์ มัั ก พาเมล็็ ด ของไทรไปหล่่ น ไว้้ บ นต้้ น ไม้้ อื่่� น หรืื อ บนที่่� สูู ง
มัันจึึงมีีเพีียงความชื้้น� จากป่่าเขตร้้อนเป็็นแหล่่งอาหารหลัักในวััย
เยาว์์ ก่่อนจะเติิบโตและหย่่อนรากลงหากิินในพื้้�นดิินได้้ในที่่�สุุด
จากนั้้�นก็็ออกดอกผลเป็็นอาหารของนกสารพััดชนิิด
คาดว่่า ‘ไทรพััน’ ต้้นนี้้�น่่าจะงอกต้้นอ่่อนจากเมล็็ดที่่�ซ่่อน
แทรกในมููลสัตว์
ั ์ ซึ่่ง� อาจจะพลััดหล่่นติิดค้้างตามกิ่่�งก้้าน รอยแตก
หรืือรููโพรง ในระดัับค่่อนข้้างสููงของต้้นไม้้ เมื่่�อแรกงอกอาจดูู
ไม่่ร้้ายกาจอะไร เพีียงแค่่ดููดน้ำำ�� และธาตุุอาหารจากซากใบไม้้ที่่�
ทัับสะสมกัันอยู่่�ตามคาคบของต้้นไม้้ที่่ใ� ห้้อิงิ อาศััย แต่่หลัังจากนั้้�น
ไม่่นานมัันจะแผ่่รากแนบติิดผิิวลำำ�ต้้น พร้้อมกัับค่่อยๆ ทิ้้�งหย่่อน
รากจำำ�นวนมากลงสู่่�เบื้้�องล่่าง ขณะที่่�รากบางกลุ่่�มก็็เริ่่�มพัันรอบ
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ไทรหนึ่่�งต้้นออกผลมากกว่่าหนึ่่�งครั้้�งในรอบปีี และทยอยสุุก
ในช่่วงเวลา 1-2 สััปดาห์์ โดยธรรมชาติิแล้้วไทรแต่่ละต้้นจะออก
ผลในช่่วงเวลาไม่่ตรงกััน ผืืนป่่าที่่�มีีต้้นไทรกระจายอยู่่�มากมาย
จึึงสามารถผลิิตอาหารหล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตสััตว์์จำำ�นวนนัับไม่่ถ้้วนได้้
ตลอดปีี ไม่่เว้้นแม้้ช่่วงฤดููแล้้ง จึึงไม่่น่่าแปลกใจที่่�พืืชตระกููลไทร
จะมีีความสำำ�คััญอัันดัั บต้้นๆ ในฐานะผู้้�ผลิิตอาหารหลัั กของ
ระบบนิิเวศ
โดยทั้้�งหมดนี้้�ต้้องอาศััยสิ่่�งมีีชีีวิติ เล็็กๆ ที่่�เรีียกว่่า ‘ต่่อไทร’
เป็็นตััวช่่วยผสมเกสร

หลายวัันต่่อมา คาร์์บอนไดออกไซด์์จากการหายใจ
ของต่่อไทรตััวเมีียขณะหลัับใหล ก็็เพิ่่�มพููนจนแตะระดัับที่่�
กระตุ้้�นให้้ผลไทรสุุก กลไกการสุุกทำำ�ให้้ผนัังผลไทรนิ่่�มลงและ
ช่่วยขยายรููเปิิดใต้้ผลให้้กว้้างขึ้้�นอีีกเล็็กน้้อย ต่่อไทรตััวเมีียที่่�
ตื่่�นขึ้้�นพร้้อมกัับไข่่เต็็มท้้อง จึึงมุุดออกจากผลไทรผ่่านทาง
รููเปิิดนี้้�ได้้สบายๆ โดยนำำ�พาละอองเกสรของดอกไทรตััวผู้้�
ติิดขาไปด้้วย
เมื่่�อค้้นพบผลไทรอ่่อนสายพัันธุ์์�เดีียวกัับที่่�ตััวเองถืือ
กำำ�เนิิดและกำำ�ลัังเจริิญเต็็มที่่� นางต่่อไทรจะมุุดผ่่านรููแคบๆ
ที่่�มีีเกล็็ดชิ้้�นเล็็กๆ จำำ�นวนมากซ้้อนทัับปิิดไว้้เพื่่�อเข้้าไปวางไข่่
การเบีียดตััวแทรกเข้้าไปทำำ�ให้้ปีีกบอบบางฉีีกขาดหลุุดหาย
กว่่ าจะฝ่่ าฟัั นถึึงดอกกอลล์์ ซึ่่�งเป็็นดอกพิิเศษที่่� ธรรมชาติิ
จััดเตรีียมไว้้รองรัับการวางไข่่ของต่่อไทรโดยเฉพาะ เกสรดอก
ไทรตััวผู้้�ที่่�ติิดมาจากผลโน้้นก็็ผสมกัับเกสรดอกไทรตััวเมีีย
ภายในผลนี้้�แล้้วเรีียบร้้อย พััฒนาเป็็นผลไทรเพื่่�อหล่่อเลี้้�ยง
สรรพชีีวิิตในป่่า
ถืือเป็็นความเกื้้�อกููลอัันงดงามระหว่่างต่่อไทรกัับต้้น
ไทรที่่�จะต้้องดำำ�รงอยู่่�คู่่�กััน เพื่่�อแพร่่ขยายพัันธุ์์�ที่่�เราหวัังว่่า
จะไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุดลงต่่อไป

ไทรเป็็นต้้นไม้้ดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�อยู่่�คู่่�โลกมาหลายล้้านปีีแล้้ว
แต่่เพิ่่�งประมาณสามร้้อยปีีก่่อนคริิสต์ศั์ กั ราชที่่�นักั ปราชญ์์ชาวกรีีก
นามทีีโอฟราสตััส (Theophrastus) สัังเกตเห็็นว่่ามีีแมลงเล็็กๆ
ชนิิดหนึ่่่�งเข้้าๆ ออกๆ ผลไทรทุุกผล และอีีกกว่่าสองพัันปีีผ่่านไป
มนุุษย์์ถึึงได้้รู้้�ว่่ามัันไม่่ได้้เข้้าๆ ออกๆ แต่่มัันอาศััยอยู่่�ในผลไทร
นั่่�นแต่่แรก มัันคืือต่่อไทรนั่่�นเอง
วงจรดัังกล่่าวเริ่่ม� ต้้นขึ้้น� ภายในลููกไทรที่่�ได้้รัับการผสมเกสร
แล้้ว ต่่อไทรตััวผู้้�ที่่�พััฒนาจากดัักแด้้เป็็นตััวเต็็มวััยจะคืืบคลานไป
ผสมพัันธุ์์�กัับต่่อไทรตััวเมีียที่่�กำำ�ลัังหลัับใหลและยัังไม่่ออกจาก
ดัักแด้้
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จัน

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ตััวละคร ‘แม่่พลอย’ ในวรรณกรรมชิ้้�นเอกของ ม.ร.ว.
คึึกฤทธิ์์� ปราโมช มีีชีวิี ติ อยู่่�ถึึง 4 แผ่่นดิิน นัับว่่านานยิ่่�งแล้้วสำำ�หรัับ
มนุุษย์์ แต่่สำำ�หรัับต้้นจัันอย่่าง ‘เธอ’ ซึ่่�งเริ่่�มต้้นชีีวิิตบนแผ่่นดิิน
ของสมเด็็ จ พระนารายณ์์ ม หาราช จวบจนถึึ ง รัั ช กาลปัั จ จุุ บััน
เรีียกได้้ว่่าเธออยู่่�มานานถึึง 18 แผ่่นดิิน และดููจากสุุขอนามััย
แล้้ว เธอน่่าจะยืืนยงต่่อไปได้้อีีกหลายแผ่่นดิิน
ไม่่ เ พีี ย งเธอจะเกิิ ด ในรัั ชสมัั ย ของสมเด็็ จ พระนารายณ์์
มหาราช แต่่ยัังงอกงามอยู่่� ณ จุุดลงตััวบริิเวณหน้้าพระที่่�นั่่�ง
จัันทรพิิศาล ในเขตพระราชฐานชั้้�นกลางของพระราชวัังเมืือง
ลพบุุรีี ซึ่่�งสมเด็็จพระนารายณ์์ มหาราชโปรดให้้ สร้้างขึ้้� นในปีี
2209 เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�ประทัับ ล่่าสััตว์์ ออกว่่าราชการ และต้้อนรัับ
แขกเมืือง ว่่ากัันว่่าพระองค์์โปรดประทัับที่่�นี่่�เกืือบตลอดทั้้�งปีี
ส่่งผลให้้เมืืองลพบุุรีีมีีสถานะเสมืือนราชธานีีแห่่งที่่�สองรองจาก
อยุุธยา และกลายเป็็นศููนย์์กลางความรุ่่�งเรืืองตลอดรััชสมััย
บางเบาะแสถึึงกัับระบุุว่่าสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราช
อาจทรงปลููกจัันต้้นนี้้�เอง เนื่่�องด้้วยพระองค์์เสด็็จพระราชสมภพ
ในวัันจัันทร์์ และตำำ�แหน่่งการยืืนต้้นนั้้�นก็็ช่่างเหมาะเจาะ เพราะ
พระองค์์สามารถทอดพระเนตรต้้นจัันทุุกครั้้�งที่่�เสด็็จออกมุุขเด็็จ
เพื่่�อทรงว่่าราชการแผ่่นดิิน แต่่นี่่�ก็็เป็็นเรื่่�องยากจะหาหลัักฐานใด
มาพิิสูจู น์์ นอกจากต้้นไม้้ใหญ่่ที่่ยั� งั ยืืนยงผ่่านกาลเวลาเรื่่อ� ยมาและ
สิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ยัังเหลืือร่่องรอยให้้คนรุ่่�นต่่อมาได้้บููรณะซ่่อมแซม

โดยทั่่�วไปแล้้วจัันเป็็นไม้้ยืืนต้้นขนาดกลางที่่�เติิบโตช้้า
เมื่่�อโตเต็็มที่่�จะสููงประมาณ 10-20 เมตร เรืือนยอดทรงพุ่่�มกลม
ทึึบ ลำำ�ต้้นตรง มีีชื่่�อเรีียกท้้องถิ่่�นหลายชื่่�อ อาทิิ จัันขาว จััน
ลููกหอม จัันโอ จัันอิิน ในอดีีตได้้รับั ความนิิยมปลููกในพระราชวััง
และวััด ไม่่พบเหตุุผลที่่�ชััดเจนว่่าเป็็นเพราะความเชื่่�อเรื่่�อง
ไม้้มงคล หรืือเพราะผลสุุกมีีกลิ่่�นหอมเฉพาะตััว หรืือเหตุุผล
อื่่�นใด
หากนัับอายุุจัันต้้นนี้้�โดยอ้้างอิิงจากข้้อสัันนิิษฐานว่่า
เติิบโตบนแผ่่นดิินสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราชก็็น่่าจะยืืนต้้น
มานานกว่่า 340-350 ปีีแล้้ว เธอเคยสััมผััสทั้้�งความรุ่่�งเรืือง
และความโรยราของเมืืองลพบุุรีี เป็็นประจัักษ์์พยานการออก
ว่่าราชการของพระเจ้้าแผ่่นดิิน การรอเข้้าเฝ้้าฯ พระเจ้้าแผ่่นดิิน
ที่่�มีีแต่่ความคึึกคััก ไปจนถึึงยุุคสมััยแห่่งความเงีียบเหงายาม
เปลี่่�ยนแผ่่นดิิน และพระราชวัังเก่่ากลัับกลายร้้างไร้้ผู้้�คนมา
ยาวนาน กระทั่่�งเข้้าสู่่�ช่่วงฟื้้�นฟููปฏิสัิ ังขรณ์์
หลัังได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นหนึ่่�งในรุุกขมรดกของแผ่่นดิิน
ใต้้ร่่มพระบารมีีในปีี 2560 ก็็ถึึงเวลาเยีียวยาฟื้้�นฟููระบบราก
ทีีมรุุกขกรผู้้�เชี่่ย� วชาญจึึงเริ่่ม� ต้้นงานด้้วยการทุุบอิิฐโบราณแสน
แข็็งแกร่่งออกทีีละส่่วนอย่่างระมััดระวััง เผยให้้เห็็นเส้้นราก
จำำ�นวนมากที่่�ขดม้้วนอยู่่�ภายใน จากนั้้�นก็็ใช้้เสีียมลมพรวนดิิน
ที่่�อััดแน่่นให้้โปร่่งซุุยขึ้้�นโดยไม่่สร้้างความเสีียหายต่่อราก แล้้ว
จึึงกลบพููนดิินใหม่่รอบโคนต้้น กระบวนการนี้้�ช่่วยคลายความ
อึึดอััดของระบบรากและน่่าจะยืืดชีีวิิตของเธอต่่อไปได้้อีีก
หลายแผ่่นดิิน

หลัังสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราชเสด็็จสวรรคตในปีี 2231
พระราชวัังถููกทิ้้�งร้้างให้้ทรุดุ โทรมและหัักพััง ผ่่านมาอีีกเกืือบสอง
ร้้อยปีีกระทั่่�งสมััยรััตนโกสิินทร์์ พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจึึงโปรดเกล้้าฯ ให้้บููรณะพระราชวัังโบราณแห่่งนี้้�ใน
ปีี 2399 พร้้อมกัับพระราชทานชื่่อ� ว่่า ‘พระนารายณ์์ราชนิิเวศน์์’

และเหตุุที่่�เราใช้้สรรพนามแทนว่่า ‘เธอ’ ก็็เพราะชััดเจน
ว่่าจัันต้้นนี้้�เป็็นหญิิง

| 81 |

| Gallery of Trees |

ต้้นจัันเป็็นพัันธุ์์�ไม้้พิิเศษในกลุ่่�มที่่�เรีียกว่่า ‘dioecious plant’ หรืือไม้้ที่่�มีีสองเพศแยกต้้นกััน โดยดอกตััวผู้้�กัับดอกตััวเมีียแยกกัันอยู่่�
คนละต้้น นัับเป็็นภููมิิปััญญาธรรมชาติิของพืืชที่่�พยายามป้้องกัันการผสมเกสรภายในดอกหรืือต้้นเดีียวกััน จึึงสร้้างเงื่่�อนไขให้้ต้้องผสมเกสร
ข้้ามต้้นเท่่านั้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผลผลิิตรุ่่�นลููกจะมีีพัันธุุกรรมดีีกว่่ารุ่่�นพ่่อแม่่
เหตุุดัังกล่่าวทำำ�ให้้ต้้นจัันตััวผู้้�ซึ่่�งออกดอกสีีครีีมที่่�มีีแต่่เกสรตััวผู้้�และอยู่่�รวมกัันเป็็นช่่อขนาดเล็็ก ไม่่มีีโอกาสติิดผล ขณะที่่�ต้้นจััน
ตััวเมีียเช่่นต้้นที่่�อยู่่�หน้้าวัังแห่่งนี้้� เธอออกดอกเดี่่�ยวสีีขาวครีีมที่่�มีีแต่่เกสรตััวเมีีย และสามารถติิดผลได้้สองแบบ แบบแรกเป็็นผลทรงกลม
แป้้น ค่่อนข้้างแบน ไม่่มีีเมล็็ดหรืือเมล็็ดลีีบ เรีียกว่่า ‘ลููกจััน’ หรืือ ‘ลููกจัันอิิน’ เจริิญขึ้้�นจากดอกตััวเมีียที่่�ไม่่ผ่่านการผสมเกสรหรืือดอกตััวเมีีย
ที่่�ยัังพััฒนาไม่่เต็็มที่่� แต่่มีีเกสรตััวผู้้�ร่่วงหล่่นลงไป แบบที่่�สองเป็็นผลทรงกลมป้้อม อ้้วนหนา ขนาดใหญ่่กว่่า มีีเมล็็ด เรีียกว่่า ‘ลููกอิิน’ หรืือ
‘ลููกจัันโอ’ เจริิญขึ้้น� จากดอกตััวเมีียที่่�พััฒนาเต็็มที่่�และได้้รัับการผสมเกสรโดยสมบููรณ์์
แต่่เนื่่�องจากพืืชกลุ่่�มนี้้�จำำ�เป็็นต้้องอาศััยตััวช่่วยอย่่างลมและแมลงในการนำำ�พาเกสรตััวผู้้�จากต้้นหนึ่่�งไปผสมกัับเกสรตััวเมีียที่่�อยู่่�อีีก
ต้้นหนึ่่�ง หากละแวกนั้้�นมีีแต่่ต้้นจัันเพศเดีียวกัันหรืือต้้นจัันตััวผู้้�กัับตััวเมีียอยู่่�ห่่างไกลกัันมาก อััตราการกระจายพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิก็็พลััน
ริิบหรี่่� เป็็นเหตุุให้้พบต้้นไม้้ชนิิดนี้้�ได้้ไม่่มากนััก ทว่่าแต่่ละต้้นมัักจะแข็็งแรงด้้วยกระบวนการทางพัันธุุกรรมดัังที่่�กล่่าวไปแล้้ว
หากเกสรตััวผู้้�ไม่่สามารถเดิินทางมาถึึงดอกตััวเมีียในจัังหวะอัันเหมาะสม ก็็คงถึึงคราวที่่�มนุุษย์์ต้้องยื่่�นมืือเข้้าช่่วยเพื่่�อให้้พัันธุุกรรม
ของจัันต้้นประวััติิศาสตร์์ต้้นนี้้�ตกทอดสู่่�ลููกหลานรุ่่�นต่่อๆ ไป
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เชียง

ชุมชนบ้านนาบอน อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มาจากการตอก ‘ทอย’ ของชาวบ้้าน ซึ่่�งเป็็นการตอกลิ่่�มไม้้
หรืือแท่่งเหล็็กลงบนลำำ�ต้้นเพื่่�อปีีนขึ้้�นไปตีีผึ้้�งและเก็็บรัังขาย
แต่่ภายหลัังชุุมชนบ้้านนาบอนพร้้อมใจกัันเลืือกเดิินเส้้นทาง
อนุุรัักษ์์ จึึงไม่่อนุุญาตให้้เก็็บรัังผึ้้�งอีีกและเริ่่�มจััดพิิธีีบวชป่่า
ครั้้�งแรกราวปีี 2544 เมื่่�อไม่่ถููกรบกวน เชีียงใหญ่่จึึงได้้ต้้อนรัับ
ฝููงผึ้้�งเพื่่�อนเก่่าของมัันอีีกครั้้�ง
นอกจากผึ้้�งแล้้ว ยัังมีีบรรดาสมุุนไพรล้ำำ��ค่่าอีีกหลากหลายที่่�พึ่่�งพาร่่มเงาของเชีียงใหญ่่ อาทิิ น้ำำ��นมราชสีีห์์ ชะพลูู
รางแดง สมอพิิเภก เตยหอม เปล้้าใหญ่่ ไพล ฯลฯ จนมีีการ
ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ให้้กลายเป็็นสวนสมุุนไพรคู่่�กัับป่่าชุุมชน ตลอดจน
ร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ เลยและสำำ�นัั ก งานวััฒนธรรมจัังหวััดเลยเพื่่�อดำำ�เนิินการปลููกสมุุนไพรเพิ่่�มเติิม
อีีกด้้วย

บนฝั่่�งตะวัันออกของแม่่น้ำ��ำ เลยที่่�ไหลคดเคี้้�ยวในอาณาเขต
ป่่าชุุมชนบ้้านนาบอน อำำ�เภอเมืืองเลย จัังหวััดเลย ยัังคงอุุดมด้้วย
ไม้้ใหญ่่จำำ�นวนมาก หนึ่่�งในนั้้�นคืือเชีียง ต้้นไม้้ที่่ขึ้� น้� ชื่่อ� ว่่าใหญ่่ที่่สุ� ดุ
ในจัังหวััด จากการสอบถามผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่ที่่เ� คยเห็็นเชีียงต้้นนี้้�มานาน
จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ประเมิินกัันว่่าน่่าจะมีีอายุุราวสองร้้อยปีี ซึ่่�งเป็็นไป
ตามธรรมชาติิของเชีียงที่่�จััดเป็็นยัักษ์์ใหญ่่นิิสััยดีี กิินง่่ายอยู่่�ง่่าย
หากไม่่โดนรบกวนอย่่างหนัักหรืือสภาพแวดล้้อมเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรุุนแรงกะทัันหััน ต้้นเชีียงก็็จะเติิบโตไปได้้เรื่่อ� ยๆ และมีีอายุุ
ยืืนยาวหลายร้้อยปีี
ปะเหมาะกัั บ บริิ เวณดัั ง กล่่ า วถูู ก ใช้้ เ ป็็ น สถานที่่� เ ผาศพ
มาแต่่อดีีต และเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อ ‘ป่่าช้้าบ้้านนาบอน’ ทำำ�ให้้
บรรยากาศเงีียบสงบขยัับดีีกรีีขึ้้�นเป็็นสงััดวัังเวงในความรู้้�สึึกของ
ผู้้�คน จึึงดููเหมืือนไม่่มีีใครกล้้าเข้้ามาตััดต้้นไม้้แถบนี้้� และส่่งผลให้้
เชีียงยัักษ์์ขยายพููพอนสวยสมบููรณ์์ถึึงขนาดสี่่�สิิบคนโอบ

ครั้้� น ต้้ น เชีี ย งได้้ รัั บ เลืื อ กเป็็ น 1 ใน 65 ต้้ น ไม้้ ใ หญ่่
‘รุุกขมรดกของแผ่่นดิิน ใต้้ร่่มพระบารมีี’ เมื่่�อปีี 2558 ชุุมชน
บ้้านนาบอนได้้เริ่่�มพััฒนาพื้้�นที่่�เป็็นจุุดแวะชมต้้นไม้้ใหญ่่และ
ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับพืืชสมุุนไพร นัักวิิชาการป่่าไม้้เสนอให้้ทำำ�
สะพานหรืื อ ทางเดิิ น ล้้ อ มโคนต้้ น เพื่่� อป้้องกัั นนัั ก ท่่ อ งเที่่� ยว
เข้้าเหยีียบย่ำำ��พื้้�นที่่�รอบๆ และส่่งผลกระทบถึึงระบบรากใน
ระยะยาว ชาวบ้้านจึึงสร้้าง ‘ขััวแตะ’ หรืือสะพานไม้้ไผ่่สาน
ขััดแตะอัันเป็็นภููมิิปััญญาของคนล้้านนา โดยออกแบบเป็็น
ทางเดิินวงกลมรอบต้้นและยกสููงจากพื้้�นดิิน
ก่่อนเริ่่ม� สร้้างมีีเสีียงท้้วงติิงถึึงความไม่่ทนทานของไม้้ไผ่่
ซึ่่�งใช้้งานได้้ดีีเพีียงระยะสั้้�นๆ แล้้วก็็ผุุพัังให้้ต้้องรื้้�อซ่่อมแซม
กระนั้้� น ผู้้�นำำ�ชุุ ม ชนก็็ ยัั ง ยืื น ยัั น ตัั ว เลืื อ กเดิิ ม ด้้ ว ยเหตุุ ผ ลที่่� น่่ า
ประทัับใจ นั่่�นคืือไผ่่เป็็นวััสดุุธรรมชาติิในท้้องถิ่่�น ประหยััด
งบประมาณก่่อสร้้าง หาทดแทนได้้ง่่าย ไม่่ทนมากก็็ไม่่เป็็นไร
เพราะหากถึึงคราวต้้องสร้้างขััวแตะขึ้้�นใหม่่จริิงๆ ก็็ถืือเป็็น
โอกาสดีีที่่�จะได้้จััดกิิจกรรมชัักชวนทุุกคนมาลงมืือลงแรงกััน
กระชัับความสััมพัันธ์์ของชุุมชน
น่่ า ดีี ใจที่่� ห ลากชีี วิิ ตล้้ อ มรอบเชีี ย งใหญ่่ ต้้ น นี้้� มีี ค วาม
กลมเกลีียวปรองดองกัันโดยมิิได้้นััดหมาย

ต้้น ‘เชีียง’ หรืือ ‘เซีียง’ แล้้วแต่่การออกเสีียงสำำ�เนีียงของ
แต่่ละท้้องถิ่่�น มัักพบใกล้้แหล่่งน้ำำ��หรืือลำำ�ห้้วยเพราะเติิบโตได้้ดีี
ในบริิ เวณที่่� ค วามชื้้� น สูู ง แต่่ คุุ ณลัั ก ษณะที่่� อ อกจะขัั ด แย้้ ง กัั บ
สายตาก็็คืือ แม้้จะมีีลำ�ต้
ำ ้นสููงใหญ่่แต่่จััดเป็็นไม้้เนื้้�ออ่่อน เหตุุผล
หนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้โตได้้รวดเร็็วเพราะมัันปราศจากแก่่นไม้้แข็็งแกร่่ง
ในตำำ�แหน่่งแกนกลางลำำ�ต้้นและยัังปราศจากรากแก้้วที่่�หยั่่�งลึึก
ยัักษ์์ใหญ่่หััวใจอ่่อนโยนจึึงต้้องพััฒนารากฝอยจำำ�นวนมาก แผ่่
กระจายยึึดเกาะผืืนดิินอยู่่�ทั่่�วไปเพื่่�อคอยดููดซึึมธาตุุอาหาร แต่่ก็็
ทำำ�ได้้เพีียงบริิเวณผิิวหน้้าดิินจนถึึงใต้้ดิินระดัับตื้้�นๆ ประมาณ
30-50 เซนติิ เ มตรเท่่ า นั้้� น เชีี ย งจึึ ง ต้้ อ งมีี พูู พ อนใหญ่่ โ ตเป็็ น
เอกลัั ก ษณ์์ เ พื่่� อ เพิ่่� ม ความมั่่� น คงให้้ ฐ านล่่ า งรองรัั บ เรืื อ นยอด
ด้้านบนที่่�สูงู ลิ่่�วและแผ่่กว้้างได้้ เปรีียบเหมืือนคนตััวใหญ่่พยายาม
ยืืนกางขาเพื่่�อให้้ทรงตััวมั่่�นคงกว่่าการยืืนเท้้าชิิดนั่่�นเอง
เชีียงเป็็นต้้นไม้้ที่่�ผึ้้�งนิิยมเลืือกทำำ�รัังเพราะใบหนาเป็็นพุ่่�ม
ให้้ ร่่ ม เงาเย็็ น สบาย กิ่่� งก้้ า นสูู ง ปลอดภัั ย จากการถูู ก รบกวน
ต้้นเชีียงในบางพื้้�นที่่�จึึงได้้ชื่่�อว่่า ‘ต้้นผึ้้�ง’ หรืือ ‘ต้้นยวนผึ้้�ง’ หรืือ
‘ต้้นเลีียงผึ้้�ง’ สำำ�หรัับเชีียงใหญ่่ต้้นนี้้�ในอดีีตก็็เคยเป็็นศููนย์์รวม
ของรัังผึ้้�งราว 20-30 รััง ร่่องรอยเหมืือนแผลเป็็นบนลำำ�ต้้น
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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 อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แม้้ไม่่มีขี าอัันเป็็นอวััยวะสำำ�หรัับพาเดิินเคลื่่�อนย้้ายไปไหน
มาไหนเหมืือนคนและสััตว์์ แต่่หากมองในนิิยามของสิ่่�งใช้้ค้ำ�ยั
ำ� ัน
หรืือรองรัับน้ำำ��หนัักเพื่่�อให้้ทรงตััวได้้มั่่�นคง พืืชในกลุ่่�มไม้้ยืืนต้้น
ย่่อมมีีลำำ�ต้้นอัันแข็็งแรงคอยทำำ�หน้้าที่่�นั้้�นอยู่่�แล้้ว ยิ่่�งมีีขนาดสููง
ใหญ่่แค่่ไหน เรืือนยอดแผ่่กว้้างเพีียงใด ขนาดของลำำ�ต้้นยิ่่�งต้้อง
บึึกบึึนตามให้้สมสััดส่่วน
กระนั้้�นเมื่่�อผ่่านเดืือนปีีอัันยาวนาน ต้้นไม้้อาวุุโสบางต้้น
เริ่่�มแสดงความเสื่่� อมถอยโรยรา ลำำ�ต้้นที่่�เคยแข็็ งแรงกลัับไม่่
สามารถรัับน้ำำ�� หนัักได้้ดัังเดิิม บ้้างเริ่่ม� ทรุุดเอนลงทีีละน้้อย บ้้างก็็
โดนโจมตีีด้้วยโรคหรืือแมลงตััวร้้ายทำำ�ให้้เกิิดโพรงกลวงขนาด
ใหญ่่ แต่่สำำ�หรัับพัันธุ์์�ไม้้ในตระกููลไทรกลัับมีีกลยุุทธ์์ไม่่ธรรมดา
เลยสำำ�หรัับรัับมืือกัับเรื่่�องนี้้� กล่่าวคืือไทรสามารถสร้้างขาหรืือ
ลำำ�ต้้นใหม่่เพิ่่�มได้้เอง และก็็จะเพิ่่�มไปเรื่่�อยๆ จนมองเผิินๆ
เหมืือนมีีต้้นไม้้ขึ้้�นอยู่่�อย่่างหนาแน่่น ทั้้�งที่่�ความจริิงทั้้�งหมด
ล้้วนเป็็นขาของต้้นไทรต้้นเดีียว
ในช่่วงแรกของชีีวิิตไทรชนิิดต่่างๆ จะมีีลำำ�ต้้นเดี่่�ยวและ
รากแก้้วเป็็นอวััยวะหลัักเหมืือนไม้้ยืนื ต้้นอื่่�น แต่่ด้ว้ ยเป็็นพืืชโตเร็็ว
มัักแตกพุ่่�มใบหนาทึึบและแผ่่รััศมีีกิ่่�งก้้านในทางกว้้างมากกว่่า
ทางสููง ยิ่่�งเติิบโตมากขึ้้น� แต่่ละกิ่่�งก้้านยิ่่�งมีีน้ำ�ำ� หนัักเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่อ� ยๆ
การขยายอาณาเขตเรืือนยอดลัักษณะดัังกล่่าวจึึงต้้องการ ‘ขา’
ที่่�ช่่วยรัับน้ำำ��หนัักได้้มากกว่่าแค่่ลำำ�ต้้นและรากแก้้วในตำำ�แหน่่ง
ศููนย์์กลาง

รููปร่่างภายนอกและโครงสร้้างเนื้้�อเยื่่�อภายใน จนกลายเป็็น
อวััยวะที่่�แข็็งแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ และถึึงจุุดหนึ่่�งก็็แข็็งแกร่่งประดุุจ
ลำำ�ต้้น สามารถรัับน้ำำ��หนัักกิ่่�งก้้านซึ่่�งเป็็นจุุดกำำ�เนิิดของตััวเอง
ได้้สบาย ทั้้�งยัังแตกรากในส่่วนล่่างสุุดอีีกมากเพื่่�อเกาะยึึดดิิน
อย่่างมั่่�นคง
หากมองเผิินๆ โดยไม่่พิจิ ารณาขอบเขตเรืือนยอดนัับเป็็น
การยากที่่�จะแยกความแตกต่่างระหว่่างลำำ�ต้้นดั้้�งเดิิมและลำำ�ต้้น
ที่่�พััฒนาขึ้้�นในภายหลัังของไทร โดยหากสัังเกตจะพบว่่าลำำ�ต้้น
น้้องใหม่่มัักอยู่่�ในแนวตั้้�งฉากหรืือเกืือบตั้้�งฉากกัับพื้้�นดิินทั้้�งสิ้้�น
เพราะเป็็นระยะทางสั้้�นที่่�สุดุ ในการหยั่่�งลงสู่่�พื้้น� และช่่วยประหยััด
พลัังงานในการเจริิญเติิบโตหรืือลำำ�เลีียงน้ำำ��และธาตุุอาหารไป
หล่่อเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ไม่่น่่าแปลกใจที่่�กลยุุทธ์์เปลี่่�ยนรากเป็็นขา
เพื่่�อสนัับสนุุนการแผ่่อาณาเขตเรืือนยอดให้้กว้้างขวาง ทำำ�ให้้
พืืชตระกููลไทรได้้สมญานามว่่า ‘ต้้นไม้้เดิินได้้’
สำำ�หรัับไทรย้้อยใบทู่่�ต้้นเก่่าแก่่ต้น้ นี้้�ว่า่ กัันว่่ามีีอายุุมากกว่่า
สองร้้อยปีี ความสููงราวๆ 20 เมตร เติิบโตท่่ามกลางระบบนิิเวศ
สองน้ำำ�� ซึ่่�งก็็คืือน้ำำ��ที่่�เกิิดจากการผสมผสานกัันของน้ำำ��จืืดกัับ
น้ำำ��เค็็มภายในคลองสัังเน่่ห์์ ซึ่่�งเป็็นคลองสาขาสายแคบๆ สั้้�นๆ
ของแม่่น้ำ�ต
�ำ ะกั่่ว� ป่่า ปััจจุุบันั เปิิดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
ซึ่่�งผู้้�สนใจสามารถเข้้าไปเยี่่�ยมชมได้้ด้้วยการล่่องเรืือ
เส้้ น ทางช่่ ว งที่่� ต้้ น ไทรฝั่่� ง ซ้้ า ยและขวาแผ่่ กิ่่� ง ก้้ า นสอด
ประสานเข้้ า หากัั น จนกลายเป็็ น อุุ โ มงค์์ ธ รรมชาติิ นั้้� น นัั บ ว่่ า
แปลกตาน่่าประทัับใจอยู่่�แล้้ว แต่่ยิ่่�งกว่่านั้้�น ดิินแดนที่่�น้ำำ��กร่่อย
ท่่วมถึึงภายในร่่มของไทรแห่่งนี้้�ยัังเป็็นบ้้านของสรรพสััตว์์หลาย
ชนิิด ไม่่ว่่าจะเป็็นงููเขีียว งููปล้้องทอง งููเหลืือม นกกาน้ำำ��เล็็กที่่�
ง่่วนอยู่่�กัับการดำำ�น้ำ�จั
�ำ บั ปลา นกกระเต็็นที่่�เกาะกิ่่ง� ไม้้นิ่่ง� รอจัังหวะ
โฉบเหยื่่อ� นกแก๊๊กที่่�แวะเวีียนมากิินผลไทรสุุกเป็็นอาหาร รวมถึึง
นากเล็็กที่่�ชอบลอยตััวเข้้าหาเรืือนัักท่่องเที่่�ยว
ชีีวิิตเหล่่านี้้�ช่่วยต่่อเติิมความอุุดมสมบููรณ์์ให้้ระบบนิิเวศ
และเมื่่�อประกอบกัับบรรยากาศที่่�รกครึ้้�มของต้้นไม้้และขาของ
ไทรที่่�ช่่วยกรองให้้แสงแดดแรงลอดผ่่านลงมาเพีียงรำ��ไรแล้้ว ที่่�นี่่�
นัับว่่าคู่่�ควรกัับชื่่�อซึ่่�งได้้รัับการขัับขานอย่่างไม่่ผิิดไปจากความ
เป็็นจริิงว่่าเป็็น ‘Little Amazon’ หรืือแอมะซอนน้้อยแห่่งภาคใต้้
ทุุกประการ

ไทรย้้อยใบทู่่�แห่่งคลองสัังเน่่ห์์ ตำำ�บลบางนายสีี อำำ�เภอ
ตะกั่่�วป่่า จัังหวััดพัังงา เป็็นหนึ่่�งตััวอย่่างที่่�แสดงให้้เราเห็็นชััดเจน
ถึึงกลไกอัันชาญฉลาดในการรัับมืือกัับข้้อจำำ�กััดทางกายภาพ
ดัังกล่่าว เริ่่�มด้้วยการแตกรากอากาศบริิเวณกิ่่�งก้้าน เป็็นรากเส้้น
กลมยาวสีีน้ำ��ต
ำ าลขนาดเล็็ก ซึ่่�งในระยะแรกก็็ดููจะบอบบางและ
ทำำ�หน้้าที่่�เพีียงหายใจดููดซัับออกซิิเจน ความชื้้�น และธาตุุอาหาร
ในอากาศตามฟัังก์์ชั่่�นพื้้�นฐานเท่่านั้้�น แต่่เมื่่�อการเติิบโตตามแรง
โน้้มถ่่วงของโลกย่่อมทำำ�ให้้เกิิดกลุ่่�มรากห้้อยย้้อยระโยงระยาง
ได้้รวดเร็็วกว่่าการยืืดลำำ�ต้้นสููงขึ้้�นในทิิศทางฝืืนแรงโน้้มถ่่วงเสมอ
อีีกทั้้�งเมื่่�อกลุ่่�มรากหยั่่�งถึึงผืืนดิินเบื้้�องล่่างก็็สามารถดููดซัับน้ำำ��
และธาตุุอาหารได้้เต็็มที่่� บรรดารากเหล่่านี้้�นานวัันจึึงยิ่่ง� เร่่งพััฒนา
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มะขาม

วัดศิลามงคล อำ�เภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็็นทั้้�งความแปลกตาและน่่าทึ่่�งเมื่่�อคุุณเห็็นต้้นไม้้เก่่าแก่่
ต้้นหนึ่่�งไม่่เพีียงมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ แต่่ยัังดููสุุขภาพดีี ออกใบเขีียวสด
ทั่่�วพุ่่�มเรืือนยอด ทั้้�งที่่�ลำำ�ต้้นของมัันตั้้�งแต่่โคนระดัับดิินจนถึึง
ความสููงประมาณ 4-5 เมตร อยู่่�ในสภาพกลวงโบ๋๋!
ต้้ น ไม้้ น่่ า ทึ่่� ง ที่่� ว่่ า นี้้� คืื อ ‘มะขามโพรง’ ซึ่่� ง เติิ บ ใหญ่่ อ ยู่่�
ท่่ามกลางบรรยากาศเงีียบสงบและร่่มรื่่�นภายในวััดศิิลามงคล
ตำำ�บลหิินฮาว อำำ�เภอหล่่มเก่่า จัังหวััดเพชรบููรณ์์ วััดเก่่าแก่่ที่่สร้
� า้ ง
ขึ้้น� เมื่่�อปีี 2281 ในสมััยอยุุธยาตอนปลาย
คำำ�บอกเล่่าปากต่่อปากของผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่ในชุุมชนที่่�พอจะสืืบ
ย้้อนขึ้้�นไปได้้ 2-3 ชั่่ว� อายุุคนเล่่าว่่า เห็็นต้้นมะขามสููงใหญ่่ต้้นนี้้�
อยู่่�ตรงนี้้�มาตั้้�งแต่่เกิิด ซึ่่�งหากนัับเวลาถึึงปััจจุุบัันก็็ย่่อมนานกว่่า
สองร้้อยปีี แม้้ไม่่มีีหลัักฐานหรืือเบาะแสเกี่่�ยวกัับจุุดกำำ�เนิิด แต่่
หลายคนก็็สัันนิิษฐานไปในทางเดีียวกััน ด้้วยความสููงมากกว่่า
20 เมตร รััศมีีทรงพุ่่�มประมาณ 15-20 เมตร และเส้้นรอบวง
ลำำ�ต้้นกว่่า 8 เมตร มะขามต้้นนี้้�น่่าจะอยู่่�มาก่่อนสร้้างวััด

ด้้วยมีีสภาพอากาศร้้อนแล้้ง ภููมิปิ ระเทศเป็็นภููเขาสููง และ
ดิินร่่วนอุุดมด้้วยโพแทสเซีียม ครบทั้้�งสามปััจจััยที่่�เอื้้�อให้้ปลููก
มะขามได้้ผลผลิิตดีีและมีีคุุณภาพ เพชรบููรณ์์จึึงได้้ชื่่�อว่่าเป็็น
แดนมะขามมาอย่่างยาวนาน โดยเฉพาะในเขตอำำ�เภอหล่่มเก่่า
นั้้�นเป็็นถิ่่น� กำำ�เนิิดของมะขามหวานพัันธุ์์�โบราณอายุุมากกว่่าสอง
ร้้อยปีีและเป็็นต้้นตระกููลของมะขามหวานอีีกหลายสายพัันธุ์์�
ในขณะเดีียวกัันมะขามเองก็็มีีความสำำ�คััญถึึงขนาดก้้าวขึ้้�นเป็็น
ต้้นไม้้ประจำำ�จังั หวััดเพชรบููรณ์์ด้ว้ ย ดัังคำำ�ขวัญ
ั “เมืืองมะขามหวาน
อุุทยานน้ำำ��หนาว ศรีีเทพเมืืองเก่่า เขาค้้ออนุุสรณ์์ นครพ่่อขุุน
ผาเมืือง”
สำำ�หรัับมะขามโพรงต้้นนี้้�เป็็นมะขามพัันธุ์์�เปรี้้�ยว เคยออก
ฝัักขนาดใหญ่่ดกเต็็มต้้นให้้ชาวบ้้านได้้เก็็บฝัักที่่�ร่่วงหล่่นไปทำำ�
แกงส้้มหรืือเพิ่่�มเติิมรสเปรี้้�ยวให้้อาหารอยู่่�บ่่อยๆ ทว่่าระยะหลััง
ปริิมาณฝัักร่่อยหรอลงตามวััยของมััน
อัันที่่�จริิงมะขามต้้นนี้้�มิไิ ด้้มีลำี ำ�ต้น้ กลวงโบ๋๋มาแต่่แรก แค่่เป็็น
ปุ่่�มปมปููดโปนและมีีหลืืบโพรงลึึกบ้้างตื้้�นบ้้างเหมืือนต้้นมะขาม
อายุุมากทั่่�วไป กระทั่่�งเกิิดเหตุุการณ์์บางอย่่างขึ้้�นตามเรื่่�องเล่่า
ของชุุมชนหิินฮาว
ย้้อนกลัับไปประมาณร้้อยปีี ไม่่มีีใครระบุุตััวเลขปีีพุุทธศัักราชที่่�แน่่นอนได้้ รู้้�เพีียงว่่าเป็็นช่่วงเวลาที่่�วัดั ศิิลามงคลจััดงาน
บุุญพระเวสหรืืองานบุุญมหาชาติิ เดืือน 3 วัันนั้้�นเองในระหว่่าง
ที่่�ชาวบ้้านหิินฮาวและชุุมชนใกล้้เคีียงกำำ�ลัังนั่่�งฟัังเทศน์์มหาชาติิ
อยู่่�ในศาลาการเปรีียญ มีีงููใหญ่่สองตััวออกมาจากศาลเจ้้าเก่่า
และเลื้้�อยหายเข้้าไปในต้้นมะขาม ด้้วยกลััวงููจะทำำ�ร้้ายหรืือเป็็น
อัันตรายกัับพระสงฆ์์ที่่�อยู่่�ในวััด ชาวบ้้านจึึงจุุดไฟสุุมโคนต้้น
หวัังกำำ�จััดอสรพิิษ จนทำำ�ให้้ต้้นมะขามโดนไฟไหม้้เสีียหาย
หลัังจากนั้้�นลำำ�ต้น้ ก็็กลายเป็็นโพรงใหญ่่ขนาดที่่�คนเดิินลอด
ปากโพรงความสููงประมาณเมตรครึ่่�งเข้้าไปยืืนอยู่่�ตรงช่่องว่่าง
กลางลำำ�ต้้นในตำำ�แหน่่งซึ่่�งเคยเป็็นแก่่นไม้้ได้้อย่่างสบายๆ แถม
ยัังเหลืือพื้้�นที่่�ให้้คนเข้้าไปยืืนพร้้อมกัันได้้อีีกประมาณ 3-4 คน

มะขาม (ชื่่อ� วิิทยาศาสตร์์ Tamarindus indica Linn.) เป็็น
ไม้้ยืืนต้้นขนาดกลาง มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ในทวีีปแอฟริิกา กระจาย
พัันธุ์์�ถึึงแถบเอเชีียใต้้โดยชนชาติิอาหรัับ และเข้้ามาสู่่�ประเทศไทย
ตั้้�งแต่่เจ็็ดร้้อยกว่่าปีีที่่�แล้้ว โดยปรากฏหลัักฐานอยู่่�บนศิิลาจารึึก
พ่่อขุุนรามคำำ�แหง มีีข้้อความตอนหนึ่่�งว่่า “หมากขามก็็หลาย
ในเมืืองนี้้� ใครสร้้างได้้ไว้้แก่่มััน”
ผ่่านมาถึึงปััจจุุบันั มะขามซึ่่ง� พบได้้ทุกุ ภููมิภิ าคของประเทศ
กลายเป็็นหนึ่่�งในพืืชที่่�คนไทยคุ้้�นเคยและใช้้ประโยชน์์กัันอย่่าง
แพร่่หลาย นอกจากยอดอ่่อน ฝัักอ่่อน และผล ซึ่่�งเป็็นอาหาร
รวมถึึงส่่วนต่่างๆ ที่่�มีีสรรพคุุณทางสมุุนไพร ไม้้มะขามซึ่่�งจััด
เป็็นไม้้เนื้้�อแข็็ง ทั้้�งแข็็งแรง เหนีียว ทนทาน ยัังถููกแปรรููปเป็็น
เฟอร์์นิิเจอร์์หรืือเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้หลากหลาย
ที่่�ได้้รัับความนิิยมโดดเด่่นสุุดคงหนีีไม่่พ้้นการทำำ�หน้้าที่่�
‘เขีียง’ คู่่�ครััว เนื่่�องจากเนื้้�อไม้้มีีความหนาแน่่นสููง รองรัับแรงหั่่�น
สัับได้้ดีี ไม่่มีีเศษเนื้้�อไม้้หลุุดออกมาปะปนในอาหาร
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“When great trees fall in forests, small things recoil
into silence, their senses eroded beyond fear.”
Maya Angelou

ความกว้้างใหญ่่โอ่่โถงของโพรงนั้้�นมหััศจรรย์์ แม้้จะชููมืือ
ขึ้้�นเหนืือศีีรษะจนสุุดแขนก็็ไม่่สามารถแตะเพดานโพรงได้้ หาก
ทรุุดตััวลงนั่่�งแล้้วลองเหยีียดแขนซ้้ายและแขนขวาตรงออกไปข้้าง
ลำำ�ตัวั ในระดัับเสมอไหล่่เพื่่�อวััดระยะกว้้างที่่�สุดุ ของฐานโพรง ก็็ใช่่
ว่่าปลายนิ้้�วมืือทั้้�งสองข้้างจะแตะผนัังโพรงสองฝั่่�งได้้พร้้อมกััน
ครั้้�นค่่อยๆ สำำ�รวจรายละเอีียดรอบตััวจะพบผนัังโพรงเว้้า
แหว่่งและเนิินนููนสลัับกัันไปอย่่างไร้้รูปู แบบ ลวดลายไม้้ผนัังโพรง
ดููคล้้ายการลากเส้้นจากพื้้�นดิินพุ่่�งขึ้้�นสู่่�ด้้านบน บางจุุดมีีขบวน
มดดำำ�ตััวเป้้งเดิินขวัักไขว่่ไม่่ขาดสาย ผนัังลำำ�ต้้นผุุทะลุุเป็็นช่่อง
เล็็กๆ หลายแห่่ง โดยเฉพาะช่่องใหญ่่สุุดด้้านบนที่่�ต้้องแหงน
มองนั้้�นปรากฏภาพใบไม้้เล็็กยิิบสีีเขีียวสดกำำ�ลัังเต้้นระบำำ�ตาม
แรงลมภายนอก ให้้ความรู้้�สึึกราวกัับมองผ่่านหน้้าต่่างของห้้อง
ลัับใจกลางต้้นไม้้ ไม่่น่่าเชื่่�อว่่าเรากำำ�ลัังยืืนอยู่่�ภายในต้้นไม้้ที่่�ยัังมีี
ชีีวิิต

ขณะเดีียวกัันไซเลมเก่่าก็็จะสะสมลิิกนิินมากขึ้้น� ๆ ซึ่่ง� เป็็น
องค์์ประกอบทางเคมีีที่่�ช่่วยให้้ผนัังเซลล์์แข็็งตััว จนไม่่สามารถ
ลำำ�เลีียงน้ำำ��และแร่่ธาตุุได้้อีีก กลายเป็็นเซลล์์ที่่�หยุุดภาวะการมีี
ชีีวิติ หรืือจะเรีียกว่่า ‘เนื้้�อเยื่่�อที่่�ตายแล้้ว’ ก็็ไม่่ผิดิ นััก และเปลี่่�ยน
สภาพเป็็นเนื้้�อไม้้ที่่�มีีความแข็็งแรงมาก เพื่่�อรัับน้ำำ��หนัักเรืือน
ยอดและพยุุงลำำ�ต้้นให้้เจริิญเติิบโตในแนวดิ่่�งได้้อย่่างมั่่�นคง
ส่่วนโฟลเอมเก่่าซึ่่�งเคยทำำ�หน้้าที่่�ลำำ�เลีียงสารอาหารโมเลกุุล
ใหญ่่ เช่่น น้ำำ�ต
� าล คาร์์โบไฮเดรต โปรตีีน ไขมััน ที่่�ได้้จาก
การสัังเคราะห์์แสง ก็็โดนเบีียดสลายไป
ตามกระบวนการทางธรรมชาติิ เมื่่�อต้้นไม้้โดนไฟไหม้้
บาดแผลที่่�แก่่นไม้้มัักโดนแบคทีีเรีียและเชื้้�อราจู่่�โจม การผุุพััง
และการย่่อยสลายโดยสิ่่�งมีีชีีวิิตเล็็กๆ กลุ่่�มนี้้�ทำำ�ให้้โพรงขยาย
ใหญ่่ขึ้้�น แต่่กระพี้้�และเปลืือกไม้้ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�ของกลุ่่�มเซลล์์
ลำำ�เลีียงน้ำำ�� แร่่ธาตุุ และสารอาหาร อาจได้้รัับความเสีียหาย
น้้อยกว่่า อีีกทั้้�งกลุ่่�มเซลล์์เหล่่านี้้�สามารถสร้้างขึ้้�นใหม่่เรื่่�อยๆ
การลำำ�เลีียงน้ำำ�� แร่่ธาตุุ สารอาหาร จึึงดำำ�เนิินไปตามปกติิและ
หล่่อเลี้้�ยงให้้ต้้นมะขามโพรงมีีชีีวิิตอยู่่�รอดมาได้้จนถึึงปััจจุุบััน
นั่่�นเอง

เพื่่�อจะคลี่่�คลายความแปลกตาน่่าทึ่่�งก็็ต้้องทำำ�ความเข้้าใจ
ก่่อนว่่า แก่่นไม้้ในตำำ�แหน่่งแกนกลางลำำ�ต้น้ ของพืืชใบเลี้้�ยงคู่่�อย่่าง
มะขามเคยเป็็นไซเลมซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ลำำ�เลีียงน้ำำ��และแร่่ธาตุุจากราก
ขึ้้�นไปสู่่�ส่่วนต่่างๆ โดยระหว่่างการเจริิญเติิบโต ลำำ�ต้้นของพืืช
จะสร้้างเนื้้�อเยื่่�อไซเลมและโฟลเอม (เปลืือกชั้้�นใน) ใหม่่ขึ้้�นมา
เรื่่�อยๆ บริิเวณรอบนอกของไซเลมเดิิม หากพิิจารณาจากภาพ
ตััดขวาง เนื้้�อเยื่่�อทั้้�งสองส่่วนนี้้�จะอยู่่�รวมกัันเป็็นกลุ่่�มและเรีียงตััว
เป็็นระเบีียบรอบแก่่นไม้้ในรััศมีีเดีียวกัันจากจุุดศููนย์์กลางลำำ�ต้้น
มีีเปลืือกไม้้ล้้อมปิิดอยู่่�ด้้านนอกสุุด
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ตะบูน

บ้านท่าระแนะ อำ�เภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เมื่่� อ มองจากมุุ ม สูู ง ผืื น ป่่ า ชายเลนอุุ ด มสมบูู ร ณ์์ พื้้� น ที่่�
ประมาณห้้าพัันไร่่ใกล้้ปากแม่่น้ำำ��ตราด ในเขตตำำ�บลหนองคัันทรง
อำำ�เภอเมืืองตราด จัังหวััดตราด ที่่�ปกคลุุมด้้วยพุ่่�มใบสีีเขีียว
อ่่อนบ้้างเข้้มบ้้าง อาจดููละม้้ายคล้้ายกัันไปหมด แต่่หากมีีโอกาส
เข้้าไปเยี่่�ยมชมใกล้้ชิิดในระดัับผืืนดิินหรืือผิิวน้ำำ�� เราจะพบกัับ
ธรรมชาติิอัันน่่าตื่่�นตาเฉพาะตััว และแทบหาดููจากที่่�ไหนไม่่ได้้
อีีกแล้้ว
เพีียงผู้้�สนใจนั่่�งเรืือแล่่นตามคลองสายเล็็กลััดเลาะเข้้าไป
ในป่่าชายเลนบ้้านท่่าระแนะในช่่วงน้ำำ�ล
� ง ผ่่านโซนป่่าโกงกาง
ระยะทางประมาณสองกิิโลเมตร ใช้้เวลาราวสิิบนาทีี จากนั้้�น
เดิินสบายๆ บนสะพานไม้้ไผ่่ ซึ่่�งสร้้างคร่่อมรากไม้้ป่่าชายเลน
ต่่ อ ไปอีี ก นิิ ด ก็็ จ ะถึึ ง บริิ เวณที่่� ช าวชุุ ม ชนท่่ า ระแนะให้้ ชื่่� อ ว่่ า
‘มหััศจรรย์์ลานตะบููน’
แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� น้้ อ ยคนเคยเห็็ น นี้้� มีี ก ลุ่่�มตะบูู น เป็็ น
ดาวเด่่นครอบครองพื้้�นที่่� แต่่ละต้้นยืืนกระจายเว้้นระยะห่่างอยู่่�
ทั่่�วบริิเวณ ต้้นที่่�เก่่าแก่่และยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดยืืนสงบนิ่่�งอยู่่�ริิมคลอง
มีีขนาดลำำ�ต้น้ และรากพููพอนล้ำำ��หน้้าต้้นอื่่�นอย่่างชััดเจน ว่่ากัันว่่า
มัันมีีอายุุมากกว่่าร้้อยปีี โดยมีีเส้้นรอบวงลำำ�ต้้นร่่วมสามเมตร
และสููงราวสิิบห้้าเมตร
ตะบูู น เป็็ น ไม้้ ยืื น ต้้ น ขนาดเล็็ ก ถึึ ง กลาง ผลัั ด ใบแต่่ ผ ลิิ
ใบใหม่่รวดเร็็ว เรืือนยอดค่่อนข้้างกว้้าง เอกลัักษณ์์ของตะบููน
คืือรูู ปลัักษณ์์ ย้้อนแย้้ งไม่่ เหมืือนใคร ลำำ�ต้้นโค้้ งคดไม่่ ตั้้�งตรง
เปลืือกล่่อนเป็็นแผ่่นบาง เติิบโตดีีในน้ำำ��กร่่อย ออกดอกเล็็กๆ
กลีี บ สีี ข าวอมเหลืื อ ง ดอกขณะบานเต็็ ม ที่่� มีี ข นาดเพีี ย งสอง
เซนติิเมตรเท่่านั้้�น แต่่ถึึงเวลาอาจติิดผลทรงกลมใหญ่่ที่่�มีีเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลางถึึง 15-20 เซนติิเมตร และหนัักประมาณ 1-2
กิิโลกรััมเลยทีีเดีียว
คนไทยเปรีียบผลตะบููนว่่าคล้้ายผลส้้มโอ ในต่่างประเทศ
มองว่่าความกลมและหนัักของมัันเหมืือนกระสุุนปืืนใหญ่่ จึึงเรีียก
กัันว่่า ‘cannonball mangrove’ โดยผลอ่่อนมีีเปลืือกสีีเขีียว
เมื่่�อเริ่่�มแก่่ค่่อยๆ เปลี่่�ยนเป็็นสีีน้ำ�ต
ำ� าลอมแดง ในจัังหวะหล่่น
กระทบพื้้�นดิินหรืือผิิวน้ำำ�� เมล็็ดตะบููนจะกระจััดกระจายออกจาก
เปลืือก และด้้วยคุุณสมบััติิไม้้ชายเลน เมล็็ดตะบููนจึึงลอยน้ำำ��
และแยกย้้ายไปตามกระแสคลื่่�น ช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการกระจาย
พัันธุ์์�ได้้มากโข

เมล็็ดตะบููนแต่่ละเมล็็ดมีีรูปท
ู รงไม่่แน่่นอน ส่่วนใหญ่่คล้า้ ย
พีี ร ะมิิ ด ยอดแหลมที่่� มีี ฐ านสามเหลี่่� ยมผิิ วโค้้ งรัั บกัั บ ทรงกลม
ของเปลืือกด้้านใน แต่่ความพิิเศษคืือ เมื่่�อแยกจากกัันแล้้วก็็ยััง
สามารถประกอบรวมเข้้าเป็็นรููปทรงกลมได้้พอดิิบพอดีี นำำ�มาซึ่่ง�
ชื่่�อเรีียกอีีกหลากหลาย อาทิิ puzzle fruit tree, monkey puzzle
tree, puzzlenut tree
ตะบููนเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ป่า่ ชายเลนที่่�มักั ถููกน้ำำ��ท่ว่ ม ดัังนั้้�นมัันจึึง
ต้้องปรัับโครงสร้้างส่่วนต่่างๆ ให้้สามารถอยู่่�รอดได้้ท่่ามกลาง
สภาพแวดล้้อมที่่�แปรปรวน ทั้้�งจากระดัับน้ำำ�� ความเค็็ม คลื่่�นลม
ฯลฯ หนึ่่�งในการปรัับตััวของตะบููนที่่�เห็็นได้้ชััดเจนก็็คืือมีีราก
พููพอนบริิเวณโคนต้้น ซึ่่�งแตกแขนงสาขามากมาย รากคดโค้้ง
เหล่่านี้้�แผ่่กระจายทุุกทิิศทางในอาณาเขตกว้้างขวาง จนกลายเป็็น
โครงสร้้างฐานที่่�ติิดตรึึงแข็็งแรง ช่่วยรัักษาสมดุุลให้้ลำำ�ต้้นและ
เรืือนยอดยัังทรงตััวได้้มั่่�นคงยามต้้องปะทะกัับคลื่่�นลมทะเล
รุุนแรง ทั้้�งยัังเพิ่่�มโอกาสการดููดซึึมธาตุุอาหารต่่างๆ ซึ่่�งมััก
สะสมอยู่่�มากบริิเวณผิิวหน้้าดิินด้้วย
เห็็นได้้ชััดว่่าขึ้้�นชื่่�อว่่ารากพููพอนแล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นของ
ไม้้ใหญ่่ในป่่าดิิบชื้้�นหรืือไม้้ป่่าชายเลน ก็็ล้้วนเป็็นผลงานของ
การปรัับสรีีระอย่่างชาญฉลาดเพื่่�อตอบโจทย์์เดีียวกััน คืือการ
อยู่่�รอด
การดิ้้�นรนของตะบููนนี่่�เองที่่�ทำำ�ให้้พื้้�นป่่าชายเลนเต็็มไป
ด้้วยรากไม้้คดโค้้งจำำ�นวนนัับไม่่ถ้ว้ นที่่�เกี่่�ยวกอดสอดประสานกััน
เป็็นวงกว้้าง ไม่่อาจแยกออกว่่ารากไหนแผ่่ยาวออกมาจากต้้นใด
อีีกทั้้�งยัังทัับซ้้อนกัันแน่่นหนาจนแทบไม่่เหลืือช่่องว่่างให้้สองเท้้า
สััมผััสถึึงดิินเลนได้้โดยง่่าย กลายเป็็นความสวยงามน่่าพิิศวง
ในแรกเห็็ น ยิ่่� ง ยามรากตะบูู น ต้้ อ งแสงแดดรำ��ไรที่่� ล อดผ่่ า น
เรืือนยอดลงมายิ่่�งเพิ่่�มความลึึกลัับให้้บรรยากาศโดยรอบเป็็น
เท่่าทวีี
การเจริิญเติิบโตและความสามััคคีีกัันตามธรรมชาติิของ
ตะบููนโบราณและตะบููนทุุกวััยในบริิเวณ คืือเสน่่ห์์เฉพาะตััว
ของป่่าชายเลนเมืืองตราด ที่่�ทำ�ำ ให้้ฉายา ‘มหััศจรรย์์ลานตะบููน’
ไม่่ใช่่คำำ�กล่่าวอ้้างเกิินความจริิงเลย
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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 อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

‘ส้้ ม โฮง’ เป็็ น ชื่่� อ ท้้ อ งถิ่่� น ที่่� ช าวอีี ส านใช้้ เรีี ย กต้้ น สำำ� โรง
ไม้้ยืืนต้้นซึ่่�งกระจายพัันธุ์์�กว้้างขวางในหลายทวีีป ตั้้�งแต่่แถบ
แอฟริิกาตะวัันออก เอเชีียใต้้ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เรื่่�อยไป
จนถึึงออสเตรเลีีย แต่่ชื่่อ� สากลต่่างหากที่่�ดูจู ะบ่่งบอกคุุณลักั ษณะ
โดดเด่่นที่่�สุุดของมััน ซึ่่�งอาจจะไม่่ค่่อยน่่าพึึงประสงค์์นัักสำำ�หรัับ
จมููกคนทั่่�วไป
ชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ของต้้นส้้มโฮงคืือ Sterculia foetida L.
ชื่่�อสกุุล Sterculia นั้้�นมาจากคำำ�ว่่า ‘Sterquilinus’ ซึ่่�งเป็็นชื่่�อ
เทพเจ้้าแห่่งปุ๋๋�ยคอกหรืือปุ๋๋�ยมููลสัตว์
ั ต์ ามคติิความเชื่่อ� โรมััน ขณะที่่�
คำำ�ระบุุประเภทสายพัันธ์์ foetida ก็็ไม่่น้้อยหน้้า เพราะเป็็นภาษา
ละติิน แปลว่่า ‘มีีกลิ่่�นเหม็็น’ ส่่วนชื่่�อสามััญภาษาอัังกฤษนั้้�น
ก็็มีีทั้้�ง bastard poon และ skunk tree
ส้้มโฮงทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่าไม่่ใช่่ดอกไม้้ทุุกดอกจะหอม นัับเป็็น
ข้้อดีีที่่�ดอกสีีแดงเข้้มของส้้มโฮงบานอยู่่�สููง เพราะกลิ่่�นของมััน
ร้้ายกาจ บางคนถึึงกัับเทีียบกัับกลิ่่�นผายลม บางคนก็็ว่่าแรง
ขนาดอุุจจาระ ถึึงขนาดมีีคำำ�เตืือนว่่าไม่่ควรปลููกไว้้ใกล้้ที่่พั� กั อาศััย
แต่่ก็็ใช่่ว่่าส้้มโฮงจะไม่่มีีคุุณสมบััติิพึึงปรารถนาอื่่�นมาทดแทน

จุุดเด่่นของต้้นส้้มโฮงซึ่่�งเป็็นไม้้เนื้้�ออ่่อนโตเร็็วนั้้�นอยู่่�ที่่�
รููปทรงต้้น คืือลำำ�ต้้นเปลาตรงสููงชะลููด ดิ่่�งสู่่�ฟ้้าอย่่างแน่่วแน่่
และเริ่่�มแตกกิ่่�งก้้านที่่�ความสููงประมาณ 8-10 เมตรขึ้้�นไป
ในแนวตั้้� ง ฉากกัั บ ลำำ�ต้้ น และจึึ ง แผ่่ ก ว้้ า งออกไปโดยรอบ
แตกกิ่่�งก้้านในระดัับสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ ด้้วยระยะห่่างใกล้้เคีียงกััน
ทำำ�ให้้ทรงพุ่่�มของใบที่่�ดกหนามีีลัักษณะเป็็นชั้้�นๆ ดููคล้้ายฉััตร
ราวเดืือนพฤศจิิกายนถึึงธัันวาคม หลัังฤดููฝนผ่่านพ้้น
ส้้มโฮงจึึงเริ่่�มออกดอกเป็็นช่่อตามปลายกิ่่�งหรืือซอกใบใกล้้
ปลายกิ่่�ง ความพิิเศษของดอกส้้มโฮงนอกจากกลิ่่�นที่่�กล่่าว
มาแล้้ว มัันยัังไม่่มีกี ลีีบดอกอีีกด้้วย มีีเพีียงกลีีบเลี้้�ยงที่่�ปกคลุุม
ด้้วยขนละเอีียดสีีขาว บริิเวณโคนกลีีบติิดกัันเป็็นทรงถ้้วย
ส่่วนปลายกลีีบแยกออกเป็็นห้้ากลีีบ ม้้วนงอออกจากกััน
ล่่วงเข้้าต้้นปีี ช่่วงเวลาผลััดใบดำำ�เนิินไปพร้้อมกัับการ
พััฒนาดอกเป็็นผล ผลของส้้มโฮงอยู่่�รวมกัันพวงละ 4-5 ผล
แต่่ละผลนั้้�นเป็็นทรงกลมรีี ผิิวเรีียบแข็็ง กว้้างประมาณ 6-9
เซนติิเมตร ยาวประมาณ 8-10 เซนติิเมตร ผลอ่่อนสีีเขีียว
ครั้้�นแก่่จะเปลี่่�ยนเป็็นสีีส้ม้ และแดงเข้้มตามลำำ�ดับั เมื่่�อผลแก่่จัดั
จึึงแตกออกตามร่่องบนผิิว แยกเป็็นสองฝาที่่�ไม่่ขาดจากกััน
ดูู เ หมืื อ นอ้้ า ปากเผยให้้ เ ห็็ น เมล็็ ดกลมรีี ผิิว สีี ดำำ�จำำ�นวนมาก
ซึ่่�งซ่่อนอยู่่�ภายใน หลัังจากนั้้�นเปลืือกผลจะแข็็งเหมืือนไม้้และ
กลายเป็็นสีีน้ำำ��ตาล
เมล็็ดส้้มโฮงก็็น่่าสนใจเช่่นกััน หากแกะเปลืือกหุ้้�มสีีดำำ�
ออกจะเห็็ น เนื้้� อ ในสีี คล้้ า ยเมล็็ ด แมคคาเดเมีี ย สามารถ
รัับประทานได้้ แต่่ควรต้้ม เผา หรืือทำำ�ให้้สุกุ ด้้วยความร้้อนก่่อน

ส้้มโฮงหรืือสำำ�โรงเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ที่่�เจริิญเติิบโตได้้ทั่่�วประเทศ
ไทย ในอดีีตพบมากในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โดยเฉพาะ
เขตป่่าเบญจพรรณ ป่่าดิิบแล้้ง หรืือป่่าโปร่่งทั่่�วไป ในระดัับ
ความสููงราว 100-600 เมตรจากระดัับน้ำำ��ทะเล แต่่เมื่่�อพื้้�นที่่�ป่่า
หดหาย สำำ�โรงจึึงกลายเป็็นต้้นไม้้หายาก ไม่่ค่่อยเป็็นที่่�รู้้�จัักของ
ใครต่่อใคร
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แม้้ตอนเป็็นดอกจะมีีกลิ่่�นไม่่พึึงประสงค์์ แต่่รสชาติิของเมล็็ด
กลัับหอมมัันเหมืือนถั่่�วลิิสง เนื้้�อในเมล็็ดมีีส่่วนประกอบของ
น้ำำ�มั
� นั เกืือบร้้อยละ 40 คุุณสมบััติเิ ทีียบเท่่าน้ำำ�มั
� นั ดอกทานตะวััน
หรืือน้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืือง จะใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพหรืือจุุดไฟให้้
แสงสว่่างก็็ได้้

ในสมััยที่่�วัดั ดุุมใหญ่่ยังั เป็็นวััดป่่าและมีีต้น้ ไม้้ขึ้น้� หนาแน่่น
ละแวกต้้นส้้มโฮงถููกจััดเป็็นเขตป่่าช้้าสำำ�หรัับเผาศพพระสงฆ์์
และญาติิโยมในชุุมชน แม้้จะพััฒนาภููมิิทััศน์์ทั่่�วบริิเวณ ตััด
ต้้นไม้้ออกบางส่่วน และยกเลิิกป่่าช้้าตรงนั้้�นไปแล้้ว แต่่เรื่่�อง
เล่่าขานถึึงสิ่่�งลี้้�ลัับก็็ยัังถููกบอกต่่อกัันมาเรื่่�อยๆ ชาวบ้้านเชื่่�อว่่า
ต้้ น ส้้ ม โฮงมีี สิ่่� ง ศัั ก ดิ์์� สิิ ทธิ์์� สถิิ ต อยู่่�และแสดงปาฏิิ ห าริิ ย์์ ใ ห้้ เ ห็็ น
มาแล้้วหลายครั้้�ง จึึงเกิิดความศรััทธาและกลายเป็็นสิ่่�งที่่�พวกเขา
ใช้้ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ ไม่่ว่่าจะการงาน การเรีียน การสอบเข้้าใดๆ
ส้้ ม โฮงใหญ่่ ต้้ น นี้้� จ ะเป็็ น สถานที่่� ที่่� ช าวบ้้ า นมาบนบานขอให้้
สมประสงค์์ และยัังจััดเครื่่�องสัักการบููชาทุุกวัันพระและช่่วยกััน
ดููแลต้้นไม้้เป็็นอย่่างดีีตลอดสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา
ความขลัังของต้้นส้้มโฮงดููจะหอมหวลกว่่ากลิ่่�นของมััน
มากมาย

ส้้มโฮงในภาพนี้้�มีีอายุุมากกว่่าสามร้้อยปีี สููงเกืือบสี่่�สิิบ
เมตร เส้้นรอบวงลำำ�ต้้นประมาณเจ็็ดเมตร อยู่่�ในวััดดุุมใหญ่่
ตำำ�บลดุุมใหญ่่ อำำ�เภอม่่วงสามสิิบ จัังหวััดอุุบลราชธานีี ปรากฏ
ความเป็็นมาว่่า เกิิดและเติิบโตเองตามธรรมชาติิมาตั้้�งแต่่ก่่อน
สร้้างวััดในปีี 2387 ถืือเป็็นต้้นส้้มโฮงที่่�เก่่าแก่่และสููงใหญ่่ที่่�สุุด
ในชุุมชน แม้้ในเขตดอนปู่่�ตาทางฝั่่�งตะวัันตกของหมู่่�บ้้านจะมีี
ต้้นส้้มโฮงอีีกจำำ�นวนหนึ่่�ง แต่่ก็็ไม่่มีีต้้นใดจะยิ่่�งใหญ่่เทีียบเท่่า
ต้้นนี้้�
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เวลาร้อยปีนับว่าเยาว์วัยสำ�หรับไม้หลายสายพันธุ์
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง ต้นไม้เหล่านี้หยัดยืนอย่างอดทน
ให้มนุษย์ได้ทึ่งในพลังแห่งการปรับตัวและเยียวยาตนเอง
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เลียงผึ้ง

ชุมชนบ้านสะนำ� อำ�เภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

หากวัั น หนึ่่� ง คุุ ณ เกิิ ด อยากเห็็ น ต้้ น ไม้้ ยัั ก ษ์์ กัั บ ตาตัั ว เอง
สัักต้้น แต่่ไม่่รู้้�เลยว่่าต้้นไหนอยู่่�ตรงไหน คุุณลองเข้้ากููเกิิลแมปส์์
แล้้วกดค้้นหาว่่า ‘ต้้นไม้้ยัักษ์์’ จากคำำ�สั้้น� ๆ คำำ�เดีียวนี้้�คุุณก็็จะพบ
ผลลััพธ์์พร้้อมแสดงเส้้นทาง หากคุุณตามทางนั้้�นมากููเกิิลแมปส์์
จะนำำ�คุุณมายืืนตรงหน้้าต้้นไม้้ต้้นนี้้� ณ ชุุมชนบ้้านสะนำำ� อำำ�เภอ
บ้้านไร่่ จัังหวััดอุุทััยธานีี

พบเห็็นอยู่่�ทั่่�วไปเริ่่�มลดลง และถููกแทนที่่�ด้้วยต้้นหมากจำำ�นวน
มากจนได้้ชื่่�อว่่า ‘ป่่าหมากล้้านต้้น’ ตอบสนองการกิินหมาก
ภายในครััวเรืือนและสร้้างรายได้้จากผลผลิิตหมากดิิบหมากแห้้ง
ในยุุคสมััยที่่�ใครๆ ก็็มองว่่าฟัันดำำ�เป็็นความสวยงาม แต่่หมาก
ซึ่่ง� เป็็นไม้้ยืนื ต้้นยัังมีีคุณค่
ุ า่ ในฐานะตััวช่่วยประคัับประคองความ
ชุ่่�มชื้้น� ของระบบนิิเวศ ไม่่ว่า่ ในผืืนดิินหรืือในมวลอากาศโดยรอบ
คืืนวัันล่่วงเลย วััฒนธรรมการกิินหมากเสื่่�อมความนิิยม
แล้้ว พื้้�นที่่�ร่่มครึ้้�มของป่่าหมากจึึงค่่อยๆ หดแคบลง ส่่วนใหญ่่
ถููกโค่่นเพื่่�อปรัับพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการทำำ�เกษตรกรรมเชิิงเดี่่�ยว เหลืือ
ไว้้เพีียงป่่าหมากหย่่อมไม่่ใหญ่่ที่่�โอบล้้อมต้้นไม้้ยัักษ์์ ซึ่่�งก็็คืือ
เลีียงผึ้้�งต้้นสุุดท้้ายของชุุมชน บนผืืนดิินของลุุงเฮีียง ชาวป่่า

ต้้น ‘เลีียงผึ้้�ง’ หรืือ ‘เซีียงยัักษ์์’ แห่่งจัังหวััดอุุทััยธานีีคืือ
ตััวแทนของต้้นไม้้ยัักษ์์ที่่�คนนึึกถึึงมากที่่�สุุด และนอกจากระบุุ
ตำำ�แหน่่งอย่่างชััดเจนแล้้ว ดิินแดนชายขอบฝั่่�งตะวัันออกของ
ผืืนป่่าตะวัันตก ซึ่่�งได้้ผนวกรวมอุุทยานแห่่งชาติิกัับเขตรัักษา
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าจำำ�นวน 17 แห่่งเข้้าไว้้ด้้วยกัันในพื้้�นที่่�ประมาณ 12
ล้้านไร่่ และยัังคงความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรธรรมชาติิไว้้
อย่่างมั่่�งคั่่�ง
ด้้วยความสููงมากกว่่า 50 เมตร (บางแหล่่งข้้อมููลบอกว่่า
สููงมากกว่่า 70 เมตร) และความเป็็นต้้นไม้้ที่่�ออกดอกกลิ่่�นหอม
ต้้นไม้้ยักั ษ์์ต้น้ นี้้�จึงึ ดึึงดููดให้้ผึ้้ง� หลวงเข้้ามาอาศััยทำำ�รังั จำำ�นวนมาก
ตามกิ่่�งก้้าน ชาวบ้้านกล่่าวกัันว่่าเคยเยอะถึึงขั้้�นนัับร้้อยรััง ผู้้�คน
ในชุุมชนบ้้านสะนำำ� อำำ�เภอบ้้านไร่่ จึึงเรีียกขานกัันติิดปากว่่า
ต้้นไม้้ยัักษ์์หรืือต้้นผึ้้�งยัักษ์์ ทั้้�งที่่�จริิงๆ แล้้วต้้นไม้้ดัังกล่่าวมีีชื่่�อ
อย่่างเป็็นทางการว่่า ‘เลีียงผึ้้�ง’ และยืืนต้้นตระหง่่านเสีียดฟ้้ามา
นานราว 400 ปีี ตั้้�งแต่่ก่่อนที่่�ชาวบ้้านกลุ่่�มแรกจะก้้าวเข้้ามาตั้้�ง
รกราก

อัันที่่�จริิงเลีียงผึ้้�งต้้นนี้้�ก็็เกืือบจะไม่่รอดเหมืือนกััน เพราะ
เมื่่�อสี่่�สิิบกว่่าปีีที่่�แล้้วพ่่อตาของลุุงเฮีียงซึ่่�งเป็็นเจ้้าของที่่�ดิินใน
ขณะนั้้�นเตรีียมจะขายยัักษ์์ใหญ่่ต้้นนี้้�ให้้แก่่พ่่อค้้าไม้้ ดัังเช่่นที่่�
เลีียงผึ้้�งต้้นอื่่�นๆ โดนไปก่่อนหน้้า แต่่เป็็นลุุงเฮีียง ลููกเขยคนนี้้�เอง
ที่่�เล็็งเห็็นคุุณค่่าและเอ่่ยปากขอเก็็บไว้้ โดยให้้เหตุุผลว่่าทั่่�วทั้้�ง
ชุุมชนบ้้านสะนำำ�จะหาต้้นไม้้ที่่�ใหญ่่มโหฬารเช่่นนี้้�ไม่่ได้้อีีกแล้้ว
ลำำ�พังั เรืือนยอดของต้้นเลีียงผึ้้�งก็็ทำำ�ให้้เราต้้องแหงนมองจนคอตั้้�ง
แต่่ ที่่� ส วยอัั ศ จรรย์์ ก ว่่ า คืื อ บริิ เวณโคนต้้ น ปรากฏรากพูู พ อน
สุุดอลัังการงานธรรมชาติิสร้้าง ต้้องใช้้คนยืืนจัับมืือกัันมากถึึง
40 คนจึึงจะโอบได้้ครบรอบ
พููพอนของเลีียงผึ้้�งสููงขึ้้น� มาจากพื้้�นดิินประมาณ 5-6 เมตร
แผ่่ออกโดยรอบทุุกทิิศทาง ซึ่่�งเมื่่�ออยู่่�รวมกัับลำำ�ต้้นเปลาตรง
เปลืือกเรีียบสีีขาวอมเทา ยิ่่�งให้้ความรู้้�สึึกราวกัับเธอคืือเจ้้าหญิิง
คนงามผิิวนวลเนีียน ผู้้�สวมชุุดกระโปรงยาวกรุุยกรายไปตาม
พื้้�นดิิน โดยมีีต้้นหมากที่่�อยู่่�รอบๆ เป็็นเสมืือนองครัักษ์์พิิทัักษ์์
ความปลอดภััย

เดิิมทีีผืนื ดิินนี้้�มีสี ภาพเป็็นป่่าดิิบ กระทั่่�งเมื่่�อประมาณสอง
ร้้อยปีีที่่�แล้้วในช่่วงต้้นกรุุงรััตนโกสิินทร์์ สถานการณ์์ความขััดแย้้ง
ทางการเมืืองขณะนั้้�นทำำ�ให้้กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ลาวครั่่�งถููกกวาดต้้อน
ให้้ต้อ้ งอพยพจากเวีียงจัันทน์์มาปัักหลัักอยู่่�ที่่นี่่� � ต้้นเลีียงผึ้้�งซึ่่ง� เคย
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ต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�มีีพููพอนนี่่�เองเป็็นหลัักฐานทางธรรมชาติิชิ้้�นสำำ�คััญที่่�ช่่วยยืืนยัันได้้ว่่าบริิเวณนี้้�เคยเป็็นป่่าดิิบชื้้�น พููพอนคืือรากพิิเศษ
ที่่�ต้้นไม้้ใหญ่่บางชนิิดพัันธุ์์�วิิวััฒนาการขึ้้�นมาเป็็นการเฉพาะเพื่่�อให้้ตััวเองเติิบโตอยู่่�รอดภายใต้้เงื่่�อนไขของระบบนิิเวศป่่าฝนเขตร้้อน
ทั้้�งเป็็นโครงสร้้างรากฐานที่่�มั่่�นคงของต้้นไม้้สููงที่่�ต้้องแข่่งขัันกัันยืืดลำำ�ต้้นรัับแสงแดดและเผชิิญลมฝนพายุุรุุนแรงในฤดููมรสุุม และยัังช่่วย
ดัักธาตุุอาหารบริิเวณผิิวหน้้าดิิน ซึ่่�งพร้้อมจะไหลหายไปอย่่างรวดเร็็วพร้้อมฝนที่่�เทกระหน่ำำ��ลงมา นัับว่่าเป็็นคุุณลัักษณะพิิเศษที่่�แสดงชััด
ถึึงการปรัับตััวของไม้้ใหญ่่ในทุุกสถานการณ์์
เลีียงผึ้้�งผู้้�โดดเดี่่�ยวเผชิิญความเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่มาแล้้ว เมื่่�อความสััมพัันธ์์อัันยาวนานกัับพืืชพัันธุ์์�ในป่่าดิิบชื้้�นและกัับเพื่่�อน
เลีียงผึ้้�งต้้นอื่่�นๆ ถููกพรากไปในจัังหวะการรุุกคืืบของชุุมชน ไม่่มีีใครบอกได้้ว่่ามัันสร้้างความสั่่�นสะเทืือนแก่่ต้้นไม้้ยัักษ์์เพีียงใด เพราะเมื่่�อ
มองจากไกลๆ ก็็ดููเหมืือนเธอจะปรัับตััวเข้้ากัับป่่าหมากล้้านต้้นได้้ค่่อนข้้างดีี
ผ่่านมาจนถึึงวัันนี้้�ความผููกพัันครั้้�งใหม่่ก็็ยัังถููกท้้าทายอีีกครั้้�ง เมื่่�อป่่าหมากลดน้้อยลง ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ลุุงเฮีียงสัังเกตและ
สััมผััสได้้คืือความร้้อนแล้้งขยัับดีีกรีีขึ้้�นทีีละน้้อย สายน้ำำ�� เล็็กๆ รอบป่่าหมากเริ่่�มเหืือดแห้้ง สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�เปราะบางอย่่างผึ้้�งหลวงทยอยจาก
ต้้นไม้้ยัักษ์์ไป เหลืืออยู่่�แค่่ 4-5 รัังเท่่านั้้�น
“ต้้นไม้้เป็็นทรััพย์์มีีชีีวิิตที่่�มีีค่่าที่่�สุุด ผมรัักษาเอาไว้้ให้้ลููกหลานได้้เห็็นความยิ่่�งใหญ่่ ก็็ไม่่นึึกหรอกว่่าจะดัังอย่่างนี้้� ถ้้าใครถามว่่าต้้นไม้้
ยัักษ์์สวยไหม ผมตอบไม่่ได้้นะ จะขอให้้มาสััมผััสด้้วยตััวเอง”
ลุุงเฮีียง องครัักษ์์ตััวจริิงผู้้�ดููแลต้้นไม้้ยัักษ์์และป่่าหมาก กล่่าวทิ้้�งท้้าย
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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 อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คงไม่่มีกี ลุ่่�มต้้นตาลที่่�ไหนในประเทศไทยจะอยู่่�ในภาพถ่่าย
และความทรงจำำ�ของผู้้�คนมากเท่่าต้้นตาลแห่่งแหลมพรหมเทพ
เมื่่�ออาทิิตย์ใ์ กล้้ลับั ขอบฟ้้า แสงสีีส้ม้ ชมพููที่่อ� าบไปทั่่�วแหลมเล็็กๆ
ในตำำ�บลราไวย์์ จัังหวััดภููเก็็ตแห่่งนี้้� ช่่วยขัับเงาสููงชะลููดกัับเส้้น
ขอบใบเป็็นเอกลัักษณ์์ของต้้นตาลทาบลงบนผืืนดิิน ก่่อให้้เกิิด
ทััศนีียภาพแปลกตา คล้้ายมีีมนตร์์ดึงึ ดููดผู้้�คนจากทุุกสารทิิศให้้มา
ดื่่�มด่ำำ�ช่
� ่วงเวลาสั้้�นๆ นี้้�ร่่วมกัันทุุกวััน
วัันนี้้�เราพบต้้นตาลหรืือตาลโตนดได้้ทุกุ ภููมิภิ าคในประเทศ
ไทย แต่่หากย้้อนกลัับไปในอดีีต นี่่�ไม่่ใช่่พืชดั้้
ื ง� เดิิมของบ้้านเมืืองเรา
ไม้้ยืืนต้้นตระกููลปาล์์มนี้้�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ในแถบเอเชีียใต้้ ทางฝั่่�ง
ตะวัันออกของประเทศอิินเดีีย จากนั้้�นแพร่่ขยายตามเส้้นทาง
การค้้าและเผยแผ่่ศาสนาทั้้�งฮิินดููและพุุทธ กระทั่่�งกระจายกว้้าง
ไปทั่่�วเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ไม่่ปรากฏข้้อมููลชี้้ชั� ดั ว่่าต้้นตาลเข้้ามาสู่่�ประเทศไทยเมื่่�อใด
มีี เ พีี ย งข้้ อ ความบนศิิ ล าจารึึ ก สุุ โขทัั ย หลัั ก ที่่� 1 ด้้ า นที่่� 3 ว่่ า
“๑๒๑๔ ศก ปีีมะโรง พ่่อขุุนรามคำำ�แหงเจ้้าเมืืองสุุโขทััยนี้้� ปลููก
ไม้้ ต าลนี้้� ได้้ สิิ บ สี่่� เข้้ า จึึ ง ให้้ ช่่ า งฟัั น ขดานหิิ น ตั้้� ง หว่่ า งกลาง
ไม้้ตาลนี้้�...” จึึงเป็็นไปได้้ว่่าต้้นตาลน่่าจะอยู่่�มาก่่อนหน้้านั้้�นและ
ได้้รัับความนิิยมปลููกมากขึ้้น� ในสมััยสุุโขทััย
หลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์อีีกชิ้้�นที่่�เก่่าแก่่ยิ่่�งกว่่าคืือ ตรา
ประทัับดิินเผารููปคนขึ้้�นต้้นตาล ซึ่่�งค้้นพบที่่�เมืืองโบราณจัันเสน
สมััยทวารวดีีตอนต้้นหรืือราวๆ พุุทธศตวรรษที่่� 11-12 สัันนิิษฐาน
ว่่าเป็็นตราประจำำ�ตััวหรืือตราประจำำ�ตระกููลของผู้้�มีีหน้้าที่่�จััดการ
ผลผลิิตตาลโตนดให้้รัฐั สะท้้อนว่่าคนสมััยนั้้�นรู้้�จักั การใช้้ประโยชน์์
ต้้นตาลเป็็นอย่่างดีี
บรรพบุุรุุษของเราผููกพัันกัับตาลมานานกว่่าพัันปีี ไม่่เพีียง
เป็็นเครื่่�องปรุุงรสสำำ�คััญของอาหารคาวหวาน ตั้้�งแต่่ก่่อนความ
หวานจากอ้้อยจะเข้้ามามีีบทบาทในสมััยรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้น
ต้้นตาลนี่่�เองเป็็นต้้นกำำ�เนิิดของคำำ�ว่่า ‘น้ำำ��ตาล’ ในภาษาไทย ซึ่่�ง
เดิิมทีีใช้้เรีียกน้ำำ��หวานจากงวงตาลที่่�ผ่่านการเคี่่�ยวระเหยน้ำำ��ออก
จนข้้นเหนีียว ก่่อนจะเปลี่่�ยนความหมายมาสู่่�น้ำำ��ตาลจากอ้้อย
ที่่�ทุุกคนคุ้้�นเคยในปััจจุุบััน
สำำ� หรัั บ ทิิ ว ตาลซึ่่� ง เป็็ น แลนด์์ ม าร์์ ก ประจำำ�ภูู เ ก็็ ตนี้้� เ ดิิ ม ทีี
มีีจำำ�นวนเกืือบร้้อยต้้นยืืนตระหง่่านท้้าลมทะเลอยู่่�ทั่่�วบริิเวณ
ว่่ากัันว่่าเป็็นต้้นตาลที่่�ขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ คนท้้องถิ่่�นคาดเดา

อายุุของต้้นขนาดใหญ่่ได้้ประมาณหนึ่่�งร้้อยปีี ตั้้�งแต่่สมััยที่่�
ละแวกนั้้�นยัังเป็็นถนนลููกรััง ครั้้�นความสวยงามถููกบอกเล่่ากััน
ปากต่่อปากในวงกว้้าง ทางจัังหวััดภููเก็็ตจึึงเริ่่�มประชาสััมพัันธ์์
แหลมพรหมเทพในฐานะจุุดชมวิิวตั้้�งแต่่เมื่่�อประมาณสามสิิบปีี
ที่่�แล้้ว ส่่งผลให้้นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางเข้้ามามากขึ้้�น เส้้นทาง
ขรุุขระได้้รัับการปรัับปรุุงเป็็นถนนคอนกรีีต พร้้อมๆ กัับการ
เป็็นที่่�รู้้�จัักโด่่งดัังผ่่านภาพโฆษณาและโปสต์์การ์์ด
ความอยู่่�รอดของต้้ น ตาลกลุ่่�มนี้้� ถูู ก สั่่� น คลอนรุุ น แรง
ครั้้�งแรกเมื่่�อประมาณปีี 2552 ซึ่่�งมีีตาลบางส่่วนยืืนต้้นตาย
สัันนิิษฐานว่่าเพราะมีีชีีวิิตมาจนสุุดอายุุขััยแล้้ว ขณะที่่�อีีก
จำำ�นวนหนึ่่�งกลายเป็็นตาลยอดด้้วนจากการรุุกรานของด้้วง
ซึ่่�งเป็็นศััตรููพืืชตััวฉกาจ ทำำ�ให้้ต้้นตาลลดลงเรื่่�อยๆ ชวนให้้ใจ
หายว่่าเอกลัักษณ์์ของแหลมพรหมเทพกำำ�ลัังจะจากไป
หน่่วยงานท้้องถิ่่�นทั้้�งระดัับจัังหวััดภููเก็็ตและเทศบาล
ตำำ�บลราไวย์์จึึงดำำ�เนิินโครงการคืืนต้้นตาลให้้แหลมพรหมเทพ
ในปีีถััดมา โดยนำำ�ต้น้ ตาลความสููงประมาณหนึ่่�งเมตร ประมาณ
สี่่�สิิบต้้น มาปลููกทดแทนต้้นเดิิมที่่�ล้้มตายในพื้้�นที่่�ปลายแหลม
ตามด้้วยการเพาะเมล็็ดเป็็นกล้้าตาลอีีกกว่่า 400 ต้้น เพื่่�อขยาย
การปลูู กให้้ ทั่่� วถึึ งตลอดแนวแหลมพรหมเทพและปรัั บปรุุ ง
ฟื้้�นฟููภููมิิทััศน์์โดยรอบ
ชีีวิิตของต้้นตาลชุุดใหม่่ก็็ใช่่จะดำำ�เนิินไปอย่่างง่่ายดาย
เพราะหากยัังแตกรากหยั่่�งยึึดดิินไม่่แน่่นพอ บางครั้้�งเมื่่�อเจอ
ลมมรสุุ มรุุ นแรงที่่� พััดเข้้ าปะทะตาลวัั ยเยาว์์ก็็พากัั นล้้มโค่่ น
และด้้วยธรรมชาติิของต้้นตาลซึ่่�งเป็็นต้้นไม้้เติิบโตช้้า กว่่ากล้้า
ที่่�เพาะจากเมล็็ดจะสููงถึึง 1 เมตรต้้องใช้้เวลานาน 5-6 ปีี ตาล
วััยเยาว์์หลายต้้นจึึงตายก่่อนจะได้้โต และเมื่่�อถึึงฤดููแล้้งที่่�
ต้้นไม้้อ่่อนแอ แม้้จะมีีการต่่อท่่อรดน้ำำ�� เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มความชื้้�น
ให้้แล้้ว หลายต้้นก็็ยังั ไม่่อาจอยู่่�รอด ภารกิิจปลููกต้้นตาลที่่�แหลม
พรหมเทพจึึงต้้องดำำ�เนิินต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�เกืือบทุุกปีี ล่่าสุุด
ในช่่วงปลายปีี 2562 ก็็ยัังมีีการปลููกต้้นตาลขนาดใหญ่่เกืือบ
แปดสิิบต้้น โดยการล้้อมและการขนย้้ายต้้นตาลจากพื้้�นที่่�อื่่�น
เข้้ามา
บรรยากาศอัันแสนสวยยามอาทิิตย์์อััสดง ณ แหลม
พรหมเทพที่่�ยัังคงเสน่่ห์์ไว้้ได้้จวบจนปััจจุุบัันนั้้�น จึึงมีีที่่�มาจาก
ความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของทั้้�งคนและต้้นไม้้
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ลิ้นควาย

วัดถ้�ำ พระโพธิสัตว์ อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

‘ลิ้้�นควาย’ หรืือ ‘ลิ้้�นกระบืือ’ เป็็นชื่่�อท้้องถิ่่�นของไม้้ยืืนต้้น
ขนาดกลางถึึงขนาดใหญ่่ มัักพบบริิเวณป่่าแถบหุุบเขาที่่�มีีความ
ชุ่่�มชื้้�น ในพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง หรืือริิมฝั่่�งแม่่น้ำ�ำ� ในภููมิิภาคอิินโดจีีน
ชื่่อ� ลิ้้�นควายนั้้�นได้้มาจากรููปทรงของใบซึ่่ง� มีีขนาดใหญ่่ที่่ทั้้� ง� กว้้าง
และยาวเหมืือนลิ้้�นควายนั่่�นเอง
ปััจจุุบัันวััดถ้ำำ��พระโพธิิสััตว์์มีีต้้นลิ้้�นควายที่่�สููงใหญ่่และ
ยืืนต้้นอยู่่�มาแต่่ดั้้ง� เดิิมจำำ�นวนสองต้้น ต้้นแรกอยู่่�ริิมบัันไดทางเดิิน
ที่่�จะมุ่่�งหน้้าสู่่�ถ้ำำ��พระโพธิิสััตว์์ และเดิินตามทางลึึกเข้้าไปอีีกสััก
สิิบเมตรจะพบลิ้้�นควายต้้นที่่�สอง ซึ่่�งสองต้้นนี้้�อยู่่�ห่่างกัันระยะ
สิิบเมตร จึึงไม่่นับั เป็็นต้้นไม้้คู่่�ตามชื่่อ� ของลานพุุทธธรรม แต่่ก็นั็ บั
เป็็นหนึ่่�งในต้้นที่่�ได้้อาศััยบารมีีความเมตตาของพระสงฆ์์ในวััด
ทำำ�ให้้ยัังยืืนต้้นให้้ร่่มเงาอยู่่�จนทุุกวัันนี้้�

จากถนนมิิตรภาพขาเข้้ากรุุงเทพฯ ช่่วงทัับกวาง เลี้้�ยวซ้้าย
เข้้ามาประมาณ 10 กิิโลเมตรจนสุุดถนน ปรากฏวััดป่่าสาย
วิิปัสส
ั นาแห่่งหนึ่่�งซ่่อนตััวอยู่่�อย่่างสงบในอ้้อมกอดของเทืือกเขา
หิินปููน ท่่ามกลางบรรยากาศความเขีียวร่่มรื่่น� ของต้้นไม้้น้อ้ ยใหญ่่
พุุทธศาสนิิกชนเดิินทางมาที่่�นี่่�เพื่่�อทำำ�บุุญตัักบาตรหรืือนุ่่�งขาว
ห่่มขาวปฏิิบััติิธรรม และสำำ�หรัับคนเก่่าคนแก่่ที่่�เคยมาที่่�นี่่�ตั้้�งแต่่
ปีี 2526 ก็็จะได้้นั่่ง� สมาธิิปฏิิบััติธิ รรมในลานที่่�มีชื่่ี �อว่่า ‘ลานพุุทธธรรมสถานลิ้้�นควายคู่่�’ วัันนี้้�ในวััดยัังมีีต้น้ ลิ้้�นควายสููงเด่่นเป็็นสง่่า
อยู่่�บ้้าง แต่่ไม่่ปรากฏต้้นลิ้้�นควายคู่่�ขวััญตามชื่่�อลานแต่่อย่่างใด
วััดถ้ำำ��พระโพธิิสัตว์
ั ์ ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััด
สระบุุรีี เป็็นสถานที่่�เงีียบสงบแต่่เต็็มแน่่นไปด้้วยประวััติิศาสตร์์
และความสำำ�คัั ญ นอกจากภาพจำำ� หลัั ก แกะสลัั ก นูู น ต่ำำ�สมั
� ัย
ทวารวดีีจำำ�นวน 6 ภาพบนผนัังถ้ำำ�� พระโพธิิสัตว์
ั ์แล้้ว ยัังมีีหิินผา
น้ำำ��ตกที่่�แกะสลัักพระปรมาภิิไธยย่่อ จ.ป.ร. ร.ศ. 115 เมื่่�อครั้้�งที่่�
พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จประพาสต้้น
และบางคนก็็แวะมาเยี่่�ยมชมความงดงามของหิินงอกหิินย้้อย
ตามธรรมชาติิภายในถ้ำำ��ธรรมทััศน์์ในบริิเวณเดีียวกััน
พื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�อยู่่�ในเขตลุ่่�มน้ำำ��ชั้้�น 1 เอ ซึ่่ง� หมายถึึงพื้้�นที่่�
ลุ่่�มน้ำำ��ชั้้�นดีีที่่�ยัังคงมีีสภาพป่่าสมบููรณ์์ จำำ�เป็็นต้้องสงวนรัักษาไว้้
เป็็ น พื้้� น ที่่� ต้้น น้ำำ��ลำำ�ธารและเป็็ น ทรัั พ ยากรป่่ า ไม้้ ของประเทศ
ป่่าแห่่งนี้้�เคยมีีอาณาเขตเชื่่�อมต่่อไปถึึงอุุทยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่
แต่่เคยโดนบุุกรุุกและตััดโค่่นต้้นไม้้มีีมููลค่่าออกไปจำำ�นวนมาก
เมื่่�อเริ่่�มมีีการก่่อตั้้�งสำำ�นัักสงฆ์์ถ้ำำ��พระโพธิิสััตว์์ในบริิเวณเนิินและ
ไหล่่เขาน้ำำ��พุุในปีี 2509 พระสงฆ์์จึึงร่่วมกัันขอบิิณฑบาตต้้นไม้้
ใหญ่่ที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�เอาไว้้ หนึ่่�งในต้้นสููงใหญ่่ที่่ไ� ด้้รับั การบิิณฑบาต
ก็็คืือต้้นลิ้้�นควาย

หากใครได้้ อ ยู่่�ใต้้ ต้้ น ลิ้้� น ควายในช่่ ว งต้้ น ของฤดูู ก าล
ออกดอก ซึ่่�งโดยปกติิจะแบ่่งบานระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึึง
เมษายนของทุุกปีี จะพบดอกลิ้้�นควายที่่�ร่่วงหล่่น ซึ่่�งดููละม้้าย
ดอกของต้้ น ลำำ�พูู ใ นป่่ า ชายเลน ก็็ คลี่่� คล ายข้้ อ สงสัั ย ในทัั น ทีี
ทำำ�ไมต้้นไม้้นี้้�จึึงมีีชื่่�ออย่่างเป็็นทางการว่่า ‘ลำำ�พููป่่า’
ดอกลิ้้�นควายหรืือดอกลำำ�พููป่่าบานเฉพาะช่่วงกลางคืืน
ถึึงเช้้า ทั้้�งเกสรตััวผู้้�จำำ�นวนมากที่่�มีีลัักษณะเป็็นพู่่�ฟููๆ สีีขาวครีีม
การส่่งกลิ่่�นฉุุนในขณะบาน และการออกดอกกระจุุกรวมเป็็นช่่อ
ในตำำ�แหน่่งปลายกิ่่�ง ล้้วนเป็็นการออกแบบโดยธรรมชาติิที่่�เอื้้�อ
ให้้ค้้างคาวกลุ่่�มกิินน้ำำ��หวานหรืือเกสรดอกไม้้ซึ่่�งดวงตามองเห็็น
ชััดเจนในที่่�มืืดและจมููกไวต่่อการรัับกลิ่่�นดอกไม้้สามารถค้้นเจอ
แหล่่งอาหารได้้ง่า่ ยและบิินโฉบเข้้าถึึงเป้้าหมายโดยสะดวก ทำำ�ให้้
ละอองเรณููติิดตามตััวค้้างคาวไปด้้วยและเกิิดการผสมเกสรขึ้้�น
โดยไม่่ตั้้�งใจ
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“Trees are poems the earth writes upon the sky.”
Kahlil Gibran

นอกจากจะมีี ฝูู ง ค้้ า งคาวที่่� เ ป็็ น นัั ก ปลูู ก ต้้ น ไม้้ โ ดยไม่่ ไ ด้้
ตั้้�งใจแล้้ว ในอดีีตราวสี่่�สิิบปีีก่่อนที่่�นี่่�เคยมีี ‘ต้้นลิ้้�นควายคู่่�’ ขึ้้�น
เคีียงข้้างกัันในระยะห่่างไม่่เกิิน 3 เมตร พระครููวิสิ าลปััญญาภรณ์์
เจ้้าอาวาสวััดถ้ำำ��พระโพธิิสััตว์์ เล่่าให้้ฟัังว่่าน่่าจะอายุุใกล้้เคีียงกััน
หรืื อ เติิ บ โตมาด้้ ว ยกัั น ทั้้� ง คู่่�มีี ข นาดเส้้ น ผ่่ า นศูู น ย์์ ก ลางลำำ�ต้้ น
ประมาณ 1.2-1.3 เมตร ซึ่่ง� ใหญ่่กว่่าต้้นที่่�เหลืืออยู่่�ในปััจจุุบันั แถม
ลำำ�ต้้นยัังเอนเกืือบ 45 องศาเหมืือนๆ กััน โดยเอนในลัักษณะ
ขนานกัันและเอนไปในทิิศทางเดีียวกัันอีีกด้้วย
ลิ้้�นควายคู่่�ให้้ความสงบร่่มเย็็น เป็็นตััวอย่่างแห่่งหลัักธรรม
มาตลอด 13 ปีี จนกระทั่่�งเข้้าฤดููฝนปีี 2539 ก็็เกิิดเหตุุไม่่คาดฝััน
ขึ้้�น หนึ่่�งในต้้นลิ้้�นควายคู่่�เกิิดหัักโค่่นล้้มลงในลัักษณะที่่�โคนต้้น
ขาดออกจากรากใต้้ ดิิ น โดยไม่่ มีี สัั ญญ าณของความผิิ ด ปกติิ
แจ้้งเตืือนล่่วงหน้้าแต่่อย่่างใด
และเพีี ย งหนึ่่� ง สัั ป ดาห์์ ต่่ อ มา ต้้ น ลิ้้� น ควายที่่� เ หลืื อ อยู่่�
โดดเดี่่�ยวก็็หัักโค่่นและล้้มลงตามไปด้้วยอาการเดีียวกััน...
พระครูู วิิ ส าลปัั ญญ าภรณ์์ สัั น นิิ ษ ฐานว่่ า ต้้ น ลิ้้� น ควายคู่่�
น่่าจะตายเพราะรากเน่่า เนื่่�องจากปีีนั้้�นฝนตกชุุก รอยขาดของ

ลำำ�ต้น้ ก็็เผยให้้เห็็นเนื้้�อไม้้นิ่่ม� ยุ่่�ยสีีค่อ่ นข้้างเข้้มออกดำำ� คล้้ายว่่า
เนื้้�อไม้้อมน้ำำ��ไว้้มากเกิินไป
กลุ่่�มนัักวิิชาการในต่่างประเทศที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับกลไก
ทางธรรมชาติิของต้้นไม้้ในป่่าค้้นพบว่่า รากต้้นไม้้ใหญ่่นั้้�น
โยงใยกัันอยู่่�ใต้้ดิินเป็็นระบบ ถัักทอเชื่่�อมโยงและพึ่่�งพาอาศััย
กัันอย่่างซัับซ้้อน เนื่่�องจากต้้นไม้้แยกความแตกต่่างระหว่่าง
รากของสายพัันธุ์์�เดีียวกัันกัับรากของสายพัันธุ์์�อื่่�นได้้ ต้้นไม้้
สายพัันธุ์์�เดีียวกัันที่่�เติิบโตในบริิเวณเดีียวกัันจึึงมัักแลกเปลี่่�ยน
สารอาหารกัันทางระบบรากเหมืือนการดููแลให้้ความช่่วยเหลืือ
ครอบครััวเดีียวกัันในยามฉุุกเฉิิน เมื่่�อต้้นหนึ่่�งป่่วยก็็จะได้้รัับ
สารอาหารจากต้้นเพื่่�อนฝููงบริิเวณใกล้้เคีียงมาช่่วยฟื้้�นฟููให้้
สภาพดีีขึ้้�น ต้้นไม้้คู่่�มิิตรในลัักษณะนี้้�จะผููกพัันกัันทางราก
อย่่างเหนีียวแน่่น และบางครั้้�งก็็ถึึงกัับผููกความเป็็นความตาย
ไว้้ด้้วยกััน
เช่่นเดีียวกัับต้้นลิ้้�นควายคู่่�ที่่�เหลืือเพีียงชื่่�อทิ้้�งไว้้ให้้ลาน
พุุทธธรรมแห่่งนี้้�
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ยางนา

ถนนเชียงใหม่-ลำ�พูน อำ�เภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หนึ่่�งในความสามารถของสิ่่�งมีีชีวิี ตคื
ิ อื การสื่่�อสาร ทั้้�งมนุุษย์์
และสัั ตว์์ ต่่ า งมีี ภ าษาในการสื่่� อ สารที่่� แ ตกต่่ า งกัั น และแม้้ จ ะ
พููดภาษาใดไม่่ได้้เลย อย่่างน้้อยวิิธีีสื่่�อสารขั้้�นพื้้�นฐานที่่�สุุดก็็คืือ
ส่่งเสีียงอะไรสัักอย่่างออกมา ทว่่าแม้้แต่่การสื่่�อสารขั้้�นพื้้�นฐาน
ที่่�สุุดนี้้�ต้้นไม้้ก็็ยัังทำำ�ไม่่ได้้ มัันได้้แต่่ยืืนสงบนิ่่�งเงีียบอยู่่�เช่่นนั้้�น
ชั่่�วนาตาปีี จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าแปลกใจนัักที่่�ในเหตุุการณ์์หลายต่่อ
หลายครั้้�งในประวััติศิ าสตร์์ มนุุษย์์มักั ลืืมไปว่่าต้้นไม้้เป็็นสิ่่�งมีีชีวิี ติ

การปรากฏของทิิ ว แถวต้้ น ยางนานั้้� น ไม่่ มีี บัั น ทึึ ก เป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษรชััดเจน บางแหล่่งข้้อมููลระบุุว่่าเริ่่ม� ปลููกตั้้�งแต่่ปีี
2425 ในสมััยพระเจ้้าอิินทวิิชยานนท์์ เจ้้าผู้้�ครองนครเชีียงใหม่่
องค์์ที่่� 7 ขณะที่่�เอกสารชิ้้น� หนึ่่�งจากข้้าหลวงประจำำ�นครเชีียงใหม่่
ถึึงกระทรวงมหาดไทยระบุุว่่า สร้้างถนนเสร็็จเมื่่�อ 7 พฤษภาคม
ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) โดยดำำ�เนิินการปลููกต้้นยางบ้้างแล้้วและ
กำำ�ลัังปลููกต่่อไป
บางเอกสารก็็ให้้ข้อ้ มููลว่า่ พระยาสุุรสีีห์วิ์ สิิ ษิ ฐศัักดิ์์� ข้้าหลวง
สิิทธิขิ าดมณฑลพายััพระหว่่างปีี 2445-2458 เป็็นผู้้�นำำ�ต้น้ ยางนา
มาปลููกตามนโยบายพััฒนาคููคลองและถนนหนทาง โดยในปีี
2454 ราชการแจกจ่่ายต้้นยางและต้้นขี้้�เหล็็กให้้ราษฎรช่่วยกััน
ปลููกสองข้้างทางในเขตจัังหวััดเชีียงใหม่่และลำำ�พููน กลายเป็็น
เอกลัักษณ์์ที่่�ทำำ�ให้้บางคนเรีียกขานว่่า ‘ถนนสายต้้นยาง-ขี้้�เหล็็ก’
อย่่างไรก็็ตาม ยางนาทั้้�งหมดเกืือบสองพัันต้้นเมื่่�อแรกปลููก
ล้้วนเจริิญเติิบโตด้้วยดีี เช่่นเดีียวกัับความเจริิญของถนนสาย
เล็็กๆ ที่่�ทวีีความสำำ�คััญขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในฐานะเส้้นทางเชื่่�อมการ
ติิดต่่อค้้าขายระหว่่างสองจัังหวััด แต่่หลัังจากปีี 2500 เป็็นต้้นมา
การดำำ�เนิินตามแนวทางของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิส่่งแรงกระเพื่่�อมความเปลี่่�ยนแปลงถึึงต้้นไม้้ใหญ่่กลุ่่�มนี้้�
มากขึ้้น� ทีีละน้้อย
เริ่่�มจากการตััดกิ่่�งก้้านยางนาเกืือบทุุกต้้นเพื่่�อเปิิดทาง
ให้้ติิดตั้้�งระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐานอย่่างสายไฟฟ้้าและสาย
โทรศััพท์์ ตามมาด้้วยการเปิิดใช้้ซููเปอร์์ไฮเวย์์ลำำ�ปาง-เชีียงใหม่่
ในปีี 2512 แม้้เส้้นทางใหม่่ที่่�เดิินทางได้้รวดเร็็วกว่่าจะลดทอน
ความสำำ�คัญข
ั องถนนสายเชีียงใหม่่-ลำำ�พูนู ลง แต่่ชุมุ ชนเมืืองที่่�ยังั
ขยายตััวต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2530 โดยขาดการวางแผนระยะยาว
ก็็ทำำ�ให้้ภููมิิทััศน์์ของถนนสายเชีียงใหม่่-ลำำ�พููนเปลี่่�ยนแปลงไป
มาก ทั้้�งยัังคุุกคามชีีวิิตและสุุขภาพของต้้นยางนาอีีกนัับไม่่ถ้้วน

กลุ่่�มต้้นยางนาสููงใหญ่่อายุุมากกว่่าร้้อยปีียืืนตระหง่่าน
ขนาบสองฝั่่�งซ้้าย-ขวาของถนนสายเชีียงใหม่่-ลำำ�พููน เป็็นระยะ
ทางประมาณสิิบกิิโลเมตร จากรอยต่่อจัังหวััดลำำ�พููนในอำำ�เภอ
สารภีีมุ่่�งสู่่�ตััวเมืืองเชีียงใหม่่ วัันนี้้�พวกมัันคืือมรดกแสนพิิเศษ
ซึ่่�งหาไม่่ได้้จากถนนสายใด ทว่่าวัันวานไม่่ได้้เป็็นเช่่นวัันนี้้�เลย
นัับตั้้�งแต่่วัันหยั่่�งราก แตกใบ เหยีียดลำำ�ต้้นขึ้้�นฟ้้า จน
ใหญ่่โตสง่่างามและสร้้างความร่่มรื่่น� ดัังในปััจจุุบันั ยางนาเหล่่านี้้�
กระทบกระทั่่�งกัับความเปลี่่�ยนแปลงและแรงกดดัันจากกิิจกรรม
ของมนุุษย์์มากกว่่าไม้้ยืืนต้้นอื่่�นๆ ซึ่่�งเติิบโตในป่่าหรืือพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์ นั่่�นทำำ�ให้้สมาชิิกบางส่่วนเริ่่�มอ่่อนล้้า อีีกกว่่าครึ่่�งก็็ตาย
จากไปแล้้ว
หากยางนาเหล่่ า นี้้� พูู ด ได้้ แ ละให้้ มัั น เล่่ า เรื่่� อ งราวชีี วิิ ต
ที่่�ผ่่านมา ไม่่แน่่ใจนัักว่่าจะเป็็นสิ่่�งที่่�มนุุษย์์อยากฟััง
ปััจจุุบัันถนนเส้้นนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของทางหลวงแผ่่นดิิน
หมายเลข 106 แต่่หากย้้อนกลัับไปในสมััยพญามัังราย มัันเป็็น
เพีียงเส้้นทางสััญจรเล็็กๆ ไล่่เลีียบแนวแม่่น้ำำ��ปิิงระหว่่างล้้านนา
กัับหริิภุุญชััย ซึ่่�งได้้รัับการปรัับปรุุงและขยายความกว้้างเป็็นทาง
เกวีียนตั้้�งแต่่เชิิงสะพานนวรััฐถึึงเมืืองลำำ�พููนเมื่่�อปีี 2438 ใน
รััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
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สถานการณ์์ย่ำ�ำ� แย่่ลงจนน่่าเป็็นห่่วง ทำำ�ให้้ในที่่�สุุดทางการ
จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ ก็็ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการพิิ จ ารณาแนวทาง
ปรัับปรุุงและแก้้ไขปััญหาต้้นยางนาบริิเวณถนนสายเชีียงใหม่่ลำำ�พููน ในปีี 2546 เพื่่�ออนุุรัักษ์์ยางนาควบคู่่�ไปกัับการดููแล
ความปลอดภััยของผู้้�อยู่่�อาศััยและผู้้�ใช้้เส้้นทาง
สองปีีถััดมาแขวงทางหลวงเชีียงใหม่่ที่่� 2 ส่่งมอบถนน
และต้้นยางนาให้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบขององค์์การบริิหารส่่วน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยมีีเทศบาลนครเชีียงใหม่่ เทศบาลตำำ�บล
หนองหอย เทศบาลตำำ�บลหนองผึ้้�ง เทศบาลตำำ�บลสารภีี และ
เทศบาลตำำ�บลยางเนิ้้�ง ร่่วมกัันดููแล ขณะที่่�ภาคประชาชนก็็จััด
พิิธีีบวชต้้นยางนาเพื่่�อสัักการะและเป็็นสััญลัักษณ์์ว่่าสิ่่�งล้ำำ��ค่่า
ที่่�ไม่่ควรถููกคุุกคาม
นัับจากนั้้�นกิิจกรรมดููแลต้้นยางนาระหว่่างเทศบาลทั้้�งห้้า
กัับภาคประชาชนก็็ค่่อยๆ ขัับเคลื่่�อนไปอย่่างสอดคล้้อง ช่่วงปีี
2556-2558 เครืือข่่ายเชีียงใหม่่เขีียว สวย หอม และองค์์กรภาคีี
ร่่วมกัันนำำ�ร่อ่ งสำำ�รวจและตรวจสุุขภาพต้้นยางนาในพื้้�นที่่�เทศบาล
ตำำ�บลยางเนิ้้�ง ภายใต้้โครงการ ‘เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการอนุุรัักษ์์
ต้้นไม้้ใหญ่่และการจััดการพื้้�นที่่�สีีเขีียวเมืืองเก่่าเชีียงใหม่่ตาม
แนวคิิ ด นิิ เวศประวัั ติิ ศ าสตร์์ อ ย่่ า งมีี ส่่ ว นร่่ ว ม’ โดยได้้ รัั บ การ
สนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานกองทุุนสิ่่�งแวดล้้อม แต่่ปััจจััยคุุกคาม
ในภาพรวมยัังไม่่เบาบางลง กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มจึึ ง ออกประกาศกำำ� หนดเขตพื้้� น ที่่� แ ละมาตรการ
คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมถนนสายยางนาเชีียงใหม่่-ลำำ�พููน เมื่่�อวัันที่่�
10 มีีนาคม 2558 ระยะเวลาใชัับัังคัับ 5 ปีี โดยห้้ามการกระทำำ�
หรืือกิิจกรรมที่่�เป็็นอัันตรายต่่อระบบรากหรืือลำำ�ต้้นของยางนา
และขี้้เ� หล็็ก

สารพัันสิ่่�งปลููกสร้้าง อาทิิ บ้้านจััดสรร อาคารพาณิิชย์์
ร้้านค้้า ฯลฯ พากัันผุุดขึ้้�นสองฝั่่�งในระยะประชิิดแนวถนน นำำ�มา
ซึ่่�งการตััดโค่่นยางนาจำำ�นวนมากเพื่่�อหลีีกทางโครงการขยายผิิว
ถนนและก่่อสร้้างทางเดิินเท้้า ซึ่่�งเอื้้�อประโยชน์์ด้้านการจราจร
และอำำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุุรกิิจพาณิิชย์์ ส่่วน
สมาชิิกยางนาที่่�ยัังรอดชีีวิิตก็็ล้้วนบอบช้ำำ�� จากการโดนตััดระบบ
รากบางส่่วนและการเทยางมะตอยหรืือคอนกรีีตปิิดทัับหน้้าดิิน
รอบโคนต้้น
เมื่่� อ ลงมืื อ สำำ� รวจและตรวจสุุ ขภาพยางนาอย่่ า งจริิ ง จัั ง
ก็็พบความโหดร้้ายที่่�ชวนให้้หดหู่่� ยางนาจำำ�นวนมากที่่�ค่่อยๆ
ยืืนต้้นตายเป็็นผลมาจากโดนเจาะลำำ�ต้้นแล้้วหยอดหรืือฝัังสาร
เคมีีที่่เ� ป็็นพิิษเข้้าไป หลายต้้นโดนราดน้ำำ��ร้อ้ นที่่�โคนต้้นเป็็นประจำำ�
นี่่�เป็็นการกระทำำ�ของมนุุษย์์ผู้้�มีีเจตนาปลิิดชีีพต้้นไม้้อายุุเกิิน
ร้้อยปีีเพีียงเพราะกัังวลว่่ากิ่่�งขนาดใหญ่่ของยางนาจะร่่วงหล่่น
หรืื อ ลำำ�ต้้ น จะโค่่ น ล้้ ม ทัั บ สิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งหรืื อ ทรัั พ ย์์ สิิ น เสีี ย หาย
พวกเขาไม่่สามารถตััดโค่่นได้้ทัันทีีเนื่่�องจากมีีกฎหมายห้้ามไว้้
จึึงต้้องใช้้วิิธีี ‘ลอบฆ่่า’ ที่่�ไม่่เอิิกเกริิกจนเกิินไป เมื่่�อฆ่่าได้้แล้้ว
ค่่อยไปแจ้้งความรายงานว่่าพบต้้นไม้้กลายเป็็นซากไปเสีียแล้้ว
จากนั้้�นจึึงให้้เทศบาลฯ มาดำำ�เนิินการตััดโค่่น
ยัังไม่่นัับการใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะริิมถนนโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผล
กระทบต่่อต้้นไม้้ใหญ่่ เช่่น การก่่อไฟเผาขยะบริิเวณโคนต้้น
ยางนา รวมถึึงการตอกตะปููติดิ ป้้ายโฆษณา ยางนาบางต้้นสะสม
ตะปููขึ้้�นสนิิมไว้้มากกว่่า 40 ตััว จึึงไม่่แปลกที่่�งานวิิจััยชิ้้�นหนึ่่�ง
ซึ่่�งสำำ�รวจยางนาจำำ�นวน 1,107 ต้้น ตลอดเส้้นทางสายเชีียงใหม่่ลำำ�พููน ในปีี 2538 จะชี้้�ชััดว่่า ร้้อยละ 90.7 ของความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับต้้นไม้้ใหญ่่ยัักษ์์นี้้�เป็็นการทำำ�ลายโดยฝีีมืือมนุุษย์์
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“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

มาตรการดัังกล่่าวอาจช่่วยบรรเทาปััญหาได้้บ้า้ ง แต่่ภารกิิจ
ฟื้้�นฟููเชิิงรุุกก็็ยัังต้้องเดิินหน้้าต่่อ หลัังเกิิดเหตุุพายุุฤดููร้้อนพััดโค่่น
ต้้นยางนากว่่าสิิบต้้นล้้มทัับบ้้านเรืือนและทรััพย์์สิินเมื่่�อปีี 2559
สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดเชีียงใหม่่
จึึงทำำ�งานร่่วมกัับโครงการหมอต้้นไม้้อาสา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
องค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น และกลุ่่�มอาสาสมััคร ดำำ�เนิินการ
สำำ�รวจและประเมิินสุุขภาพเบื้้�องต้้นของยางนาริิมถนนทั้้�งสาย
สิ่่�งที่่�พบคืือยางนาทั้้�งหมดเหลืือ 949 ต้้น แบ่่งเป็็นกลุ่่�ม
สุุขภาพค่่อนข้้างสมบููรณ์์เพีียง 159 ต้้น กลุ่่�มป่่วยปานกลาง คืือ
มีีกิ่่�งแห้้ง กิ่่�งผุุ โพรง หรืือบาดแผลอีีก 433 ต้้น และกลุ่่�มที่่�ป่่วย
รุุนแรงเพราะรอบโคนต้้นโดนปิิดทัับหรืือลำำ�ต้้นมีีกาฝากโอบรััด
357 ต้้น ยางนาในสภาพวิิกฤตนี้้�คิิดเป็็นสััดส่่วนมากกว่่า 1 ใน 3
เครืื อ ข่่ า ยเชีี ย งใหม่่ เขีี ย ว สวย หอม และองค์์ ก รภาคีี
จึึงดำำ�เนิินโครงการ ‘การฟื้้�นฟููระบบรากและสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ในการอนุุรัักษ์์ต้้นยางนาถนนสายเชีียงใหม่่-ลำำ�พููนให้้อยู่่�คู่่�ชุุมชน
อย่่างปลอดภััย สวยงาม และยั่่�งยืืน’ ระยะเวลา 2 ปีี (ปีี 25612563) และได้้รัับการสนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานกองทุุนสิ่่�งแวดล้้อม
โครงการนี้้� มุ่่� งเน้้ น การกำำ� หนดวิิ ธีี ดูู แ ลและตัั ด แต่่ ง ต้้ น ยางนา

อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งเผยแพร่่ความรู้้�ปลููกฝัังความเข้้าใจของ
การอนุุรัักษ์์อย่่างสร้้างสรรค์์ พร้้อมทั้้�งผลิิตสายตรวจยางนา
กัับหมอต้้นไม้้ และฟื้้�นฟููระบบรากยางนาตามหลัักวิิชาการ
ปีีละ 120 ต้้น โดยไม่่ละเลยที่่�จะส่่งเสริิมกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วม
ของภาคประชาชนด้้วยการดึึงเครืือข่่ายแนวร่่วม อาสาสมััคร
และชาวชุุมชนจากทั้้�งห้้าเทศบาล เข้้ามาช่่วยแก้้ไขปััญหา
ตลอดระยะเวลาเกืือบยี่่�สิิบปีีที่่�ผ่่านมา ภารกิิจดููแลต้้น
ยางนาบนถนนคู่่�เมืืองเชีียงใหม่่จึงึ ได้้ปรากฏความคืืบหน้้าอย่่าง
น่่ายิินดีี โดยภาคประชาชนที่่�เข้้มแข็็งเป็็นกลไกผลัักดัันที่่�สำำ�คัญ
ั
ทั้้� ง ยัั งได้้ รัับการสนัั บ สนุุ นจากภาครััฐ องค์์การบริิหารส่่วน
ท้้องถิ่่�น สถาบัันการศึึกษา และภาคเอกชนด้้วยดีี กระทั่่�ง
สามารถขยัับเดิินอีีกก้้าวใหญ่่ด้้วยการก่่อตั้้�ง ‘สมาคมยางนาขี้้�เหล็็กสยาม’ ขึ้้�นในปีี 2562 เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้� ประสาน
ความร่่วมมืือ และจััดการกองทุุนยางนา-ขี้้เ� หล็็ก ซึ่่ง� ใช้้คุ้้�มครอง
ชีีวิิตและทรััพย์์สิินของสมาชิิกที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากต้้น
ยางนาและขี้้�เหล็็ก
...เพราะต้้นไม้้ไม่่สามารถพููดคุุยกัับมนุุษย์์ได้้ นี่่�จึึงเป็็น
เรื่่�องราวอัันมากมายที่่�อยากเล่่าให้้คุุณฟััง
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ตะเคียนทอง

วัดตะเคียนงาม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง

ห่่างจากชายฝั่่�งทะเลประมาณหนึ่่�งกิิโลเมตร ท่่ามกลาง
วงล้้อมของป่่าชายเลน ชุุมชน และพื้้�นที่่�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์ทะเล
บริิ เวณฝั่่� ง ขวาของปากน้ำำ��ป ระแสร์์ ในอำำ� เภอแกลง จัั ง หวัั ด
ระยอง มีีต้้นตะเคีียนทองต้้นใหญ่่สองต้้นที่่�ยืืนข้้างเคีียงกัันมา
ยาวนาน
ทั้้�งคู่่�อยู่่�ตรงนั้้�นตั้้�งแต่่เมื่่�อใดไม่่ปรากฏข้้อมููลแน่่ชััด มีีเพีียง
เรื่่�องราวบอกต่่อกัันมาว่่า ด้้วยความสููงที่่�โดดเด่่นและโผล่่พ้้น
แนวต้้นไม้้ป่่าชายเลนด่่านหน้้าทำำ�ให้้สัังเกตเห็็นได้้จากระยะไกล
ตะเคีี ย นคู่่�ทุุ ก ข์์ คู่่� ยากจึึ ง เป็็ น หมุุ ด หมายสำำ�คัั ญ ในอดีี ต เพื่่� อ ให้้
ชาวเรืือมองหาทิิศทางการนำำ�เรืือเข้้าฝั่่�งในรุ่่�งสาง บ้้างก็็ว่่าใช้้พิิกััด
ระหว่่างยอดไม้้สองต้้นชี้้�ตำำ�แหน่่งนััดพบบนชายฝั่่�งด้้วย

ความต่่างได้้อย่่างชััดเจนจากลัักษณะการแตกกิ่่�งก้้านจำำ�นวน
มาก ส่่งผลให้้เรืือนยอดแผ่่เป็็นพุ่่�มกว้้าง
โดยลัักษณะทางพฤกษศาสตร์์แล้้ว ตะเคีียนทองเป็็นไม้้
ยืืนต้้น ไม่่ผลััดใบ มัักเจริิญเติิบโตในป่่าดิิบและพบกระจาย
ตามที่่�ราบใกล้้ฝั่่�งแม่่น้ำำ��หรืือลำำ�ธาร ซึ่่�งบริิเวณที่่�ต้้นตะเคีียน
เจ้้าแม่่และต้้นตะเคีียนเจ้้าพ่่อขึ้้�นอยู่่�ก็็สอดคล้้องตามที่่�ตำำ�รา
ว่่ า ไว้้ เ พราะห่่ า งจากแม่่ น้ำำ��ประแสร์์ ร าว 500 เมตรเท่่ านั้้� น
เพีียงแต่่ลัักษณะพื้้�นที่่�โดยรอบมีีการเปลี่่�ยนแปลงสภาพตาม
การพััฒนาเมืือง กระทั่่�งปััจจุุบัันกลายเป็็นชุุมชน แทบไม่่เหลืือ
ร่่องรอยของระบบนิิเวศในอดีีตอีีกต่่อไป
หลัังจากต้้นตะเคีียนทองเก่่าแก่่ได้้รัับเลืือกในปีี 2560
ให้้เป็็นหนึ่่�งในต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�มีีความสำำ�คััญทางวััฒนธรรมและ
ประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�นตามโครงการ ‘รุุกขมรดกของแผ่่นดิิน
ใต้้ร่่มพระบารมีี’ ของกระทรวงวััฒนธรรม หน่่วยงานท้้องถิ่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ร่่วมกัันดำำ�เนิินงานรุุกขกรรมตามหลัักวิิชาการ
โดยเข้้ามาดููแลบำำ�รุุงทุุกส่่วนตั้้�งแต่่เรืือนยอดเรื่่�อยลงมาจนถึึง
รากที่่�อยู่่�ใต้้ดินิ แม้้ลักั ษณะภายนอกโดยรวมดููแข็็งแรง ไร้้โรคพืืช
แต่่ก็็พบว่่ามีีหลายจุุดที่่�เริ่่�มอ่่อนแอและต้้องได้้รัับการเยีียวยา
เริ่่�มจากการตััดสางกิ่่�งให้้พุ่่�มเรืือนยอดโปร่่งขึ้้�นเพื่่�อให้้
ลมไหลผ่่ า นสะดวกและไม่่ ต้้ า นลม พร้้ อ มกัั บ ตัั ดทิ้้� งกิ่่� ง แห้้ ง
ป้้องกัันการหัักและการร่่วงหล่่นในยามพายุุฝนคะนอง จากนั้้�น
สำำ�รวจซอกโพรงต่่างๆ และศััลยกรรมปิิดช่่องว่่างเหล่่านั้้�นเพื่่�อ
ไม่่ให้้น้ำำ��เข้้าไปขัังอยู่่�ภายใน ซึ่่�งจะเป็็นแหล่่งสะสมเชื้้�อราและ
ทำำ�ให้้เนื้้�อไม้้ผุุเสีียหาย
ลำำ�ดัับต่่อไปคืือการเปิิดหน้้าดิินสำำ�รวจโครงสร้้างและ
ความแข็็งแรงของระบบราก กระตุ้้�นการเกิิดรากใหม่่ด้้วยสาร

เป็็นที่่�รู้้�กัันว่่าตะเคีียนคู่่�นี้้�อยู่่�มาก่่อนวััดเนิ่่�นนาน ประมาณ
อายุุราว 400 ปีี ซึ่่ง� ตรงกัับรััชสมัยั พระเจ้้าปราสาททอง จนกระทั่่�ง
บริิเวณนี้้�เกิิดเป็็นชุุมชน ทำำ�มาค้้าขายกัันบริิเวณปากน้ำำ��ประแสร์์
แต่่ก็ยั็ งั คงไม่่มีวัี ดั ประจำำ�ชุมุ ชน หากใครอยากทำำ�บุญ
ุ บำำ�เพ็็ญกุศุ ล
หรืื อ ประกอบกิิ จ กรรมทางศาสนา ก็็ ต้้ อ งไปวัั ด ที่่� อ ยู่่�ห่่ า งไกล
การเดิินทางค่่อนข้้างยากลำำ�บาก กลุ่่�มพุุทธศาสนิิกชนผู้้�มีีจิิต
ศรััทธาจึึงร่่วมกัันบริิจาคทุุนทรััพย์์และก่่อสร้้างวััดขึ้้�นเมื่่�อปีี 2409
ในบริิเวณเดีียวกัับที่่�ต้้นตะเคีียนทองทั้้�งสองเติิบโตอยู่่� และตั้้�งชื่่�อ
ว่่า ‘วััดตะเคีียนงาม’
เมื่่� อ ลอดผ่่ า นซุ้้�มประตูู วัั ด ตะเคีี ย นงามเข้้ า มาจะพบ
ตะเคีียนทองต้้นแรกที่่�ลำำ�ต้น้ ตรง ขนาดเส้้นรอบวงลำำ�ต้น้ ประมาณ
7.4 เมตร และมีีกิ่่ง� ใหญ่่เดี่่�ยวพุ่่�งขึ้้น� เบื้้�องบน ความสููงราว 20 เมตร
นี่่�คืือต้้นตะเคีียนเจ้้าแม่่ ถััดเข้้ามาไม่่ไกลเป็็นตำำ�แหน่่งของต้้น
ตะเคีียนเจ้้าพ่่อ ซึ่่�งความสููงใกล้้เคีียงกัันที่่�ประมาณ 20 เมตร
แต่่ลำำ�ต้้นมีีขนาดย่่อมกว่่า วััดเส้้นรอบวงได้้ 5.6 เมตร และสัังเกต
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ด้วยความสูงโดดเด่นและโผล่พ้นแนวป่าด้านหน้า
ในอดีตตะเคียนคู่ทุกข์คู่ยากจึงเป็นหมุดหมายสำ�คัญ
ให้ชาวเรือมองหาทิศทางนำ�เรือเข้าฝั่งในยามรุ่งสาง

เร่่งรากและฮอร์์โมน เพื่่�อให้้รากงอกใหม่่ทำำ�หน้้าที่่�ดููดซึึมอาหาร
และค้ำำ��ยัันต้้นตะเคีียนทองอาวุุโสได้้มั่่�นคงกว่่าเดิิม รวมถึึงจััดทำำ�
แผนผัังราก (root map) แสดงตำำ�แหน่่งและทิิศทางของรากที่่�มีี
ขนาดใหญ่่กว่่าสิิบเซนติิเมตรไว้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐาน ช่่วยให้้การ
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์รอบๆ ต้้นตะเคีียนทองคู่่�ในอนาคตเป็็นได้้โดย
ละมุุนละม่่อม สร้้างความกระทบกระเทืือนกัับรากให้้น้้อยที่่�สุุด
ปิิดท้้ายด้้วยการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพดิินและบำำ�รุงุ ธาตุุอาหารส่่วนที่่�
ขาดแคลนด้้วยปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์

แม้้จะใช้้เวลานานหลายเดืือน แต่่กระบวนการทั้้�งหมด
มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับต้้นไม้้อายุุมาก ซึ่่ง� ปรากฏความ
ร่่วงโรยตามวััยและไม่่สามารถเยีียวยาตััวเองได้้เหมืือนเดิิม
การดููแลส่่วนต่่างๆ ในรายละเอีียดเหล่่านี้้�นอกจากจะป้้องกััน
ความเสีียหายจากโรคภััยที่่�อาจลุุกลามหากปล่่อยปละละเลย
ยัังช่่วยฟื้้�นฟููให้้ต้้นตะเคีียนทองสองตายายมีีสุุขภาพดีีพอที่่�จะ
ยืืนต้้นโดดเด่่นอย่่างแข็็งแรงต่่อไป
ชาวประมงอาจไม่่ต้อ้ งใช้้ตะเคีียนยัักษ์์ในการนำำ�ทางแล้้ว
แต่่ไม้้คู่่�นี้้�อย่่างไรก็็คืือหมุุดหมายสำำ�คััญแห่่งปากน้ำำ��ประแสร์์
ที่่�สมควรรัักษาให้้คงอยู่่�สืืบไปอีีกนานเท่่านาน
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หว้าน้ำ�

หาดทรายสูง บ้านลาดเจริญ อำ�เภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ณ จุุ ด หัั ก เหของสายน้ำำ�� โขงที่่� อำำ� เภอเขมราฐ จัั ง หวัั ด
อุุบลราชธานีี แม่่น้ำำ��นานาชาติิสายนี้้�ล่่องมาแล้้วเลี้้�ยวโค้้งเป็็น
รููปตััวยูู เปลี่่�ยนทิิศทางการไหลจากแนวตะวัันตกสู่่�ตะวัันออกมา
เป็็นแนวเหนืือสู่่�ใต้้ ทำำ�ให้้บริิเวณดัังกล่่าวมีีตะกอนทรายเนื้้�อ
ละเอีียดสะสมทัับถมรวมกัันเป็็นปริิมาณมหาศาล กระทั่่�งกลายเป็็นเนิินสููงดููแปลกตา เรีียกกัันต่่อมาว่่า ‘หาดทรายสููง’ ทอดตััว
ขนานกัับลำำ�น้ำ�ำ� เป็็นระยะทางร่่วมร้้อยเมตร
หาดทรายน้ำำ��จืดื แห่่งบ้้านลาดเจริิญ อำำ�เภอเขมราฐ จัังหวััด
อุุบลราชธานีี เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวของคนท้้องถิ่่�นมานาน แต่่
เพิ่่�งได้้รัับการพััฒนาอย่่างจริิงจัังและประชาสััมพัันธ์์ในวงกว้้าง
ช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา นอกจากภููมิิทััศน์์แปลกตาอัันเป็็นผลงาน
การกััดเซาะและการพััดพาของน้ำำ�� แล้้ว บริิเวณใกล้้เคีียงยัังมีี
‘ต้้นหว้้าน้ำำ��คู่่�รััก’ เป็็นอีีกหนึ่่�งแรงดึึงดููดสำำ�คััญให้้หลายคนแวะไป
เยี่่�ยมชม

กัันมาก ลำำ�ต้้นทั้้�งคู่่�บิิดโค้้งอย่่างอิิสระ แต่่ต่่างโน้้มเอนเข้้าหากััน
เล็็กน้้อย ขณะที่่�กิ่่ง� ก้้านพาดเกี่่�ยวสอดประสาน กลุ่่�มใบที่่�ค่อ่ นข้้าง
แน่่นทึึบก็็ผนวกรวมกัันอย่่างกลมกลืืน ดููคล้้ายต้้นไม้้สองต้้น
ยืืนเคีียงข้้างอยู่่�ใต้้พุ่่�มของเรืือนยอดเดีียว ชวนให้้จิินตนาการถึึง
สองชีีวิิตที่่�ผููกพัันยาวนานและโอบกอดกัันด้้วยความรััก
แม่่ น้ำำ�� โขงเป็็ น มหานทีี ที่่� มีี ส องฤดูู ก าล คืื อ ฤดูู น้ำ��ำ หลาก
และฤดูู น้ำำ�� แล้้ ง ระดัั บ น้ำำ�� ในแม่่ น้ำำ��ก็็ แ ตกต่่ า งกัั น อย่่ า งชัั ด เจน
บางพื้้�นที่่�อาจต่่างมากถึึงสิิบเมตร ฤดููน้ำ�ำ� หลากเริ่่�มต้้นประมาณ
เดืือนมิิถุุนายน เมื่่�อมรสุุมพาสายฝนเทกระหน่ำำ�� ทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��
ในแม่่น้ำำ��โขงเพิ่่�มสููงขึ้้น� นานหลายเดืือน ทั้้�งยัังไหลเชี่่ย� วเกรี้้ย� วกราด
กััดเซาะแก่่งหิินผา พััดพาแร่่ธาตุุตะกอนดิินตะกอนทรายมา
เพิ่่�มเติิมความอุุดมสมบููรณ์์ให้้พืชพั
ื นั ธุ์์�สองฝั่่�งโขง กระทั่่�งหมดฝน
ไปสัักพััก ราวเดืือนธัันวาคมหรืือมกราคมจึึงเข้้าสู่่�ฤดููน้ำำ��แล้้ง
ซึ่่�งระดัับน้ำำ��ลดลงเรื่่�อยๆ ปล่่อยให้้พื้้�นที่่�ริิมตลิ่่�งและแก่่งหิินผา
โผล่่พ้้นน้ำำ�� รอคอยการท่่วมของน้ำำ�� หลากในรอบถััดไป...เกิิดขึ้้�น
และหมุุนเวีียนตามธรรมชาติิเช่่นนี้้�มาแสนนาน
ต้้นหว้้าน้ำำ��คู่่�รัักรวมถึึงเพื่่�อนฝููงหว้้าน้ำำ�ล
� ะแวกนั้้�นได้้รัับ
อิิทธิิพลจากวงจรน้ำำ��หลาก-น้ำำ��แล้้งถ้้วนหน้้า น้ำำ��ที่่�ไต่่ระดัับสููงขึ้้�น
ช่่วงเดืือนมิิถุุนายนจะท่่วมเรืือนยอดจนมิิดภายในเวลาไม่่เกิิน
หนึ่่� ง เดืื อ น พลพรรคหว้้ า ทั้้� ง หมดจะจมอยู่่�ใต้้ น้ำ�ำ� เช่่ น นั้้� น นาน
หลายเดืือนในสภาพทิ้้�งใบจนหมด จวบจนราวเดืือนมกราคม
ต้้นหว้้าน้ำำ��จึึงกลัับมาอวดโฉมในสภาพกิ่่�งก้้านโกร๋๋น ก่่อนจะผลิิ
ใบใหม่่และออกดอกอย่่างเร่่งรีีบ
ย่่างเข้้าเดืือนมีีนาคมผลหว้้าน้ำำ��ก็็ดกดื่่�น ทยอยเปลี่่�ยนสีี
จากเขีียวเป็็นม่่วงดำำ� ชาวบ้้านก็็จะมาเก็็บผลสุุกเหล่่านั้้�นเพื่่�อ
นำำ�ไปแปรรููปเป็็นสบู่่�หมากหว้้าน้ำำ��และน้ำำ��หมากหว้้าน้ำำ�� สอง
ผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�นขึ้้�นชื่่�อของชุุมชนเขมราฐ

หว้้าน้ำำ��หรืือหมากหว้้าเป็็นไม้้ยืืนต้้นที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในทวีีป
เอเชีียเขตร้้อน เช่่น อิินเดีีย พม่่า มาเลเซีีย เติิบโตได้้ในทุุก
ภููมิิภาคของประเทศไทย แต่่เนื่่�องจากเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ชอบน้ำำ��และ
มีีความทนทานอย่่างมากต่่อสภาพน้ำำ��ท่่วมขัังจึึงมัักพบใกล้้ๆ
แหล่่งน้ำำ�� ไม่่ว่่าจะเป็็นแม่่น้ำำ�� ลำำ�ธาร น้ำำ��ตก รวมถึึงบริิเวณที่่�น้ำ�ำ�
ท่่วมขัังบ่่อยครั้้�งอย่่าง ‘ป่่าบุ่่�งป่่าทาม’ ซึ่่�งเป็็นระบบนิิเวศที่่�มีี
ลัักษณะเฉพาะในพื้้�นที่่�ราบน้ำำ��ท่่วมถึึงเช่่นหาดทรายสููงแห่่งนี้้�
หากใช้้เวลาเดิินสำำ�รวจละแวกนี้้�สัักพัักจะสัังเกตเห็็นต้้น
หว้้าน้ำำ��น้้อยใหญ่่ขึ้้�นกระจายอยู่่�ตลอดแนวชายฝั่่�ง มีีมากจน
อาจยกให้้เป็็นพัันธุ์์�พืืชเจ้้าถิ่่�น เพีียงแต่่คู่่�รัักสองต้้นนี้้�ยืืนอยู่่�แนว
นอกสุุด ไร้้สิ่่ง� บดบััง จึึงเห็็นได้้ชัดั เจนเมื่่�อมองจากแม่่น้ำำ��โขง ทั้้�งยััง
มีีลัักษณะโดดเด่่นกว่่าใคร ทำำ�ให้้ได้้รัับความสนใจเป็็นพิิเศษ
แม้้คนทั่่�วไปดููด้้วยตาอาจไม่่รู้้�สึึก แต่่หว้้าน้ำำ��คู่่�รัักขนาด
เล็็กนี้้�มีีอายุุร่่วมสองร้้อยปีีแล้้ว ด้้วยความที่่�เป็็นสายพัันธุ์์�เล็็ก
ความเก่่าแก่่จึึงต้้องสัังเกตที่่�ลำำ�ต้้น สองต้้นนี้้�เจริิญเติิบโตใกล้้ชิิด
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ผู้คนผูกโยงการผ่านร้อนผ่านหนาวของหว้าน้ำ�สองต้นนี้
เข้ากับชีวิตที่ฝ่าพันทุกข์สุขเคียงข้างกัน
จึงยกให้ต้นหว้าน้ำ�คู่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันมั่นคง
หากเปรีียบการจมอยู่่�ใต้้น้ำำ��เป็็นห้้วงยามของความยาก
ลำำ� บาก การผลิิ ใ บใหม่่ แ ละการออกดอกผลย่่ อ มเทีี ย บได้้ กัั บ
ชั่่�วโมงแห่่งความสุุขสัันต์์ หลายคนรู้้�สึึกถึึงการผ่่านร้้อนหนาว
อัันยาวนานของหว้้าน้ำำ�ส
� องต้้นนี้้�และผููกโยงความหมายเข้้ากัับ
ชีี วิิ ตที่่� ฟัั น ฝ่่ า ทุุ ก ข์์ - สุุ ข เคีี ย งข้้ า งกัั น จึึ ง ยกให้้ ต้้ น หว้้ า น้ำำ��คู่่� เป็็ น
สััญลัักษณ์์แห่่งความรัักอัันมั่่�นคง

เป็็นช่่วงๆ กลายเป็็นตััวกัักตะกอนที่่�ควรไหลเวีียนสู่่�ลำำ�น้ำ��ำ โขง
ตอนล่่าง ขวางกั้้�นการอพยพของปลาน้ำำ��จืดื จำำ�นวนมาก ทั้้�งหมด
สร้้างความสั่่�นสะเทืือนรุุนแรงแก่่ระบบนิิเวศ ทำำ�ลายทรััพยากร
ประมง และส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตผู้้�คนสองฝั่่�งโขงในหลาย
พื้้�นที่่� แม้้ตอนนี้้�หว้้าน้ำำ��คู่่�รัักยัังไม่่ได้้รัับผลกระทบชััดเจน ทว่่า
ล่่าสุุดในปีี 2563 นี้้� ปฏิิทิินล่่วงเลยมาถึึงต้้นเดืือนสิิงหาคม
ก็็ยัังไร้้วี่่�แววของฤดููน้ำำ��หลาก อาจเพราะฝนที่่�ล่่าช้้าเข้้าผสมโรง
ทำำ�ให้้เขื่่�อนแต่่ละแห่่งปล่่อยน้ำำ��น้้อยลง ฤดููน้ำำ��แล้้งของสายน้ำำ��
โขงจึึงยืืดระยะยาวนานยิ่่�งกว่่าเดิิม
เป็็นเรื่่�องเกิินคาดการณ์์ว่่า ปริิมาณตะกอนที่่�ลดลงและ
ระดัับน้ำำ��โขงที่่�ผัันผวนมากขึ้้�นจะส่่งผลระยะยาวต่่อต้้นหว้้าน้ำำ��
คู่่�รัักรวมถึึงพัันธุ์์�ไม้้พิิเศษอื่่�นๆ ในที่่�ราบลุ่่�มแม่่น้ำำ��อย่่างไร หรืือ
หาดทรายสููงจะยัังคงอยู่่�หรืือไม่่
หากสััญลัักษณ์์แห่่งความรัักของต้้นไม้้ที่่�ยืืนยาวมาถึึง
สองร้้อยปีีถึึงคราวต้้องจบไปด้้วยน้ำำ�มื
� ือมนุุษย์์ในวัันนี้้� คงต้้อง
ถืือเป็็นโศกนาฏกรรม

ทว่่ าสถานการณ์์ การขึ้้�น-ลงของน้ำำ��ในแม่่ น้ำ�ำ� โขงวัั นนี้้�ผิิด
เพี้้�ยนไปจากวงจรดั้้�งเดิิมมาก เกิิดความผัันผวน ‘ท่่วมหน้้าแล้้ง
แห้้งหน้้าฝน’ บ่่อยครั้้�งขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา สาเหตุุ
หลัักมาจากการสร้้างเขื่่�อนกั้้�นแม่่น้ำำ��โขงตอนบนนัับสิิบแห่่งใน
เขตสาธารณรััฐประชาชนจีีนและอีีกหนึ่่�งแห่่งในเขตสาธารณรััฐ
ประชาธิิ ป ไตยประชาชนลาวเพื่่� อ ผลิิ ต กระแสไฟฟ้้า ทั้้� ง หมด
ตั้้�งอยู่่�ก่่อนแม่่น้ำำ��โขงจะลััดเลาะถึึงบริิเวณหาดทรายสููง ตำำ�แหน่่งที่่�
หว้้าน้ำำ��คู่่�รัักยืืนต้้นอยู่่�
สิ่่�งก่่อสร้้างขนาดใหญ่่เหล่่านี้้�ไม่่เพีียงเข้้าควบคุุมระดัับน้ำำ��
ในแม่่น้ำำ��ด้้วยการเปิิด-ปิิดประตููระบายน้ำำ�� แต่่ยัังแบ่่งกั้้�นลำำ�น้ำ�ำ�
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มะเดื่อกวาง

ป่าบ้านดอนดงคำ� อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

อาจเพราะไม่่ ใช่่ ต้้นไม้้ ดาวเด่่ นที่่� มีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิ จ
เหมืือนยางนา ไม้้แดง ตะเคีียน หรืือมะค่่า มะเดื่่�อกวางต้้นนี้้�
จึึงซ่่อนตััวเองอยู่่�ในป่่าชุุมชนบ้้านหััวบึึง หรืือที่่�ชาวบ้้านเรีียกว่่า
‘ป่่าดอนดงคำำ�’ ตำำ�บลทรายมููล จัังหวััดขอนแก่่น มานานกว่่า
สองร้้อยปีี และมีีน้้อยคนสัังเกตเห็็นความไม่่ธรรมดาที่่�ซ่่อนอยู่่�
ในการยืืนต้้นสง่่างามบนแผ่่นดิินอีีสานของมััน

ในขณะที่่�บริิเวณโดยรอบเปลี่่�ยนสภาพเป็็นพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
เชิิงเดี่่�ยวไปหมดแล้้ว...
เมื่่�อค้้นหาคำำ�ตอบย้้อนไปในอดีีตจึึงพบว่่า ค่่านิิยมในการ
อนุุรักั ษ์์ป่า่ ของผู้้�คนที่่�นี่่ฝั� งั รากลึึกมาตั้้�งแต่่ช่ว่ งแรกของการก่่อร่่าง
ชุุมชนเมื่่�อราวปีี 2438-2442 ภายใต้้การนำำ�ของหลวงปู่่�สีีทน
กิิตฺฺติิปญฺฺโญ ที่่�ชาวบ้้านตำำ�บลทรายมููลให้้ความเคารพนัับถืือ
อย่่างมากในฐานะสงฆ์์ผู้้�ปฏิบัิ ัติิภาวนาเคร่่งครััด เป็็นเนื้้�อนาบุุญ
สำำ�หรัับญาติิโยม ทั้้�งมีีกิิตติิศััพท์์ในทางวิิทยาคมเป็็นที่่�ยำำ�เกรง
โดยสิ่่� ง หนึ่่� ง ที่่� ห ลวงปู่่�สีี ท นสั่่� ง สอนเสมอคืื อ ให้้ รััก ษาป่่ า ‘เพื่่� อ
อนาคตลููกหลานจัักได้้เบิ่่�งกัันต่่อๆ ไป’
ด้้วยการเพีียรสอนและทำำ�นเป็็นเยี่่�ยงอย่่าง ประกอบกัับ
ศรััทธาในจริิยวััตรหรืืออิิทธิิฤทธิ์์�ที่่�ชาวบ้้านมีีให้้แก่่หลวงปู่่�อย่่าง
เต็็มเปี่่�ยม หลวงปู่่�สีีทนจึึงเป็็นศููนย์์รวมแรงรวมใจจากทุุกคน
และมีีบทบาทสำำ�คััญยิ่่�งต่่อการปลููกฝัังความคิิดอนุุรักั ษ์์ป่่าชุุมชน
โดยภายหลัังจากหลวงปู่่�สีีทนมรณภาพ ชาวบ้้านได้้ดำำ�เนิินการ
สร้้างเจดีีย์ข์ นาดเล็็กไว้้ในป่่าดอนดงคำำ�เพื่่�อบรรจุุอััฐิิ และถืือเป็็น
ธรรมเนีียมปฏิิบััติิที่่�คนในชุุมชนจะร่่วมกัันแสดงความเคารพ
สัักการะและขอพรในวัันที่่� 16 เมษายนของทุุกปีี

มะเดื่่�อกวางเป็็นพืืชสกุุลเดีียวกัับโพธิ์์�และไทร จััดเป็็น
ไม้้ยืืนต้้นขนาดใหญ่่ ผลััดใบระยะสั้้�นๆ สููงได้้ถึึง 20-30 เมตร
ลำำ�ต้้นเปลาตรง ครั้้�นอายุุมากขึ้้�นก็็จะปรากฏพููพอนที่่�โคนต้้น
พบได้้แพร่่หลายทุุกภููมิิภาคของประเทศไทย แต่่จะเจริิญเติิบโต
ได้้ดีีเฉพาะพื้้�นที่่�ที่่�มีีความชื้้�นสููงเท่่านั้้�น ผลทรงกลมแป้้นตาม
สกุุลมะเดื่่�อที่่�ร่่วงหล่่นรอบต้้นทำำ�ให้้มีีต้้นอ่่อนของมะเดื่่�อกวาง
ขึ้้�นอยู่่�ประปราย แต่่หลายคนที่่�ขุุดต้้นอ่่อนกลัับไปปลููกที่่�บ้้าน
มัักต้้องผิิดหวััง เพราะอััตราการรอดชีีวิิตต่ำ�ำ� สัันนิิษฐานว่่าเป็็น
เพราะความชื้้น� ในดิินและอากาศยัังไม่่เพีียงพอ การที่่�มะเดื่่�อกวาง
ต้้นแม่่นี้้�กลัับเติิบโตกว่่าสองร้้อยปีีบนแผ่่นดิินจัังหวััดขอนแก่่น
ที่่�เมื่่�อปีี 2562 ผู้้�ว่่าราชการเพิ่่�งจะต้้องประกาศภาวะภััยแล้้ง
ทุุกตำำ�บล จึึงนัับว่่าไม่่ใช่่เรื่่อ� งสามััญเลย
ป่่าดอนดงคำำ�มีีเนื้้�อที่่� 88 ไร่่ 9 ตารางวา ขึ้้�นทะเบีียน
ป่่าชุุมชนกัับกรมป่่าไม้้อย่่างเป็็นทางการเมื่่�อ 18 มีีนาคม 2556
ส่่ ง ผลให้้ ชุุ ม ชนบ้้ า นหัั ว บึึ ง มีี สิิ ทธิิ เ ต็็ ม ที่่� ใ นการบริิ ห ารจัั ด การ
ดููแลรัักษา และใช้้ประโยชน์์ภายใต้้หลัักการความยั่่�งยืืน ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ไกรเลิิ ศ ทวีี กุุ ล จากคณะเกษตรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เคยเข้้ามาสำำ�รวจพื้้�นที่่�และรู้้�สึึกประทัับใจ
ในเสน่่ ห์์ ข องรากพูู พ อน ตลอดจนชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ความพิิ เ ศษว่่ า
มะเดื่่�อกวางขนาดใหญ่่ไม่่ใช่่ไม้้ยืืนต้้นที่่�พบได้้ทั่่�วไปในภููมิิภาค
แห้้งแล้้ง ผู้้�คนจึึงเริ่่�มให้้ความสนใจในฐานะเป็็นมะเดื่่�อกวาง
ที่่�สวยสมบููรณ์์ที่่�สุุดต้้นหนึ่่�ง

วัันนี้้� ท่่ามกลางภััยแล้้งรอบด้้านของอีีสาน และการตััดโค่่น
ป่่าเป็็นบริิเวณกว้้างเพื่่�อสร้้างสนามบิินน้ำำ��พอง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้แหล่่งน้ำำ��
ผุุดที่่�เคยมีีอยู่่�จำำ�นวนมากเหืือดหายไปเกืือบหมดสิ้้�น ป่่าดอนดงคำำ�
กลายเป็็นสิินทรััพย์์ของชุุมชนที่่�ประเมิินค่่ามิิได้้ และมะเดื่่�อกวาง
ต้้ น งามก็็ ร อดชีี วิิ ต มาจนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น พร้้ อ มกัั น กัั บ ไม้้ ใ หญ่่ อีี ก
หลายต้้น และเหล่่าไม้้ในอารัักขาของชาวบ้้านก็็สนองคุุณทัันตา
เห็็น บ่่อน้ำำ�ผุ
� ุดธรรมชาติิซึ่่�งอยู่่�ในบริิเวณนี้้�จึึงยัังคงมีีน้ำำ��สะอาด
เติิ ม เต็็ ม อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ชาวบ้้ า นแถบนี้้� ไ ม่่ เ คยขาดแคลนน้ำำ��
สำำ�หรัับปลููกผััก เลี้้�ยงปลา และป้้อนเข้้าระบบประปาหมู่่�บ้้าน
ดููเหมืือนมิิใช่่เพีียง ‘ได้้เบิ่่�งกัันต่่อๆ มา’ เท่่านั้้�น แต่่พลััง
ศรััทธาของพระสงฆ์์และชาวบ้้าน ได้้ทำำ�ให้้คนรุ่่�นหลัังมีีกิินมีีใช้้
และมีีชีีวิตที่่
ิ �ไม่่แล้้งไร้้มาจนถึึงทุุกวัันนี้้�

แต่่อะไรคืือปััจจััยเกื้้อ� หนุุนให้้ต้น้ ไม้้จำำ�นวนมากในป่่าชุุมชน
แห่่งนี้้�ยัังดำำ�รงอยู่่�และคงความอุุดมสมบููรณ์์มาได้้จนถึึงปััจจุุบััน
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| The Old Dame by the River |
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| Gallery of Trees |

ไกร

ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หนึ่่� ง ในสายพัั น ธุ์์�ไม้้ ม งคลตระกูู ล Ficus ที่่� มีี ถิ่่� น กำำ� เนิิ ด
ในประเทศอิินเดีีย ศรีีลัังกา ปากีีสถาน คืือเจ้้าของชื่่�อสามััญที่่�
แปลว่่ายิ่่�งใหญ่่ หรืือเกรีียง ‘ไกร’ นั่่�นเอง ชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ของมััน
ก็็ยิ่่�งใหญ่่ไม่่แพ้้กััน นั่่�นคืือ Ficus superba (Miq) ไกรเป็็นไม้้ที่่�
มัักพบที่่�ความสููงเหนืือจากระดัับน้ำำ��ทะเลไม่่มากนััก จึึงมีีชื่่�อเล่่น
ภาษาอัังกฤษอีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่า ‘sea fig’

ในอดีีตละแวกนี้้�เคยเป็็นที่่�ตั้้�งของโรงสีีข้้าว โรงเลื่่�อย โรง
น้ำำ��ปลา และโรงงานขนาดเล็็กอื่่�นๆ อีีกหลายแห่่ง แทรกรวม
กัับชุุมชนอยู่่�อาศััย ซึ่่�งต้้นไกรก็็เป็็นที่่�รู้้�จัักของชุุมชนเก่่าแก่่
มาก่่อนหน้้านั้้�น ไกรหรืือที่่�ชาวบ้้านเรีียกว่่า ‘ต้้นเลีียบ’ เป็็น
ไม้้ยืืนต้้นผลััดใบขนาดกลางถึึงขนาดใหญ่่ เมื่่�อเติิบโตเต็็มที่่�
จะสููงประมาณ 8-15 เมตร ไกรต้้นนี้้�มีีลำ�ต้
ำ ้นขนาดสิิบคนโอบ
และมีีความสููงเต็็มที่่�ของสายพัันธุ์์�ซึ่่�งเทีียบได้้กัับตึึกประมาณ
ห้้าชั้้�น อวดโฉมสู่่�สายตาผู้้�สััญจรในแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาจนเป็็น
ภาพชิินตาคนแถบนี้้�จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
ในปีี 2554 ต้้นไกรเรืือนยอดงามต้้นนี้้�คว้า้ รางวััลชนะเลิิศ
ประเภทต้้นไม้้ทรงคุุณค่า่ น่่าประทัับใจที่่�สุดุ ในกรุุงเทพมหานคร
จากโครงการประกวดภาพถ่่าย ‘ต้้นไม้้มหานคร’ หรืือ Bangkok
Big Trees ซึ่่�งจััดโดยกลุ่่�มบิ๊๊�กทรีีและภาคีีเครืือข่่าย เป็็นเครื่่�อง
การัันตีีความสง่่างามของต้้นไกรอายุุกว่่าร้้อยปีีต้้นนี้้�

ไกรอายุุนัับร้้อยปีีต้้นนี้้�ไม่่ได้้อยู่่�ริิมทะเล แต่่เป็็นริิมแม่่น้ำำ��
เจ้้าพระยา และนัับเป็็นผู้้�อาวุุโสที่่�สุุดแล้้วในบริิเวณท่่าเรืือกรม
เจ้้าท่่า ย่่านตลาดน้้อย ผู้้�อาวุุโสรองลงมาที่่�อายุุเหยีียบร้้อยปีี
เช่่นกัันคืืออาคารสามชั้้�นที่่�อยู่่�เคีียงคู่่�กััน สร้้างตามแบบตะวัันตก
ในสไตล์์โบซาร์์ (beaux arts) หรืือเรีียกแบบไทยว่่า สถาปััตยกรรม
วิิจิิตรศิิ ลป์์ ซึ่่�งเป็็ นสาขาของธนาคารไทยพาณิิ ชย์์ที่่�หลายคน
ยกย่่องว่่าสวยที่่�สุุดในประเทศ
โบซาร์์ คืือ หนึ่่� ง ในแนวทางของกลุ่่�มศิิ ลปะนีี โ อคลาสสิิ ก
แผ่่ความนิิยมไปทั่่�วยุุโรปและสหรััฐอเมริิกาในช่่วงศตวรรษที่่� 1920 ความหรููหราทรงพลัังทำำ�ให้้สไตล์์โบซาร์์ถููกเลืือกใช้้กัับสิ่่�ง
ก่่อสร้้างสำำ�คััญของไทย เช่่น รััฐสภา ศาล พิิพิิธภััณฑ์์ ธนาคาร
เช่่นเดีียวกัับอาคารหลัังนี้้�ในย่่านตลาดน้้อย ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
สำำ�นักั งานถาวรแห่่งแรกของแบงก์์สยามกััมมาจลในปีี 2451 ความ
ละเอีียดงดงามของทุุกองค์์ประกอบที่่�ผสมผสานกัันอย่่างลงตััว
ไม่่ว่่าจะเป็็นลาดบััว หััวเสา ปููนปั้้�น ไปจนถึึงการทำำ�ผนัังชั้้�นล่่าง
เลีียนแบบการก่่อหิิน ส่่งผลให้้มรดกทางสถาปััตยกรรมทรงคุุณค่า่
แห่่งนี้้�ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นหนึ่่�งในอาคารอนุุรัักษ์์ดีีเด่่นจากสมาคม
สถาปนิิกสยามในพระบรมราชููปถััมภ์์ ประจำำ�ปีี 2525

ในฐานะที่่�เป็็นสมาชิิกสายพัันธุ์์�เดีียวกัับไทรที่่�ออกผล
เป็็นเมนููโปรดของเหล่่านก ไกรต้้นนี้้�จึึงเป็็นจุุดดึึงดููดสิ่่�งมีีชีีวิิต
ตััวน้้อยๆ ในเมืืองใหญ่่เช่่นกััน เมื่่�อเริ่่�มติิดผลจะเห็็นผลสีีเขีียว
อ่่อนขนาดเล็็ก ทรงกลมแกมรููปไข่่คล้้ายผลมะเดื่่�อ กระจายไป
ทั่่�วกิ่่�งของต้้น และเมื่่�อเริ่่�มสุุกจึึงค่่อยๆ เปลี่่�ยนเป็็นสีีชมพูู
แดงอมม่่วง หรืือดำำ� และมีีรสหวาน ช่่วงเวลากลางวัันจึึงมีี
นกนานาชนิิด อาทิิ นกปรอด นกเอี้้�ยงสาริิกา นกตีีทอง นกเขา
ฯลฯ บิินเข้้า-ออกกิินผลไกรอย่่างคึึกคััก และเมื่่�อพระอาทิิตย์์
จากลาก็็จะเป็็นนาทีีทองของค้้างคาวแม่่ไก่่บ้้าง หมุุนเวีียน
สัับเปลี่่�ยนเช่่นนี้้�วัันแล้้ววัันเล่่า

| 140 |

หากเคยนั่่�งเรืือด่่วนเจ้้าพระยาผ่่านท่่าเรืือกรมเจ้้าท่่า ก็็ย่่อมจะเคยผ่่านตาต้้นไม้้ใหญ่่พุ่่�มใบแน่่นที่่�ยืืนเด่่นสง่่าโดยมีีตึึกสีีเหลืืองครีีม
ทรงคลาสสิิกแทรกเป็็นฉากหลััง สองสิ่่�งนี้้�อยู่่�เคีียงคู่่�กัันมานานกว่่าร้้อยปีี แต่่ความพิิเศษที่่�มีแี ต่่ต้น้ ไม้้เท่่านั้้�นที่่�จะมอบให้้ได้้ ก็็คือื เสีียงสารพััด
นกขัับขานที่่�หาฟัังไม่่ได้้ง่่ายๆ เลยในเมืืองหลวงแห่่งนี้้�
และนัับเป็็นโชคดีี แม้้บริิเวณนี้้�จะเป็็นพื้้�นที่่�ของเอกชน แต่่ก็็เปิิดกว้้างให้้คนทั่่�วไปเดิินเข้้าออกได้้เหมืือนพื้้�นที่่�สาธารณะ คนทั่่�วไป
จึึงสามารถมาเดิินเล่่นรัับลมโชยจากแม่่น้ำ�ำ� และฟัังนกน้้อยขัับขานออกมาจากต้้นไกรได้้ทุุกคน
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จามจุรี

สโมสรยิมคานา ถนนเชียงใหม่-ลำ�พูน อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เฉพาะในไทยก็็เรีียกกัันหลากหลายนาม ทั้้�งฉำำ�ฉา ก้้ามปูู
จามจุุรีี ส่่วนฝรั่่�งเรีียก ‘เรนทรีี’ (Rain Tree) และที่่�บ้้านเกิิด
แถบลาติินอเมริิกาเรีียกด้้วยภาษาสเปนว่่า ‘เซนีีซาโร’ (Cenízaro)
แถบอเมริิกากลางเรีียก ‘คาร์์เรโต’ (Carreto) และอีีกสารพััดชื่่�อ
สารพััดภาษา ทั้้�งหมดคืือนามของต้้นถั่่�วยัักษ์์ Samanea saman
พืืชในวงศ์์ Fabaceae ซึ่่�งเป็็นเลิิศเรื่่อ� งการปรัับตััว สามารถเจริิญ
เติิบโตในดิินหลากหลายลัักษณะ แม้้ดินิ ที่่�ธาตุุอาหารต่ำำ�ก็
� อ็ ยู่่�รอด
ได้้ ทั้้�งยัังเป็็นต้้นไม้้รัักแดด ทนทานความร้้อนจากแสงอาทิิตย์์
ได้้มาก มัันจึึงเดิินทางจากบ้้านเกิิดที่่�ลาติินอเมริิกาไปแพร่่พัันธุ์์�
และเติิบโตอยู่่�ในเขตร้้อนชื้้�นทั่่�วโลก
หนึ่่� ง ในนั้้� น เติิ บ ใหญ่่ ง ดงามอยู่่�คู่่�ผืื น ดิิ น ในตำำ� บลวัั ด เกต
อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ตั้้�งแต่่ก่อ่ นกลุ่่�มข้้าราชการ
ชาวอัังกฤษที่่�เข้้ามาทำำ�สััมปทานป่่าไม้้ในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจะจััดตั้้�งเป็็นสโมสรยิิมคานา
เชีียงใหม่่เมื่่�อปีี 2441 จามจุุรีีซึ่่�งยืืนตระหง่่านมาอย่่างยาวนาน
ต้้นนี้้�จึึงให้้ความรู้้�สึึกยิ่่�งใหญ่่อลัังการงานธรรมชาติิสร้้างยิ่่�งนััก

รากของจามจุุรีเี ป็็นรากแก้้วที่่�แตกแขนงหนาแน่่นในทิิศทาง
ขนานกัับผิิวดิิน สามารถแผ่่ขยายระยะทางไกลหลายสิิบเมตร
โดยรััศมีีการแผ่่ขยายรากสอดคล้้องกัับความกว้้างของเรืือนยอด
ทั้้� งนี้้� เพื่่�อทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นฐานพยุุ งลำำ�ต้้นและทรงพุ่่�มอัันไพศาล
ของมัันนั่่�นเอง และเมื่่�อต้้นไม้้มีีอายุุมากขึ้้�นรากก็็มัักโผล่่พ้้นดิิน
ขึ้้�นมาอวดโฉม ซึ่่�งระบบรากตื้้�นนี้้�คืือจุุดอ่่อนสำำ�คััญของจามจุุรีี
เช่่นกััน ในยามเผชิิญพายุุฝนหนัักหน่่วง ลมกรรโชกแรง จามจุุรีี
ก็็เสี่่�ยงโดนพััดโค่่นแบบที่่�เรีียกว่่า ‘ถอนรากถอนโคน’
เมื่่�อสัังเกตใกล้้ๆ จะเห็็นว่่าเปลืือกลำำ�ต้น้ จามจุุรีมีี สีี น้ำี ำ��ตาล
เข้้ ม ออกดำำ� ผิิ ว ขรุุ ข ระ ปรากฏรอยแตกร่่ อ งลึึ ก อยู่่�ทั่่� ว ไป
จนเหมืือนเป็็นสะเก็็ดเปลืือกเล็็กๆ ขนาดใหญ่่เล็็กเรีียงต่่อกััน
โดยไม่่มีีแบบแผนตายตััว ซึ่่�งเป็็นลัักษณะทั่่�วไปของต้้นจามจุุรีี
อาวุุโส ต่่างจากต้้นที่่�อายุุน้้อย ผิิวเปลืือกลำำ�ต้้นจะค่่อนข้้างเรีียบ
เนีียนสีีออกเทาขาวหรืือน้ำำ��ตาลอ่่อน
รอยแตกร่่ อ งลึึ ก ที่่� ม ากัั บ อายุุ เ หล่่ า นี้้� เ ก็็ บ รัั ก ษาน้ำำ�� และ
ความชื้้น� ไว้้กับั เปลืือกลำำ�ต้น้ ได้้มากกว่่าลำำ�ต้น้ ผิิวเรีียบ จึึงเกิิดเป็็น
ระบบนิิเวศเล็็กๆ ที่่�เหมาะกัับการยึึดเกาะดำำ�รงชีีวิิตของต้้นอ่่อน
กลุ่่�มพืืชอิิงอาศััย เช่่น กล้้วยไม้้ เฟิิร์์น ฯลฯ ซึ่่�งจะค่่อยๆ เติิบโต
ทีี ล ะน้้ อ ยโดยไม่่ เ บีี ย ดเบีี ย นทำำ�ร้้า ยต้้ น ไม้้ ใ หญ่่ เป็็ น ตัั ว อย่่ า ง
ความสััมพัันธ์์อัันเกื้้�อกููลระหว่่างสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างชนิิดพัันธุ์์�
จามจุุรีีเป็็นหนึ่่�งในต้้นไม้้ไม่่กี่่�ชนิิดที่่� ‘ผลััดเปลืือก’ ได้้ โดย
เปลืือกเก่่าด้้านนอกหลุุดล่่อนได้้เองตามธรรมชาติิ เพื่่�อให้้ผิวิ ใหม่่
ด้้านในขึ้้�นมารัับช่่วงทำำ�หน้้าที่่�ปกป้้องเนื้้�อไม้้แทน ทว่่าในจัังหวะ
ที่่� เ ปลืื อ กเก่่ า เริ่่� ม เผยอแต่่ ยัั ง ไม่่ ห ลุุ ด และเปลืื อ กใหม่่ ภ ายใน
ยัังอ่่อนแอ ช่่องว่่างบางๆ ระหว่่างเปลืือกสองชั้้�นนี้้�กลายเป็็น
จุุดอ่่อนที่่�แมลงศััตรููตััวร้้ายจะฉวยโอกาสเข้้าจู่่�โจมได้้ง่่ายดาย
ย้้อนกลัับไปหลายปีีก่่อน จามจุุรีแี ห่่งสนามยิิมคานาก็็เกืือบ
เอาชีีวิิตไม่่รอดด้้วยปััญหานี้้�เช่่นกััน กิ่่�งของมัันเริ่่�มแสดงอาการ
แห้้งผิิดปกติิ เป็็นสััญญาณแรกเริ่่ม� ถึึงความผิิดปกติิร้า้ ยแรงที่่�ซ่อ่ น
อยู่่� ร้้อนถึึงหมอต้้นไม้้เมืืองเชีียงใหม่่ อาจารย์์บรรจง สมบููรณ์์ชััย
อาจารย์์ประจำำ�คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และการออกแบบ

ไม่่ เ พีี ย งเป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญ ในภาพจำำ�ข องสนาม
กอล์์ฟที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในประเทศไทย จามจุุรีีต้้นนี้้�ยัังคว้้ารางวััล
ประกวดต้้นไม้้ใหญ่่จากเทศบาลนครเชีียงใหม่่เมื่่�อปีี 2548 และ
ได้้รัับเลืือกเป็็น 1 ใน 4 รุุกขมรดกของแผ่่นดิินเชีียงใหม่่เมื่่�อปีี
2561 ด้้วย และแน่่นอนว่่าถ้้าอยู่่�ใต้้ต้้นคุุณต้้องเดิินออกไปไกล
จนเมื่่�อยเอาเรื่่�องเพื่่�อหัันหลัังกลัับมาบัันทึึกภาพได้้ครบทั้้�งต้้น
โดยไม่่มีีเรืือนยอดหรืือกิ่่�งก้้านใดหลุุดกรอบ
โคนต้้ น ขนาดสิิ บ เอ็็ ด คนโอบแตกลำำ�ก้้ า นขนาดมหึึ ม า
รอบทิิศเป็็นหลัักฐานยืืนยัันอายุุกว่่า 120 ปีี เมื่่�อยืืน ณ จุุดใกล้้
ศูู น ย์์ ก ลางของเรืื อ นยอดแล้้ ว แหงนมองเบื้้� อ งบนคุุ ณ จะเห็็ น
เส้้ นสายยึึ กยืื อ เป็็นปรากฏการณ์์ น่่าพิิ ศวงของกิ่่� งก้้านสาขา
จำำ�นวนนัับไม่่ถ้้วน เมื่่�อบวกรวมกัับกลุ่่�มใบเล็็กยิิบที่่�แตกดกเป็็น
ช่่อบริิเวณปลายสุุดของกิ่่ง� แขนง ก่่อเกิิดทรงพุ่่�มฟููสวย คล้้ายมีีร่ม่
ยัักษ์์สีเี ขีียวครอบทัับอยู่่�ด้้านบน และสาเหตุุที่่เ� ป็็นเช่่นนี้้�ส่ว่ นหนึ่่�ง
ก็็เพราะความพิิเศษของระบบราก
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รอยแตกร่่องลึึกที่่�มากัับอายุุช่่วยเก็็บรัักษาความชื้้�นไว้้กัับเปลืือกต้้น
ทำำ�ให้้พืืชกลุ่่�มอิิงอาศััยได้้เติิบโตอย่่างไม่่เบีียดเบีียนกััน
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“Someone’s sitting in the shade today
because someone planted a tree long time ago.”
Warren Buffet

สิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ต้้องส่่งทีีมงานไปตรวจสอบ
ก่่อนจะพบว่่าความร้้ายแรงนั้้�น ‘ซ่่อนอยู่่�’ จริิงๆ ในเนื้้�อไม้้ภายใต้้
เปลืือกลำำ�ต้้น
กลิ่่�นเหม็็นโชยออกมา โรคเน่่าได้้ลุกุ ลามและรุุกรานไม้้ใหญ่่
แห่่งยิิมคานาเกืือบครึ่่�งต้้นเข้้าไปแล้้ว
ฤดูู ฝ นต้้ น ไม้้ ล้้ว นเบิิ ก บานก็็ จ ริิ ง แต่่ มีี เรื่่� อ งให้้ ต้้อ งระวัั ง
เช่่นกััน เพราะเป็็นช่่วงเวลาที่่�ด้้วงหนวดยาวระบาด มัันพากัันบุุก
เข้้าไปวางไข่่บริิเวณหลืืบเร้้นของเปลืือกไม้้อัันเป็็นจุุดอ่่อนของ
จามจุุรีี เมื่่�อฟัักเป็็นตััวอ่่อนพวกมัันก็็รุุมกััดกิินเนื้้�อไม้้เป็็นอาหาร
เมื่่�อเนื้้�อไม้้เกิิดบาดแผล สุุขภาพต้้นไม้้ก็็ยิ่่�งบอบช้ำำ��เมื่่�อเจอกัับ
สภาพอากาศเปีียกชื้้�น เพราะความชื้้�นทำำ�ให้้แผลยิ่่�งเน่่าเฟะ เป็็น
เสมืือนบััตรเชิิญให้้เชื้้�อโรคอื่่�นๆ มาร่่วมวงซ้ำำ��เติิม
ลำำ�ต้้ น เปรีี ย บประหนึ่่� ง เส้้ น ทางลำำ� เลีี ย งอาหาร เมื่่� อ ถูู ก
ทำำ�ลายการลำำ�เลีียงน้ำำ��และอาหารจากรากไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของ
ต้้นก็็ขาดประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้สุุขภาพของจามจุุรีีแห่่งยิิมคานา
ย่ำำ��แย่่จนแม้้แต่่อาจารย์์บรรจงเองก็็ไม่่แน่่ใจด้้วยซ้ำำ��ว่่าจะช่่วย
ฟื้้�นชีีวิิตได้้กี่่ม� ากน้้อย
เป็็นเวลากว่่าร้้อยปีีที่่�มันั ยืืนหยััดอยู่่�คู่่�แผ่่นดิินเชีียงใหม่่ เมื่่�อ
คิิดว่่าวัันรุ่่�งขึ้้�นอาจจะไม่่ได้้เห็็นอีีกต่่อไป ย่่อมนัับเป็็นเรื่่�องชวน
ใจหาย ไม่่ใช่่แค่่กับั ผู้้�คน แต่่สิ่่ง� มีีชีวิี ตอี
ิ กี น้้อยใหญ่่ที่่เ� คยพึ่่�งพาอาศััย
กัันอยู่่�ก็็เช่่นกััน อาจารย์์บรรจงและทีีมลงมืือเยีียวยาอย่่างดีีที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เริ่่�มจากแซะเปลืือกไม้้เพื่่�อเปิิดเปลืือยบาดแผล
บนเนื้้�อไม้้ด้้านใน ตามด้้วยมหกรรมการแงะด้้วงหนวดยาวและ
หนอนตััวอ่่อนทั้้�งหมดออกจากลำำ�ต้้นและราก และยัังต้้องกำำ�จััด
ออกจากพื้้�นดิินรอบโคนต้้นอีีกด้้วย เพราะบางช่่วงของวงจรชีีวิิต
ด้้วงหนวดยาวฝัังตััวอยู่่�ใต้้ดิิน

หลัังจากกำำ�จััดต้้นเหตุุหมดจดแล้้วจึึงเข้้าสู่่�กระบวนการ
รัักษาฟื้้�นฟูู หมอต้้นไม้้ลงมืือขููดเนื้้�อไม้้ส่่วนที่่�เน่่าทิ้้�งไป ใส่่ยา
รัักษาแผล อุุดรููด้้วยซิิลิิโคนบ้้าง สีีโป๊๊วไม้้บ้้าง เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
น้ำำ��ไหลซึึมเข้้าไป เพราะอาจเกิิดภาวะน้ำำ��ขัังแล้้วก่่อโรคอื่่�น
ตามมา จามจุุรียืี ืนต้้นนิ่่�ง รัับการรัักษาอย่่างสงบ ขณะที่่�ภายใน
ของมัันฟื้้�นตััวอย่่างรวดเร็็วราวกัับรัับรู้้�ว่่ามีีคนห่่วงใย
เพีียง 3-4 เดืือนของการเยีียวยา สุุขภาพของต้้นถั่่�วยัักษ์์
ก็็ดีีวัันดีีขึ้้�น ร่่องรอยด่่างจากการรัักษาที่่�ปรากฏให้้เห็็นบนเนื้้�อ
ไม้้ ถููกทาสีีให้้กลมกลืืนและเคลืือบด้้วยแล็็กเกอร์์กัันน้ำำ�� หลััง
จากนั้้�นก็็ยัังต้้องหมั่่�นตรวจตราทุุก 3-6 เดืือนว่่าด้้วงหนวดยาว
กลัับมาจู่่�โจมอีีกหรืือไม่่ เพื่่�อจะจััดการได้้ทัันเวลาก่่อนปััญหา
บานปลาย ซึ่่�งนัับแต่่ตอนนั้้�นกระทั่่�งถึึงปััจจุุบัันยัังไม่่ปรากฏ
เหตุุการณ์์ซ้ำ�ำ� รอยเดิิม
จามจุุรีแี ห่่งยิิมคานากลัับฟื้้น� คืืนชีีวิติ ได้้อีกี ครั้้�ง กระบวนการอัันมหััศจรรย์์ของมัันค่่อยๆ สร้้างเนื้้�อเยื่่�อลำำ�ต้้นขึ้้�นมาปิิด
ทัับวััสดุุอุุดซึ่่�งเป็็นสิ่่�งแปลกปลอมทีีละเล็็กทีีละน้้อยจนผสาน
กลืืนเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน และเห็็นได้้ชััดว่่าร่่องรอยแผลร้้ายแต่่ละ
แห่่งซึ่่�งแทนที่่�ด้้วยซิิลิิโคนและสีีโป๊๊วมีีขนาดเล็็กลงเรื่่อ� ยๆ
ด้้วยความเอาใจใส่่ของมนุุษย์์ตััวเล็็กๆ กลุ่่�มหนึ่่�งและ
เจตจำำ� นงที่่� จ ะมีี ชีี วิิ ต อยู่่�ต่่ อ ไป ทำำ� ให้้ วัั น นี้้� ต้้ น ไม้้ ร้้ อ ยปีีแห่่ ง
เชีียงใหม่่สามารถยืืนหยััดผ่่านร้้อนหนาวต่่อไปได้้...อีีกหลาย
ร้้อยปีี
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กระบก

บ้านดงทรายงาม อำ�เภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

มีี คำ�ำ กล่่ า วแต่่ โ บราณว่่ า “ลำำ�น้ำำ��สำำ�คัั ญ ทุุ ก สายในอีี ส าน
ต้้องมีีน้ำำ��จากดงบัังอี่่�ไหลลงไปรวมอยู่่�” ค่่าที่่�เป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��สำำ�คัญ
ั
ของภาคอีีสาน สารพััดลำำ�น้ำ�ลำ
�ำ �ห้
ำ ว้ ยที่่�ว่า่ นั้้�นไหลออกมาจากผืืนป่่า
แห่่งนี้้� และถ้้าไม่่ไหลต่่อเนื่่�องสู่่�แม่่น้ำำ��โขงโดยตรง ก็็ต้้องไหลลง
แม่่น้ำำ��โขง โดยผ่่านห้้วยหนองคลองบึึง กลายเป็็นลำำ�น้ำำ��สาขา
ของแม่่น้ำ�ำ� ชีี แม่่น้ำำ��มููน และแม่่น้ำำ��สงคราม

ปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ ว่่ า สัั ม ปทานป่่ า ไม้้ คืื อ ตัั ว กระตุ้้�นความ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงพื้้�นที่่�ละแวกนี้้�ในพริิบตา บรรดาต้้นไม้้ใหญ่่
เช่่น ยางนา ประดู่่� ตะเคีียน ฯลฯ ซึ่่�งมีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
มีีเนื้้�อไม้้แข็็งแรงทนทาน เป็็นที่่�ต้้องการของท้้องตลาด ถููกตััด
โค่่นจนแทบเกลี้้�ยงตั้้�งแต่่เมื่่�อประมาณสามสิิบปีีที่่�แล้้ว
เหตุุผลที่่�ต้น้ กระบกยัักษ์์ขนาดเส้้นรอบวงลำำ�ต้น้ มากกว่่า
หกเมตรต้้นนี้้�ไม่่โดนโค่่น อาจเนื่่�องจากขึ้้�นอยู่่�ใกล้้บ้้านของ
พ่่อบุุญ สืืบสิิงห์์ ผู้้�ปรารถนาจะเก็็บรัักษาไม้้ไว้้ให้้ร่่มเงาแก่่
ลููกหลาน หลัังผ่่านพ้้นยุุคสััมปทานทำำ�ไม้้ก็็ยัังมีีคนแวะเวีียนมา
ขอซื้้�อต้้นกระบกอีีกหลายราย แต่่พ่่อบุุญปฏิิเสธเรื่่�อยมา
ชายชราเสีียชีีวิิตไปแล้้วเมื่่�อประมาณ 2-3 ปีีก่่อน แต่่
สมััยที่่�พ่่อบุุญมีีชีีวิิตอยู่่� นายอำำ�เภอคนหนึ่่�งเดิินทางมาเป็็น
ประธานงานบวชในหมู่่�บ้้านดงทรายงามและเห็็นต้้นกระบกนี้้�
จึึงเอ่่ยปากกัับพ่่อบุุญว่่าอย่่าโค่่นหรืือขายใคร รัักษาไว้้ให้้ดีี
เพื่่�อให้้ เป็็ นต้้ นไม้้ ประจำำ�จัังหวัั ด เพราะทั่่� วทั้้� งร้้ อยเอ็็ดไม่่มีี
กระบกต้้นใดสููงใหญ่่เท่่านี้้�อีีกแล้้ว

ตำำ�แหน่่งที่่�กระบกต้้นนี้้�ยืืนอยู่่�เคยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ ‘ป่่า
ดงบัังอี่่�’ ป่่าผืืนใหญ่่ของภาคอีีสาน ตั้้�งอยู่่�ทางฝั่่�งซ้้ายของแม่่น้ำำ��โขง
มีีอาณาเขตครอบคลุุมหลายพื้้�นที่่�ของจัังหวััดนครพนม มุุกดาหาร
อำำ�นาจเจริิญ ยโสธร กาฬสิินธุ์์� และร้้อยเอ็็ด
ผืืนป่่าดัังกล่่าวมีีส่่วนผสมของระบบนิิเวศอัันหลากหลาย
ในบริิเวณใกล้้แม่่น้ำำ��โขงซึ่่�งมีีปริิมาณน้ำำ��ฝนมากกว่่าพื้้�นที่่�ตอนใน
ที่่�เป็็นป่่าดิิบแล้้ง ชาวบ้้านเรีียก ‘ป่่าดง’ ส่่วนเขตภููเขาที่่�เต็็มไป
ด้้วยหิินทราย และดิินตื้้�น ไม่่อุ้้�มน้ำำ�� เป็็นป่่าเต็็งรััง หรืือ ‘ป่่าโคก’
ตามภาษาท้้องถิ่่�น ด้้านแถบที่่�ลาดเขา ใกล้้ลำำ�ห้้วย ความชื้้�นสููง
และชั้้�นดิินหนา ถููกครอบครองโดยป่่าเบญจพรรณ และมีีป่่าทาม
เข้้าจัับจองที่่�ราบสองฝั่่�งลำำ�น้ำ�ซึ่่
ำ� ง� น้ำำ��ท่ว่ มเป็็นประจำำ�ในฤดููน้ำำ��หลาก
พื้้� น ที่่� ห ลายส่่ ว นของป่่ า ดงบัั ง อี่่� ยัั ง คงสภาพระบบนิิ เวศ
ทางธรรมชาติิไว้้ได้้ แต่่ไม่่ใช่่กับั บ้้านดงทรายงาม อำำ�เภอหนองพอก
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด เพราะเมื่่�อกวาดสายตาสำำ�รวจบริิเวณโดยรอบ
ต้้นกระบกในวัันนี้้� เราแทบไม่่พบร่่องรอยความเป็็นป่่าดั้้�งเดิิม
ให้้เห็็น ต้้นกระบกนี้้�ถููกแวดล้้อมไปด้้วยไผ่่ มะพร้้าว กล้้วย และ
พืืชเกษตรกรรมอื่่�นๆ เช่่น อ้้อย มัันสำำ�ปะหลััง ฯลฯ ทั้้�งหมด
ล้้วนเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวจากการปลููกโดยฝีีมืือมนุุษย์์
...คงเหลืื อ เพีี ย งกระบกผู้้�โดดเดี่่� ย วที่่� ร อดพ้้ น คมขวาน
ฟัันเลื่่�อยและเติิบโตต่่อมาจนถึึงปััจจุุบััน

กระบกเป็็นไม้้ยืนื ต้้นขนาดกลางถึึงใหญ่่ พููพอนรอบโคน
ต้้นไม่่ได้้แผ่่รััศมีีอลัังการ แต่่ลัักษณะพิิเศษอัันเป็็นเอกลัักษณ์์
คืือทรงคล้้ายแท่่งทรงกระบอกที่่�ถููกจัับมััดรวม คล้้ายผู้้�หญิิง
ผมยาวแล้้วมััดผม กลายเป็็นลอนโค้้งต่่อเนื่่�องดููสวยงาม ชื่่�อ
สามััญภาษาอัังกฤษของต้้นกระบกคืือ ‘wild almond’ เนื่่�องจาก
เมล็็ดสีีน้ำำ��ตาลเปลืือกแข็็งที่่�ซ่่อนอยู่่�ในผลนั้้�น เมื่่�อคั่่�วสุุกแล้้ว
รัับประทานจะให้้รสชาติิหอมมัันคล้้ายเมล็็ดอััลมอนด์์ สมััยก่่อน
คนอีีสานนิิยมนำำ�ไปคั่่�วหรืือทอดน้ำำ�มั
� นั โรยเกลืือเป็็นเมนููกินิ เล่่น
เคี้้�ยวเพลิิน
อัันที่่�จริิงกระบกมิิใช่่พัันธุ์์�ไม้้หายากเพราะกระจายพัันธุ์์�
ตามธรรมชาติิทั่่ว� ภาคอีีสาน พบได้้ทุกุ ระบบนิิเวศ ไม่่ว่า่ จะป่่าดง

| 149 |

“At the molecular heart of life, the trees
and we are essentially identical.”
Carl Sagan
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กระบกมีีชื่่อ� สามััญว่่า wild almond เพราะเมล็็ดสีีน้ำำ��ตาลเปลืือกแข็็งนั้้�น
เมื่่�อคั่่�วสุุกแล้้วรัับประทานจะให้้รสชาติิหอมมััน คล้้ายเมล็็ดอััลมอนด์์
คนอีีสานนิิยมนำำ�ไปโรยเกลืือเป็็นเมนููกิินเล่่น

ป่่าโคก ป่่าบุ่่�ง ป่่าทาม ฯลฯ แต่่ในระยะหลัังกลัับมีีจำ�ำ นวนลดลง
จนน่่าใจหาย เช่่นกระบกต้้นนี้้� ช่่วงชีีวิิตหนึ่่�งมัันย่่อมต้้องเคย
เติิบโตอยู่่�ในป่่าธรรมชาติิ ท่่ามกลางไม้้ใหญ่่ด้้วยกััน และผ่่าน
การช่่วงชิิงแสงแดดกัับต้้นไม้้รอบข้้าง ลำำ�ต้้นถึึงต้้องรีีบยืืดจน
สููงใหญ่่ และกลายเป็็นความพิิเศษอย่่างที่่�เห็็นวัันนี้้�

สถานภาพเป็็นที่่�ดิิน ส.ป.ก. 4-01 ซึ่่�งอนุุญาตให้้ผู้้�มีีชื่่�อถืือ
ใช้้ประโยชน์์เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยและพื้้�นที่่�เกษตรกรรมเท่่านั้้�น แต่่
ไม่่ใช่่เจ้้าของที่่�ดิินจึึงไม่่มีีสิิทธิิครอบครองที่่�ดิิน ไม่่สามารถโอน
ที่่�ดิินให้้บุุคคลอื่่�นได้้ และไม่่สามารถยกให้้เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะ
ได้้ตามที่่�พ่่อบุุญและแม่่ทอนตั้้�งใจ
หน่่วยงานระดัับจัังหวััดก็็ทำำ�ได้้เพีียงมอบอำำ�นาจผ่่าน
ระดัั บ อำำ� เภอสู่่�คณะกรรมการหมู่่�บ้้ า นให้้ ช่่ ว ยกัั น บำำ�รุุ ง ดูู แ ล
พร้้อมกัับขึ้้�นทะเบีียนกระบกต้้นนี้้�เป็็นต้้นไม้้ประจำำ�จัังหวััด
ร้้อยเอ็็ด เพื่่�อให้้มัันอยู่่�เป็็นมรดกล้ำำ�ค่
� ่าของผืืนป่่าดงบัังอี่่�ที่่�ยััง
หลงเหลืือให้้คนรุ่่�นหลัังได้้เห็็นกัับตาสืืบไป

การพููดคุุยกัับนายอำำ�เภอในวัันนั้้�นเป็็นไปอย่่างถููกคอ ทำำ�ให้้
พ่่อบุุญและแม่่ทอน ผู้้�เป็็นภรรยา ตััดสิินใจยกต้้นกระบกพร้้อม
ที่่� ดิิ น บริิ เวณข้้ า งเคีี ย งขนาดหนึ่่� ง ไร่่ ใ ห้้ เ ป็็ น ทรัั พ ย์์ สิิ น ของทาง
ราชการ แต่่ เ นื่่� อ งจากทั้้� ง หมดอยู่่�ในเขตปฏิิ รูู ปที่่� ดิิ น ถูู ก ระบุุ
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จากวรรณคดีพื้นบ้าน คำ�สัตย์สาบานของพ่อเมือง
กลิ่นสดชื่นของน้ำ�หอม ไปจนถึงของขวัญแด่พระราชาของแผ่นดิน
ต้นไม้คือผู้มอบแรงบันดาลใจอย่างไม่สิ้นสุด
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โพธิ์

วัดมหาธาตุ ถนนนเรศวร อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทว่่าคำำ�ถามสำำ�คััญกว่่าคืือ ทำำ�ไมเศีียรพระพุุทธรููปจึึงมา
แทรกอยู่่�ในรากโพธิ์์�เช่่นนี้้�
หลายคนคงสงสััยว่่าเป็็นความบัังเอิิญหรืือตั้้�งใจ ซึ่่�งพบ
ข้้อสัันนิิษฐาน 2-3 ข้้อที่่�แตกต่่างกััน ข้้อสัันนิิษฐานที่่�โด่่งดัังที่่�สุุด
คืือ เมื่่�อครั้้�งกรุุงศรีีอยุุธยาใกล้้แตกพ่่าย ชาวอโยธยาได้้นำ�ำ เศีียร
พระมาซ่่อนไว้้ให้้ต้้นโพธิ์์�พิิทัักษ์์รัักษา แน่่นอนว่่าเรื่่�องราวของ
ต้้นไม้้ที่่�พิิทัักษ์์พุุทธศาสนานั้้�นจัับใจคน ทว่่าเมื่่�อสืืบเสาะเจาะลึึก
จากเอกสารและบุุคคลผู้้�เกี่่�ยวข้้อง คำำ�ตอบที่่�ดููเข้้าเค้้าและน่่าจะ
เป็็นไปได้้มากที่่�สุุดคืือ เรื่่�องนี้้�น่่าจะเกิิดขึ้้�นเพีียงภายในชั่่�วอายุุ
เดีียวของคน ซึ่่�งก็็คืือเมื่่�อประมาณห้้าสิิบกว่่าปีีที่่�แล้้วนี่่�เอง

โพธิ์์� เ ป็็ น ต้้ น ไม้้ ที่่� มีี ค วามสำำ�คัั ญยิ่่� ง ต่่ อ ชาวพุุ ทธ อยู่่�แล้้ ว
จากเหตุุการณ์์เมื่่�อสองพัันห้้าร้้อยกว่่าปีีก่่อนที่่�มหาบุุรุษุ ผู้้�หนึ่่�งได้้
ตรััสรู้้�ใต้้ร่่มเงาของไม้้นี้้�และให้้กำำ�เนิิดพระพุุทธศาสนาขึ้้�นบนโลก
นัับแต่่นั้้�นต้้นโพธิ์์�ทั่่�วโลกก็็ดููมีีความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในสายตาชาวพุุทธ
เสมอ และถ้้ายิ่่�งเป็็นโพธิ์์ที่่� มี� เี ศีียรพระพุุทธรูปซ่
ู อ่ นอยู่่�ภายในราก
เช่่ น ‘โพธิ์์�เศีี ยรพระ’ คู่่�มืื อท่่ องเที่่� ยว Lonely Planet ฉบัั บ
ประเทศไทย ถึึงกัับระบุุว่่านี่่�คืือสถานที่่�พิิเศษที่่�ชาวโลกเดิินทาง
มาบัันทึึกภาพมากที่่�สุุดในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และถ้้า
เทีียบในแง่่ต้น้ ไม้้ก็น่็ า่ จะเป็็นต้้นที่่�ถูกู บัันทึึกภาพมากที่่�สุดุ เช่่นกััน
หากได้้ เดิินสำำ�รวจและสัังเกตบรรยากาศบริิ เวณต้้นไม้้
ต้้นนี้้�จะพบว่่าคำำ�กล่่าวข้้างต้้นไม่่ผิดิ จากความจริิง ตลอดเวลากว่่า
ครึ่่�งชั่่�วโมงของช่่วงสายวัันธรรมดา มีีกลุ่่�มชาวต่่างชาติิแวะเวีียน
มาเยี่่ย� มชมและรอคิิวถ่่ายภาพต้้นโพธิ์์เ� ศีียรพระกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยิ่่ง� ถ้้าเป็็นวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์การจราจรก็็จะยิ่่ง� แน่่นหนา ตามสถิิติิ
มีีนัักท่่องเที่่�ยวที่่�นี่่�ในปีี 2562 ราววัันละ 10,000-20,000 คน

ย้้ อ นกลัั บไปในช่่ ว งจัั ดเตรีี ยมสถานที่่� ก่่อ นขึ้้� น ทะเบีี ย น
วััดมหาธาตุุเป็็นแหล่่งโบราณสถานของกรมศิิลปากรประมาณ
ปลายพุุทธทศวรรษ 2500 จนถึึงห้้วงเวลาของการบููรณะฟื้้�นฟูู
ราวต้้นพุุทธทศวรรษ 2510 มีีการสำำ�รวจพบชิ้้�นส่่วนพระพุุทธรููปจำำ�นวนมากในเขตวััดมหาธาตุุ หลายชิ้้น� ส่่วนสามารถประกอบ
รวมขึ้้� น เป็็ นองค์์ ใ หม่่ ไ ด้้ อีี ก ครั้้� ง แต่่ สำำ�หรัั บ เศีี ยรพระนี้้� ไม่่ เจอ
ชิ้้�นส่่วนอื่่�นที่่�อาจเคยเป็็นส่่วนประกอบองค์์เดีียวกััน จึึงอาจเป็็น
ได้้ว่่านายช่่างเคลื่่�อนย้้ายมาวางใต้้ต้้นโพธิ์์�นี้้�เพื่่�อพัักไว้้ชั่่�วคราว
ก่่อนจะหาตำำ�แหน่่งจััดวางที่่�เหมาะสมกว่่า หรืืออาจด้้วยเจตนา
อื่่�นก็็มิิอาจทราบได้้
ครั้้� น เวลาผ่่ า นนานไป ไม่่ มีี ใ ครยกเศีี ย รพระออกจาก
ตรงนั้้�น รากของต้้นโพธิ์์�จึึงค่่อยโอบอุ้้�มหุ้้�มรอบเศีียรทีีละน้้อย
ต้้นโพธิ์์�ธรรมดาที่่�แม้้ไม่่ได้้ข้้องเกี่่�ยวกัับต้้นพระศรีีมหาโพธิ์์� ณ
พุุทธคยา อัันเป็็นสถานที่่�ประทัับและตรััสรู้้�บรรลุุพระสััมโพธิิญาณ
ของพระพุุทธเจ้้าตามพุุทธประวััติิ ก็็ยัังเป็็นต้้นไม้้สำำ�คััญที่่�พุุทธศาสนิิกชนให้้ความนัับถืือตั้้�งแต่่สมััยพุุทธกาล เมื่่�ออยู่่�คู่่�กัับเศีียร
พระซึ่่�งชาวพุุทธทั่่ว� ไปเคารพบููชา จึึงกลายเป็็นสองสิ่่�งควรแก่่การ
สัักการะที่่�ประกอบขึ้้น� จากผลงานพุุทธศิิลป์ฝีีมื
์ ือมนุุษย์์ส่่วนหนึ่่�ง

วัั ด มหาธาตุุ ใ นบริิ เวณอุุ ท ยานประวัั ติิ ศ าสตร์์ พ ระนคร
ศรีีอยุุธยา สร้้างแล้้วเสร็็จเมื่่�อปีี 1927 หรืือกว่่าหกร้้อยปีีมาแล้้ว
นัับเป็็นอารามหลวงที่่�มีีความสำำ�คััญหลายประการต่่อประเทศ
เพราะนอกจากจะเป็็นที่่�ประดิิษฐานพระบรมสารีีริิกธาตุุแล้้ว
บริิ เวณวิิ ห ารรายทางทิิ ศ ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ ข องพระปรางค์์
ประธานยัั งเป็็ นทำำ�เลของต้้ นโพธิ์์�ที่่�ขึ้้�นปกคลุุ มผนัั งวิิ หารและ
ซ่่อนความพิิเศษสะดุุดตาอยู่่� ณ บริิเวณโคนต้้น ที่่�ปรากฏเศีียร
พระพุุทธรููปถููกรากโพธิ์์�ล้้อมรััดไว้้อย่่างแน่่นหนา
เศีียรพระพุุทธรูปดั
ู งั กล่่าวแกะสลัักจากหิินทรายสีีขาว พระ
พัักตร์์ค่่อนข้้างแบนและกว้้าง พระขนงและขอบพระเนตรป้้าย
เป็็นแผ่่นใหญ่่ พระโอษฐ์์กว้้างเป็็นแนวตรง ขอบพระโอษฐ์์ยกเป็็น
สัันขึ้้�นเล็็กน้้อย ซึ่่�งเป็็นศิิลปกรรมสมััยอยุุธยาตอนกลาง กำำ�หนด
อายุุได้้ราวกลางพุุทธศตวรรษที่่� 21
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และจากการสร้้างสรรค์์โดยธรรมชาติิอีีกส่่วนหนึ่่�ง ผนวกรวม
เข้้ากัันได้้อย่่างกลมกลืืน
ความสวยแปลกตานี้้�ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวมาถ่่ายรููปและบอก
ต่่อๆ กัันไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหลัังจากที่่�วััดมหาธาตุุและกลุ่่�ม
โบราณสถานข้้างเคีียงในนาม ‘อุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนคร
ศรีีอยุุธยา’ ได้้รัับการพิิจารณาคััดเลืือกจากองค์์การการศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ หรืือยููเนสโก
ให้้เป็็นแหล่่งมรดกโลกทางวััฒนธรรมที่่�มีคุี ณค่
ุ า่ โดดเด่่นเป็็นสากล
ต่่อมวลมนุุษยชาติิเมื่่�อ 13 ธัันวาคม 2534 โพธิ์์�เศีียรพระก็็ยิ่่�งเป็็น
ที่่�รู้้�จักั อย่่างกว้้างขวาง นัับเป็็นหมุุดหมายสำำ�คัญ
ั ในการบัันทึึกภาพ
ของนัักท่่องเที่่�ยวไปโดยปริิยาย
ต่่อมาในปีี 2554 เศีียรพระในรากโพธิ์์�ยัังถููกย้ำำ�� เตืือนใน
ฐานะสััญลัักษณ์์ของอุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยา
อีีกครั้้�ง เมื่่�อภาพต้้นไม้้ต้้นนี้้�ผ่่านการคััดเลืือกเป็็นหนึ่่�งใน 40-50
ภาพแหล่่งมรดกโลกมากกว่่า 900 แห่่งทั่่�วโลก ที่่�ได้้รับั การจััดแสดง
เป็็ น ภาพขนาด 1x1.5 เมตร อวดโฉมอยู่่�บนรั้้� ว สูู ง เด่่ น ของ
สำำ�นัักงานใหญ่่ของยููเนสโกในกรุุงปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส

ธรรมชาติิของต้้นโพธิ์์�แล้้ว ความใหญ่่โตของแต่่ละต้้นไม่่ได้้
แปรผัันหรืือบ่่งชี้้�การอยู่่�มายาวนานของมััน
การประเมิิ น ความเก่่ า แก่่ ข องต้้ น โพธิ์์� จึึ ง ทำำ� ได้้ เ พีี ย ง
กว้้ า งๆ และต้้ อ งใช้้ ห ลัั ก ฐานทางอ้้ อ มเทีี ย บเคีี ย ง เช่่ น
ถ้้าพบตามสิ่่�งก่่อสร้้างใดๆ ก็็แสดงว่่าต้้นโพธิ์์�มีีอายุุน้้อยกว่่า
สิ่่�งก่่อสร้้างนั้้�น เพราะต้้องงอกขึ้้�นมาหลัังจากการมีีอยู่่�ของ
สิ่่�งก่่อสร้้าง ในกรณีีนี้้�มีีภาพถ่่ายโบราณของวััดมหาธาตุุใน
ช่่วงพุุทธทศวรรษ 2490 เป็็นตััวช่่วยชี้้�เบาะแส ซึ่่�งหลัักฐาน
ดัั ง กล่่ า วก็็ ยืื น ยัั น ได้้ เ พีี ย งว่่ า ต้้ น โพธิ์์� อ ยู่่�ตรงนี้้� ม าก่่ อ นวัั น ที่่�
บัันทึึกภาพ
เนื่่� อ งจากเป็็ น ต้้ น ไม้้ ที่่� ง อกงามบนตัั ว โบราณสถาน
โดยตรงและมีีรากซึ่่�งชำำ�นาญการชอนไชเข้้าสู่่�รอยแตกของ
สรรพสิ่่�ง อุุทยานประวััติศิ าสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาจึึงต้้องคอย
ดููแลโพธิ์์�เศีียรพระอย่่างใกล้้ชิิดสม่ำำ��เสมอ ด้้วยการตกแต่่งกิ่่�ง
ป้้องกัันการหัักเสีียหายในยามพายุุพัดั รุุนแรง ลดภาระน้ำำ��หนััก
ที่่�ผนัังวิิหารรายอัันเก่่าแก่่ต้อ้ งแบกรัับ ทั้้�งดููแลบำำ�รุงุ และป้้องกััน
เชื้้�อรา และในบางคราวก็็ถึึงกัับจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาชะลอการ
เติิบโต เพื่่�อพยายามคงสภาพในปััจจุุบัันเอาไว้้และให้้เป็็น
แลนด์์ ม าร์์ ก ที่่� มีี คุุ ณค่่ า ด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย วอยู่่�คู่่�กัั บ อุุ ท ยาน
ประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาไปอีีกยาวนาน
จะเป็็ น ด้้ ว ยความบัั ง เอิิ ญ ใดก็็ ต าม หากกลายมามีี
อิิทธิิพลต่่อศรััทธาของผู้้�คน ก็็จำำ�ต้้องถนอมรัักษาไว้้อย่่าง
ไม่่ ปล่่ อ ยเป็็ น ความบัั ง เอิิ ญ เพราะแม้้ มัั น อาจไม่่ ไ ด้้ อ ยู่่�มา
อย่่ า งยาวนาน แต่่ ก็็ ปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ ว่่ า ตลอดเวลาที่่� ล่่ ว งผ่่ า น
ต้้นโพธิ์์�ต้้นนี้้�ได้้พิิทัักษ์์ศรััทธาพระพุุทธศาสนาไว้้ในแบบของ
มัันเอง

หลายคนทราบข้้อมููลว่่าการนัับอายุุต้้นไม้้ต้้องนัับจากวงปีี
แต่่ ใ นทางปฏิิ บัั ติิ แ ล้้ ว โพธิ์์� ต้้ น นี้้� ก็็ เ หมืื อ นกัั บ พัั น ธุ์์�ไม้้ ส่่ ว นใหญ่่
ในประเทศไทยที่่�ไม่่มีีวงปีีให้้นัับจำำ�นวนความเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
อากาศในแต่่ละรอบฤดููกาล เพราะรากอากาศของมัันปกคลุุม
หนาแน่่ น ทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง ต้้ น ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง ได้้ หนำำ�ซ้ำำ��ยัั ง มีี
ข้้ อ จำำ�กัั ด ในการเทีี ย บเคีี ย งความอาวุุ โ สค่่ อ นข้้ า งมาก เพราะ
ไม่่ปรากฏลำำ�ต้น้ เดี่่ย� วๆ ให้้เห็็นชััดเจนเหมืือนไม้้ยืนื ต้้นอื่่�น ส่่วนที่่�
ดูู คล้้ า ยลำำ�ต้้ น ก็็ อ าจไม่่ ใช่่ ลำำ�ต้้ น แท้้ จ ริิ ง แต่่ เ ป็็ น รากที่่� พัั ฒ นา
เติิ บ โตอย่่ า งรวดเร็็ ว เมื่่� อ หยั่่� ง ถึึ ง พื้้� น ดิิ น ซึ่่� ง บางครั้้� ง ยัั ง เกิิ ด การ
เชื่่� อ มรวมกัั น ของรากมากกว่่ า สองเส้้ น อีี ก ด้้ ว ย อีี ก ทั้้� ง ตาม
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ไทรย้อย

เดอะ แจม แฟคทอรี่ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นอกจากตััวอาคารที่่�ได้้รัับรางวััลผลงานสถาปััตยกรรม
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2557 ประเภทโครงการปรัับปรุุงอาคารเดิิมแล้้ว
อีีกสิ่่�งที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์โดดเด่่นของโครงการ The Jam Factory
คืือต้้นไทร ซึ่่�งยืืนโดดเด่่นแผ่่กิ่่�งก้้านสร้้างความร่่มรื่่�นอยู่่�บริิเวณ
ลานกว้้างหน้้าร้้านหนัังสืือก็็องดิิด
ไม่่มีใี ครรู้้�ว่า่ ต้้นไทรเจริิญเติิบโตอยู่่�ตรงนี้้�ตั้้ง� แต่่เมื่่�อไร เพราะ
แม้้แต่่เจ้้าของพื้้�นที่่�เดิิมก็็ไม่่เคยสัังเกตเห็็นมาก่่อน และตอนที่่�
คุุณดวงฤทธิ์์� บุุนนาค กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั ดวงฤทธิ์์� บุุนนาค
จำำ�กัดั และกรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั เดอะ แจม แฟคทอรี่่� จำำ�กัดั
ตัั ด สิิ น ใจพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ริิ ม แม่่ น้ำ�ำ� เจ้้ า พระยา ซึ่่� ง ตั้้� ง อยู่่�บนถนน
เจริิญนคร เขตคลองสาน กรุุงเทพฯ ผืืนนี้้� เขาเองก็็ไม่่ได้้รัับรู้้�
การมีีอยู่่�ของต้้นไม้้ใหญ่่นี้้�เช่่นกััน

ร้้านเสื้้�อผ้้า ร้้านกาแฟ ร้้านหนัังสืือ ร้้านอาหาร แกลเลอรีี และ
สำำ�นัักงานสถาปนิิก อย่่างสวยงาม ส่่วนลานใต้้ต้้นไทรก็็ยัังเต็็ม
ไปด้้วยชีีวิิตชีีวาของผู้้�คนที่่�แวะเวีียนมาเดิินเลืือกซื้้�อสิินค้้าใน
ตลาดนััดต้้นไม้้ ตลาดนััดอาหาร หรืือร่่วมชมการแสดงดนตรีี
หากวัันไหนไม่่มีีกิิจกรรมพิิเศษ พื้้�นที่่�ตรงนี้้�ก็็ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แหล่่งพัักผ่่อนหย่่อนใจสำำ�หรัับทุุกคน เป็็นเหมืือน ‘Pocket Park’
หรืือพื้้�นที่่�สีีเขีียวขนาดเล็็กในซอกหลืืบของเมืืองหลวง ซึ่่�งเปิิด
กว้้างให้้ทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวและคนในชุุมชนละแวกนั้้�นก้้าวเข้้าสู่่�
อ้้อมกอดของความร่่มรื่่�น
สำำ�หรัับคนที่่�รู้้�จัักลัักษณะนิิสััยของต้้นไทรอยู่่�บ้้างก็็อาจจะ
พอจัับความผิิดปกติิได้้ว่่า ไทรต้้นนี้้�มีีรากอากาศที่่�เปลี่่�ยนเป็็น
รากค้ำำ��ยัันในสััดส่่วนที่่�นัับว่่าค่่อนข้้างน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับกิ่่�งก้้าน
ที่่�แผ่่รััศมีีออกโดยรอบ นั่่�นเป็็นเพราะในช่่วงแรกของการพััฒนา
พื้้�นที่่� คนงานได้้ตััดรากค้ำำ��ยัันทิ้้�งไปโดยไม่่มีีใครทัันห้้าม สะท้้อน
ชััดเจนถึึงค่่านิิยมพื้้�นฐานของคนในเมืืองที่่�ชินิ ชากัับการตััดต้้นไม้้
เพื่่�อหลีีกทางให้้อาคารหรืือถนน และเมื่่�อขึ้้น� ชื่่อ� ว่่าเป็็น ‘ค่่านิิยม’
แล้้ว ใช้้เวลาปลููกฝัังนานเท่่าใดก็็ใช้้เวลาถอดถอนเปลี่่�ยนแปลง
นานเท่่านั้้�น
เหตุุน่า่ เศร้้าดัังกล่่าวทำำ�ให้้ทีมี งานในพื้้�นที่่�ต้อ้ งพยุุงน้ำำ��หนััก
ของบางกิ่่� ง ก้้ า นที่่� ใ หญ่่ โ ตด้้ ว ยการผูู ก เชืื อ กดึึ ง รั้้� ง ไว้้ กัั บ ลำำ�ต้้ น
ป้้องกัันกิ่่�งก้้านฉีีกหัักแบบฉัับพลััน ซึ่่�งจะเป็็นอัันตรายต่่อทั้้�งต้้น
ไทรเองและต่่อคนที่่�กำำ�ลัังเพลิิดเพลิินกัับบรรยากาศอยู่่�ใต้้ต้้น
ขณะเดีี ย วกัั น ก็็ ต้้ อ งหมั่่� น ลิิ ด กิ่่� ง อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเพื่่� อ ลดทอน
น้ำำ�� หนัักที่่�ต้น้ ไทรต้้องแบกรัับ โดยมีีผู้้�ชำำ�นาญงานสวนเข้้ามาดููแล
ทุุกๆ 1-2 เดืือน
เกืือบเจ็็ดปีีที่่�ผ่่านมาของการดำำ�เนิินโครงการเดอะ แจม
แฟคทอรี่่� คุุณดวงฤทธิ์์�สัังเกตเห็็นว่่า คนเมืืองจำำ�นวนไม่่น้้อย
โหยหาความเขีียวชอุ่่�มของธรรมชาติิทั้้�งรู้้�ตััวและไม่่รู้้�ตััว คนส่่วน
ใหญ่่มัักรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นเป็็นพิิเศษเมื่่�อมีีโอกาสสััมผััสต้้นไม้้ใหญ่่และ
พื้้�นที่่�สีเี ขีียว ความพึึงพอใจของผู้้�มาเยืือน ตลอดจนเสีียงสะท้้อน
ถึึงไทรต้้นนี้้� ทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกภููมิิใจว่่า อย่่างน้้อยพื้้�นที่่�เล็็กๆ แห่่งนี้้�
ก็็สามารถเก็็บรัักษาต้้นไม้้ใหญ่่เอาไว้้ได้้
“ถ้้าเดอะ แจม แฟคทอรี่่�ไม่่มีีต้้นไทรต้้นนี้้� ผมก็็ยัังนึึก
ไม่่ออกว่่าที่่�นี่่�จะเป็็นยัังไง” คุุณดวงฤทธิ์์�กล่่าวทิ้้�งท้้ายถึึงแรง
บัันดาลใจผู้้�หยั่่�งรากลึึกแม้้จะถููกตััดทอน

ด้้วยบริิเวณนั้้�นมีีสภาพเป็็นชุุมชนแออััดที่่�แทรกผสานอยู่่�
กัับโรงงานถ่่านไฟฉาย โรงงานน้ำำ��แข็็ง โรงงานผลิิตยา และโกดััง
ซึ่่�งทั้้�งหมดถููกทิ้้�งร้้างมานานกว่่าสามสิิบปีี บ้้านเก่่า 2-3 หลัังที่่�
เบีียดกัันอยู่่�บดบัังต้้นไทรเกืือบมิิด จนมองไม่่เห็็นลำำ�ต้้น มีีเพีียง
กิ่่�งก้้านบางส่่วนที่่�โผล่่ออกมา
“พอเรารื้้� อ ออกถึึ ง เริ่่� ม เห็็ น ลำำ�ต้้ น ว่่ า เป็็ น ต้้ น ไทร และ
เห็็นว่่าต้้นใหญ่่ขนาดไหน ลำำ�ต้้นสวยมาก มีีกิ่่�งหนึ่่�งที่่�วิ่่�งออกไป
ไกลและมีีรากหยั่่�งลึึกลงไปที่่�ดิินค้ำำ��กิ่่�งนี้้�ไว้้ จึึงคงอยู่่�มา 10-20
ปีีแล้้ว พอเราเห็็นว่่ามัันมีีลัักษณะพิิเศษ ตอนนั้้�นก็็ตื่่�นเต้้นกััน
ใหญ่่” คุุณดวงฤทธิ์์�เล่่าย้้อนถึึงจัังหวะที่่�ต้้นไม้้ในมุุมอัับเผยตััว
อวดความงามสู่่�สายตาผู้้�คน
เพราะชื่่�นชอบต้้นไม้้อยู่่�แล้้วเป็็นทุุนเดิิม จึึงไม่่น่่าแปลกใจ
ที่่�ชายคนนี้้�จะตกหลุุมรัักต้้นไทรตั้้�งแต่่แรกเห็็น เขาตััดสิินใจทัันทีี
ว่่าต้้องเก็็บไว้้ให้้อยู่่�เคีียงคู่่�กัับโครงการ หลัังจากนั้้�นก็็กลายเป็็นว่่า
ต้้นไทรทั้้�งจุุดประกาย ทั้้�งบัันดาลใจ ให้้คุุณดวงฤทธิ์์�คิิดต่่อและ
แตกไอเดีียสำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมในพื้้�นที่่�ตามมาอีีกมากมาย
“ตอนแรกไม่่คิิดว่่าจะเป็็นอย่่างนี้้�ด้้วยซ้ำำ��นะ แต่่ทุุกอย่่าง
มัันค่่อยๆ เปิิดเผยมาทีีละนิิด ทั้้�งตััวตึึก ทั้้�งต้้นไม้้ เกิิดเป็็นแรง
บัันดาลใจซึ่่�งกัันและกััน ต้้นไม้้เหมืือนกัับบอกเราว่่า ทำำ�อัันนี้้�สิิๆ
แล้้วมัันจะสวย มัันจะเท่่ มัันจะดีี ซึ่่ง� ต่่อมาก็็เกิิดกิิจกรรมเหล่่านี้้�
ขึ้้�นจริิงๆ และผลลััพธ์์ก็็ออกมาดีีมาก”
เมื่่�อโครงการเปิิดตััวในปีี 2556 อาคารเก่่าในพื้้�นที่่�สี่่�ไร่่
ได้้รับั การพลิิกฟื้้น� ให้้กลายเป็็นร้้านเฟอร์์นิเิ จอร์์และของแต่่งบ้้าน
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จำ�ปาขาว

วัดกลางศรีพุทธาราม ถนนอุดรดำ�ริห์ อำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ในยุุคสมััยที่่�บ้้านเมืืองยัังไม่่เป็็นปึึกแผ่่นและเต็็มไปด้้วย
ความเปลี่่�ยนแปลง นอกจากโหรหลวงที่่�คอยพยากรณ์์เหตุุการณ์์
สำำ�คัั ญ ให้้ พ่่ อ บ้้ า นแม่่ เ มืื อ งแล้้ ว สิ่่� ง ศัั ก ดิ์์� สิิ ทธิ์์� อีี ก สิ่่� ง ที่่� รัั บ หน้้ า ที่่�
คล้้ายคลึึงกัันคืือต้้นไม้้ และสายพัันธุ์์�ที่่�ชาวสยามนิิยมปลููกไว้้
เสี่่�ยงทายมากเป็็นพิิเศษคืือต้้นจำำ�ปา ด้้วยขึ้้�นชื่่�อว่่าเป็็นต้้นไม้้
ที่่�เลี้้�ยงยากแต่่ตายง่่าย ปราบเซีียนนัักปลููกมานัักต่่อนััก กระนั้้�น
ณ วััดกลางศรีีพุุทธาราม อำำ�เภอนครไทย จัังหวััดพิิษณุุโลก ยัังมีี
ต้้นจำำ�ปาขาวต้้นหนึ่่�งที่่�ไม่่เพีียงเติิบโตงอกงาม แต่่ยัังอยู่่�ยงจน
สืืบประวััติิย้้อนไปได้้กว่่า 750 ปีี

สุุโขทััย และต้้นจำำ�ปาดอกสีีขาวต้้นนี้้�ก็็แตกกิ่่�งก้้านเติิบโตเป็็น
ประจัักษ์์พยานแห่่งพระบารมีีเรื่่�อยมาจวบจนปััจจุุบััน
ความพิิเศษประการหนึ่่�งของจำำ�ปาต้้นนี้้�คืือดอกกลีีบ
สีีขาวนวลหรืือเหลืืองอ่่อน แทนที่่�จะเป็็นสีีเหลืืองอมส้้มหรืือ
สีี เ หลืื อ งเข้้ ม เหมืื อ นจำำ�ป าทั่่� ว ไป ผลการสำำ� รวจและศึึ ก ษา
พรรณไม้้วงศ์์จำำ�ปาหรืือสกุุล Magnolia ในประเทศไทย พบว่่า
ต้้ น จำำ�ป าขาวในวัั ด กลางมีี ชื่่� อ วิิ ท ยาศาสตร์์ ว่่ า Magnolia
champaca x baillonii นัับเป็็นพรรณไม้้พื้้�นเมืืองของอำำ�เภอ
นครไทย จัังหวััดพิิษณุุโลก เกิิดจากการผสมพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิ
ระหว่่างจำำ�ปา (Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre)
และจำำ�ปีีป่่า (Magnolia baillonii Pierre) ทำำ�ให้้สีีของกลีีบดอก
เป็็นสีีออกขาว แตกต่่างจากจำำ�ปาทั่่�วไปอย่่างชััดเจน

สมเด็็ จ ฯ กรมพระยาดำำ� รงราชานุุ ภ าพทรงบัั น ทึึ ก ไว้้ ว่่า
พ่่อขุุนบางกลางท่่าว เจ้้าเมืืองบางยาง ทรงปลููกต้้นจำำ�ปาขาวไว้้
ทางทิิศตะวัันตกของพระอุุโบสถ วััดกลางศรีีพุทธ
ุ าราม เพื่่�อเป็็น
อนุุสรณ์์คู่่�บ้้านคู่่�เมืือง จากนั้้�นในเดืือนมิิถุุนายน 2497 หม่่อมเจ้้า
พููนพิิศมััย ดิิศกุุล พระธิิดาในสมเด็็จฯ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ ได้้เสด็็จมาอำำ�เภอนครไทย และตรััสถามถึึงต้้นจำำ�ปาขาว
ดัังกล่่าว เพื่่�อจะเสด็็จไปทอดพระเนตรด้้วยพระองค์์เอง
ปรากฏว่่า ณ ด้้านหลัังอนุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนศรีีอิินทราทิิตย์์
ในอาณาเขตของวััด มีีจำำ�ปาขาวเก่่าแก่่ยืืนต้้นตรงตามบัันทึึกนั้้�น
จริิง การมีีอยู่่�ของจำำ�ปาต้้นนี้้�สอดคล้้องกัับตำำ�นานท้้องถิ่่�นที่่�ว่่า
พ่่อขุุนบางกลางท่่าว เจ้้าเมืืองบางยาง ได้้ทรงปลููกต้้นจำำ�ปาเพื่่�อ
เสี่่� ย งทายก่่ อ นยกไพร่่ พ ลไปกู้้�เมืื อ งสุุ โขทัั ย ซึ่่� ง ขณะนั้้� น ตกอยู่่�
ภายใต้้การปกครองของขอม โดยทรงตั้้�งสััตยาธิิษฐานว่่า หากชนะ
การศึึก สามารถตีีเมืืองสุุโขทััยคืืนมาได้้ ก็็ขอให้้ต้้นจำำ�ปาเจริิญ
งอกงามดีีและออกดอกเป็็นสีีขาว แต่่หากพลาดท่่าเสีียทีีก็็ขอให้้
จำำ�ปาเหี่่�ยวเฉาและตาย
ทุุกอย่่างเป็็นไปตามที่่�ทรงตั้้�งสััตยาธิิษฐาน พ่่อขุุนบาง
กลางท่่ า วได้้ รัับ ชัั ย ชนะและทรงขึ้้� น ครองราชย์์ เ ป็็ นพ่่ อขุุ นศรีี อิินทราทิิตย์์ ปฐมกษััตริิย์์ของราชวงศ์์พระร่่วงแห่่งอาณาจัักร

แม้้จำำ�ปาเสี่่�ยงทายน่่าจะมีีชีีวิิตยืืนยาวมานานกว่่า 700
ปีีแล้้ว วัันนี้้�มัันก็็ยัังหมั่่�นออกดอกตามซอกใบอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งปีี โดยจะออกดอกชุุกที่่�สุุดในช่่วงเดืือนมีีนาคม กระทั่่�งส่่ง
กลิ่่�นหอมฟุ้้�งทั่่�วบริิเวณวััด แต่่สุุขภาพโดยรวมก็็ทรุุดโทรมลง
ตามอายุุขััย โคนต้้นด้้านหนึ่่�งที่่�ผุุกร่่อนมานานกว่่าสามสิิบ
ปีีกลายเป็็นช่่องใหญ่่ขนาดคนลอดผ่่านได้้ ซึ่่�งชาวนครไทย
เชื่่อ� กัันว่่า หากคนต่่างถิ่่น� เดิินลอดโพรงต้้นจำำ�ปาขาวก็็จะได้้กลัับ
มาอยู่่�ที่่�นี่่�อีีก จึึงมีีผู้้�คนแวะเวีียนมาลอดโพรงหรืือเดิินวนรอบ
โคนต้้ น อยู่่�เป็็ น ประจำำ� แรงศรัั ทธ าโดยรู้้�เท่่ า ไม่่ ถึึ ง การณ์์ นี้้�
ได้้ทำำ�ร้้ายต้้นไม้้ชราอย่่างไม่่คาดคิิด
งานดููแลสุุขภาพจำำ�ปาขาวเริ่่�มขึ้้�นในปีี 2559 ดร.คงศัักดิ์์�
มีี แ ก้้ ว ผู้้�เชี่่� ย วชาญประจำำ�สำำ�นัั ก วิิ จัั ย และพัั ฒ นาการป่่ า ไม้้
นำำ�ทีีมหมอต้้นไม้้จากส่่วนกลางเข้้ามาเยีียวยาจำำ�ปาขาวแห่่ง
เมืื องพิิ ษณุุ โลก ยามนั้้�นต้้นไม้้ ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เต็็มไปด้้วยกิ่่�งยอด
แห้้งเหี่่�ยว สาเหตุุสำำ�คััญมาจากการที่่�คนพากัันเดิินเหยีียบย่ำำ��
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ด้้วยการผสมพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิระหว่่างจำำ�ปาและจำำ�ปีีป่่า
ทำำ�ให้้จำำ�ปาขาวต้้นนี้้�ออกดอกสีีเหลืืองอ่่อน ผิิดแผกจากจำำ�ปาทั่่�วไป
นัับเป็็นไม้้หายาก พบเฉพาะบางถิ่่�นเท่่านั้้�น

โคนต้้นซ้ำำ��ๆ เพื่่�ออธิิษฐานขอให้้ได้้กลัับมาอีีก จนดิินโคนต้้นอััดแน่่นเกิินไป ทำำ�ให้้ระบบรากเสีียหาย เมื่่�อญาติิโยมที่่�มีีจิิตศรััทธาทราบข่่าว
จึึงร่่วมกัันสร้้างรั้้�วล้้อมเพื่่�อป้้องกัันคนเดิินรอบโคนต้้นในระยะประชิิด ขณะที่่�ทีีมหมอต้้นไม้้ก็็เติิมธาตุุอาหารบำำ�รุุงดิินให้้สมบููรณ์์ขึ้้�นควบคู่่�
กัับการใช้้น้ำ�ำ� ยาเร่่งการเจริิญของราก ครั้้�นระบบรากได้้รัับการฟื้้�นฟูู ต้้นไม้้ก็ค่็ ่อยๆ แตกกิ่่�งก้้านใหม่่ สะพรั่่�งใบเขีียวสวยงาม แลดููมีีชีีวิิตชีีวา
ขึ้้�นอีีกครั้้�ง สำำ�หรัับโพรงขนาดใหญ่่ที่่�โคนต้้นจำำ�ปาขาวยัังได้้รัับการทำำ�ศััลยกรรมด้้วยการทาน้ำำ��ยาเร่่งการเติิบโตของเนื้้�อเยื่่�อและโบกปููนปิิด
โพรง เพื่่�อเป็็นสะพานนำำ�ทางให้้เซลล์์เนื้้�อเยื่่�อค่่อยๆ เจริิญเข้้าหากัันและโอบหุ้้�มปููนในที่่�สุุด
นอกจากความสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ในฐานะต้้นไม้้เสี่่�ยงทายของพ่่อเมืืองคนแรกแห่่งราชวงศ์์พระร่่วงแล้้ว จำำ�ปาขาวสายพัันธุ์์�
เฉพาะถิ่่�นที่่�ยัังอยู่่�รอดมายาวนานเช่่นนี้้� ย่่อมต้้องมีีพัันธุุกรรมแห่่งความแข็็งแรงซ่่อนอยู่่� การอนุุรัักษ์์ดููแลจึึงนัับว่่าเป็็นประโยชน์์ไม่่เพีียง
เฉพาะต่่ออดีีต แต่่ยัังส่่งเสริิมการวิิจััยสายพัันธุ์์�ต้้นไม้้เฉพาะถิ่่�นของไทยในอนาคตสืืบไปอีีกช้้านาน
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อินทนิลน้ำ�

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หากใครได้้มาเยืือนวัังสวนผัักกาด ระหว่่างเดิินตามแผ่่นหิิน
วางเรีียงแถว ยัังไม่่ทัันข้้ามธารน้ำำ��เล็็กๆ จะมองเห็็นต้้นไม้้สููง
แผ่่พุ่่�มสวยงาม ห้้อมล้้อมด้้วยไม้้เต็็มบริิเวณโคนต้้น ยืืนเด่่น
สะดุุดตาเหมืือนยืืนรอต้้อนรัับแขกเหรื่่�ออยู่่�กลางสนาม ซึ่่�งต้้นไม้้
ต้้นนี้้�ก็็คืือ ‘อิินทนิิลน้ำ�ำ� ’ ต้้นไม้้ผู้้�มีีอาวุุโสที่่�สุุดในพิิพิิธภัณ
ั ฑ์์แห่่งนี้้�
นั่่�นเอง

ทั่่�วสนาม พร้้อมฉายสปอตไลต์์เพิ่่�มความอลัังการให้้ต้้นไม้้
ผู้้�เป็็น ‘เจ้้าภาพ’ สวยงามและสร้้างความประทัับใจแก่่คนสำำ�คัญ
ั
ของประเทศเสมอมา
ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน ต้้นอิินทนิิลน้ำำ��โดนตััดแต่่งกิ่่�งออก
ทุุกปีี เหตุุเพราะเนื้้�อไม้้ผุุแล้้วมีีผึ้้�งหลวงเข้้าไปอยู่่�อาศััยและ
เพื่่�อเปิิดช่่องให้้แสงแดดส่่องถึึงพื้้�นสนามหญ้้า นอกจากนี้้�
ยัังต้้องหมั่่�นตััดกาฝากที่่�เกาะแกะรบกวน คอยเติิมปุ๋๋�ยตามระยะ
เวลาที่่�เหมาะสม ทำำ�ให้้สุุขภาพของอิินทนิิลน้ำ��ำ โดยรวมยัังอยู่่�
ในเกณฑ์์แข็็งแรงดีีและไม่่มีีอะไรน่่าเป็็นกัังวล

อิิ น ทนิิ ลน้ำ�ต้
ำ� ้ น นี้้� ป ระเมิิ น กัั น ว่่ า อายุุ ม ากกว่่ า หนึ่่� ง ร้้ อ ยปีี
เพราะอยู่่�มาตั้้�งแต่่ผืืนดิินยัังเป็็นสวนผัักกาดของชาวจีีนซึ่่�งเป็็น
ที่่�มาของชื่่�อวััง คนดั้้�งเดิิมในพื้้�นที่่�เล่่าต่่อกัันมาว่่า อิินทนิิลน้ำำ��
ต้้นนี้้�เอาไว้้ใช้้ทำำ�ยา โดยคนโบราณจะเก็็บใบแก่่มาต้้มน้ำำ��ดื่่�มเพื่่�อ
แก้้โรคเบาหวาน นัับเป็็นสรรพคุุณประการหนึ่่�งของสายพัันธุ์์�
เมื่่�อเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินมาเป็็นที่่�ประทัับ
ส่่วนพระองค์์ในพลตรีี พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าจุุมภฏพงษ์์บริิพััตร กรมหมื่่�นนครสวรรค์์ศัักดิิพิินิิต หรืือ ‘เสด็็จในกรมฯ’
ของคนในวััง และหม่่อมราชวงศ์์พัันธุ์์�ทิิพย์์ บริิพััตร พระชายา
จึึงโปรดให้้ดำำ�เนิินการรื้้อ� หมู่่�ตำำ�หนัักไทยโบราณมาปลููกในปีี 2485
พร้้อมเก็็บรัักษาต้้นอิินทนิิลน้ำำ��เอาไว้้ จึึงเรีียกได้้ว่่าเป็็นต้้นไม้้
ต้้นเดีียวที่่�อยู่่�มาก่่อนการสร้้างวัังสวนผัักกาดและยัังอยู่่�ยืืนยาว
มาจนถึึงปััจจุุบััน
เนื่่�องด้้วยเสด็็จในกรมฯ โปรดงานศิิลปกรรมเป็็นพิิเศษ
ทรงสะสมรวบรวมงานศิิลปะและโบราณวััตถุุล้ำ�ค่
ำ� ่า จึึงทรงนำำ�
ชิ้้น� งานเหล่่านั้้�นมาตกแต่่งตำำ�หนััก ขณะที่่�หม่่อมราชวงศ์์พันั ธุ์์�ทิิพย์์
ชื่่�นชอบต้้นไม้้ นอกจากสารพััดพัันธุ์์�พืืชในวัังสวนผัักกาดจะเป็็น
การนำำ�เข้้ามาปลููกตามประสงค์์ของท่่านแล้้ว หม่่อมราชวงศ์์
พัันธุ์์�ทิิพย์์ยังั กำำ�หนดการจััดวางและออกแบบพื้้�นที่่�สวนเองอีีกด้้วย
โดยอิินทนิิลน้ำ�ำ� เป็็นหนึ่่�งในต้้นไม้้ที่่�ท่่านโปรดปรานเป็็นพิิเศษ
เพราะออกดอกสีีม่่วงขนาดใหญ่่สวยสะพรั่่�งราวเดืือนมีีนาคม
และเมษายน ช่่วยแต้้มเติิมความงามให้้กัับช่่วงวัันคล้้ายวัันเกิิด
ของท่่านในวัันที่่� 8 มีีนาคมพอดีี
ต้้นอิินทนิิลน้ำำ�� หรืือ ‘ตะแบกดำำ�’ มีีถิ่่น� กำำ�เนิิดในประเทศไทย
เป็็นไม้้ยืืนต้้นขนาดกลางถึึงขนาดใหญ่่ ความสููงเมื่่�อโตเต็็มที่่�
ประมาณ 10-25 เมตร สมััยที่่�เสด็็จในกรมฯ ยัังทรงดำำ�รงพระชนม์์
ต้้นอิินทนิิลน้ำำ��แผ่่กิ่่�งกว้้างขวาง สร้้างร่่มเงาในพื้้�นที่่�เกืือบครึ่่�ง
สนามหญ้้ า เมื่่� อ ต้้ อ งต้้ อ นรัั บ แขกโดยเฉพาะทูู ตต่่ า งประเทศ
หม่่อมราชวงศ์์พันั ธุ์์�ทิิพย์์จึงึ มัักให้้จัดั โต๊๊ะรัับรองภายใต้้ความร่่มรื่่น�
เย็็นสบายนี้้� หรืือจััดงานเลี้้�ยงยามค่ำำ��คืืนที่่�ต้้องประดัับประดาไฟ

เสด็็จในกรมฯ และหม่่อมราชวงศ์์พัันธุ์์�ทิิพย์์ทรงตััดสิิน
พระทััยและตััดสิินใจเปิิดวัังสวนผัักกาดเพื่่�อการเยี่่�ยมชมเมื่่�อ
ปีี 2495 นัับเป็็นที่่�ประทัับของเจ้้านายแห่่งแรกในประเทศไทย
ที่่�เปิิดต้้อนรัับบุุคคลภายนอกในขณะที่่�เจ้้าของยัังพำำ�นัักอยู่่�
กระทั่่�งเสด็็จในกรมฯ สิ้้�นพระชนม์์ในปีี 2502 หม่่อมราชวงศ์์
พัันธุ์์�ทิิพย์์ได้้มอบวัังสวนผัักกาดให้้อยู่่�ในความดููแลของมููลนิิธิิ
จุุมภฏ-พัันธุ์์�ทิิพย์์ และเปิิดเป็็น ‘พิิพิิธภััณฑ์์วัังสวนผัักกาด’
นัับแต่่นั้้น� เป็็นต้้นมา สถานที่่�แห่่งนี้้�จึึงไม่่เพีียงเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
เชิิงประวััติิศาสตร์์จากเรื่่�องราวของโบราณวััตถุุ งานพุุทธศิิลป์์
เครื่่�องใช้้ส่่วนพระองค์์อีีกหลากหลาย แต่่ต้้นอิินทนิิลน้ำำ��และ
พืืชพรรณมากมายยัังเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าชม
สััมผััสถึึงคุุณค่่าของพื้้�นที่่�สีีเขีียว แม้้มีีขนาดไม่่ถึึงหนึ่่�งไร่่แต่่ก็็
เป็็นแหล่่งพัักกาย-ใจกลางเมืืองที่่�หาได้้ยากขึ้้น� เรื่่�อยๆ
การเติิบโตของเมืืองหลวงตลอดระยะเวลาหลายสิิบปีี
สร้้ า งความเปลี่่� ย นแปลงให้้ พื้้� น ที่่� ร อบวัั ง สวนผัั ก กาดอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง จากชานเมืืองอัันเงีียบสงบสมััยหลัังสงครามโลก
ครั้้� ง ที่่� 2 วัั ง สวนผัั ก กาดห้้ อ มล้้ อ มด้้ ว ยอาคารสูู ง คลอง
ศรีีอยุุธยาซึ่่�งเคยมีี ‘เรืือเมล์์ขาว’ ของนายเลิิศแล่่นผ่่านก็็ถููก
แทนที่่� ด้้ ว ยถนนแปดเลนที่่� คัั บ คั่่� ง เกืื อ บทั้้� ง วัั น ด้้ า นบนยัั ง มีี
เส้้นทางรถไฟฟ้้าทอดขนาน ถััดไปอีีกไม่่ไกลก็็เป็็นทางด่่วน
เฉลิิมมหานคร
แต่่เมื่่�อเข้้ามายืืนอยู่่�เบื้้�องหน้้าอิินทนิิลน้ำำ�� พลัันรู้้�สึึกว่่า
ได้้เข้้ามาสู่่�โลกอีีกใบ เหล่่าต้้นไม้้คล้้ายผนึึกกำำ�ลัังกัันช่่วยกั้้�น
ขวางความอึึกทึึกพลุุกพล่่านจากภายนอกเอาไว้้ ซัับความ
วุ่่�นวาย ให้้ใจได้้สัมั ผััสบรรยากาศแห่่งความสงบร่่มรื่่น� ทั่่�วบริิเวณ
นัับจากอดีีตจวบจนปััจจุุบััน อิินทนิิลน้ำำ��แห่่งวัังสวนผัักกาดยัังคงต้้อนรัับแขกได้้อย่่างน่่าประทัับใจเสมอมา
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“Trees are your best antiques.”
Alexander Smith
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พุทรา

เขตอุทยานประวัติศาสตร์ อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ครั้้�นช้้างพระนเรศร์์ถอยไป จึ่่�งได้้ที่่�ประจัันหนึ่่�ง เรีียกว่่า
หนองขายัันแลพุุดทรากะแทก ก็็ยัังมีีที่่�ที่่�อัันนั้้�นจนทุุกวัันนี้้� ช้้าง
พระนเรศร์์นั้น�้ ยัันต้้นพุุดทราอัันนั้้น� เข้้าได้้แล้้วจึ่่ง� ชนกะแทกขึ้้น� ไป
ก็็ค้ำำ��คางช้้างอุุปราชาเข้้า ฝ่่ายข้้างช้้างอุุปราชาก็็เบืือนหน้้าไป พระ
นเรศร์์ได้้ทีีก็็ฟัันด้้วยพระแสงของ้้าว ชื่่�อเจ้้าพระยาแสนพลพ่่าย
ก็็ถููกอุุปราชาพระเศีียรก็็ขาดออกไปกัับที่่�บนฅอช้้าง”

เหตุุการณ์์ตอนสมเด็็จพระนเรศวรฯ ทรงกระทำำ�ยุทธหั
ุ ตถี
ั กัี บั พระ
มหาอุุปราชา โดยที่่�ขาหลัังซ้้ายของพลายภููเขาทองยัันอยู่่�กัับ
ตอไม้้ ซึ่่ง� สื่่อ� ถึึงตอพุุทรานั่่�นเอง กระทั่่�งภาพยนตร์์ ตำำ�นานสมเด็็จ
พระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยุุทธหััตถีี โดยหม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม
ยุุคล ก็็ยังั ใส่่รายละเอีียดการยัันต้้นพุุทรานี้้�ลงไปในฉากยุุทธหัตถี
ั ี
ด้้วย

ข้้อความข้้างต้้นปรากฏอยู่่�ในหนัังสืือ ‘คำำ�ให้้การขุุนหลวง
หาวััด ฉบัับหลวง’ ต้้นฉบัับเดิิมเป็็นภาษามอญ เขีียนขึ้้�นจาก
คำำ�ให้้การของเชลยศึึกชาวอยุุธยาที่่�ถููกกวาดต้้อนไปอยู่่�พม่่าเมื่่�อ
คราวเสีียกรุุงศรีีอยุุธยาครั้้�งที่่� 2 ในปีี 2310 ถืือเป็็นพงศาวดาร
ฉบัับหนึ่่�งที่่�เล่่าถึึงเหตุุการณ์์ยุทธหั
ุ ตถี
ั ี ในจัังหวะที่่�พลายภููเขาทอง
ช้้างคู่่�พระบารมีีของสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช พลาดท่่าล่่าถอย
แต่่สบจัังหวะใช้้เท้้าหลัังยัันต้้นพุุทราไว้้ จึึงต้้านทานกำำ�ลังั มหาศาล
ของพลายพััทธกอ ช้้างทรงของพระมหาอุุปราชาแม่่ทััพพม่่า
ไว้้ได้้ และสามารถเอาชนะศึึกครานั้้�นซึ่่ง� เป็็นศึึกสุุดท้้ายที่่�วัดั ชะตา
บ้้านเมืืองอโยธยา
อัันที่่�จริิงยัังมีีเอกสารอีีกหลายชิ้้�นทั้้�งของไทย พม่่า และ
ชาติิตะวัันตก ซึ่่�งบรรยายฉากยุุทธหััตถีีแตกต่่างกัันไปเกืือบ
สิิบรููปแบบ บ้้างว่่าช้้างใช้้สองเท้้าหลัังยัันจอมปลวกในป่่าพุุทรา
บ้้างก็็ข้้ามรายละเอีียดขณะชนช้้าง แต่่เน้้นเรื่่�องฤกษ์์ผานาทีี
หรืือกล่่าวถึึงปืืนไฟซึ่่�งเป็็นอาวุุธที่่�ทำ�ำ ให้้พระมหาอุุปราชาทิิวงคต
ยากจะพิิสููจน์์ได้้ว่่าหลัักฐานไหนใกล้้เคีียงความจริิงที่่�สุุด
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลที่่�บ่่งชี้้�ว่่าต้้นพุุทราช่่วยให้้สมเด็็จพระ
นเรศวรฯ ชนะศึึกนั้้�นดููจะเป็็นข้้อมููลที่่ยึ� ดึ โยงความสามััคคีขี องคน
ไทยไว้้ได้้อย่่างกว้้างขวางและยาวนาน ทั้้�งในแง่่ความจงรัักภัักดีี
ต่่อชาติิและความเชื่่�อเรื่่�องความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของต้้นไม้้ หลัักฐาน
แห่่งศรััทธานี้้�ปรากฏเป็็นจิิตรกรรมขนาดใหญ่่บนฝาผนัังฝั่่�งทิิศ
ตะวัันออกภายในพระวิิหารของวััดสุุวรรณดารารามราชวรวิิหาร
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ผลงานศิิลปะชิ้้น� สำำ�คัญดั
ั งั กล่่าวแสดง

กลุ่่�มต้้นพุุทราจำำ�นวนมากในเขตอุุทยานประวััติิศาสตร์์
พระนครศรีีอยุุธยาก็็เคยถููกพููดถึึงในแนวทางที่่�แตกต่่างกััน บ้้าง
เล่่าขานว่่าเมื่่�อสมเด็็จพระนเรศวรฯ เสด็็จกลัับถึึงกรุุงศรีีอยุุธยา
ได้้มีีรัับสั่่�งให้้ปลููกต้้นพุุทรารอบพระราชฐาน ในฐานะต้้นไม้้ที่่�มีี
บุุญคุุณและช่่วยให้้ชนะการศึึก บ้้างก็็เชื่่�อว่่าต้้นพุุทราเหล่่านี้้�
เติิ บ โตจากผลพุุ ท ราที่่� ท หารพม่่ า กิิ น ทิ้้� ง ไว้้ ร ะหว่่ า งยกทัั พ เข้้ า
ปิิดล้้อมกรุุงศรีีอยุุธยา
ขณะที่่�บัันทึึกของฌััก เดอ กููทร์์ (Jacques de Coutre)
พ่่อค้้าอััญมณีีที่่�ติิดตามคณะทููตจากโปรตุุเกสเข้้ามาในสยาม
เขีียนไว้้ว่่า หลัังผ่่านศึึกยุุทธหััตถีี 4 ปีี พลายภููเขาทองก็็ล้้ม
สมเด็็จพระนเรศวรฯ เสีียพระราชหฤทััยมาก และในเมื่่�อช้้าง
ที่่�ได้้รัับการขึ้้�นระวางเป็็นช้้างหลวงทุุกช้้างนัับว่่ามีียศเทีียบเท่่า
เจ้้ าพระยา สมเด็็ จพระนเรศวรฯ จึึ งโปรดให้้สร้้างเมรุุ ให้้ แก่่
ช้้างหลวงอย่่างสมเกีียรติิ มีีงานถึึง 7 วััน 7 คืืน และทรงปลููกต้้น
พุุทรารอบพระบรมมหาราชวัังและคููเมืืองเพื่่�อเป็็นการระลึึกถึึง
พลายภููเขาทอง
นี่่�คืือเรื่่�องราวมากมายของต้้นพุุทราที่่�เกี่่�ยวพัันกัับเหตุุการณ์์ในประวััติศิ าสตร์์ยุคุ กรุุงศรีีอยุุธยา หลายต้้นมอดไหม้้ไปใน
เปลวเพลิิงครั้้�งเสีียกรุุงฯ และที่่�ยังั เหลืือรอดยืืนต้้นอยู่่�ในอาณาเขต
ของอุุทยานประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาทุุกวัันนี้้� ไม่่ว่่าจะ
เป็็นบริิเวณพระราชวัังโบราณ วััดพระศรีีสรรเพชญ์์ วััดพระราม
วััดราชบููรณะ และวััดมหาธาตุุ ก็็พบว่่าไม่่มีีต้้นใดเลยที่่�ปลููกหรืือ
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ปััจจุุบััน พุุทราทั้้�งหมดรอบเขตวััดและพระราชฐานโบราณ
ในอยุุธยามีีจำำ�นวน 698 ต้้น และเมื่่�อสืืบประวััติิโดยละเอีียดแล้้ว
พบว่่ามีีความเป็็นไปได้้ที่่�บางต้้นจะเป็็นลููกหลานของพุุทรา
ในตำำ�นานสมเด็็จพระนเรศวรฯ
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เติิบโตมาตั้้�งแต่่รัชสมั
ั ัยสมเด็็จพระนเรศวรฯ เนื่่�องด้้วยการสำำ�รวจ
และการศึึกษาความหลากหลายทางพัันธุุกรรมของกลุ่่�มต้้นพุุทรา
ในปีี 2560 โดยสถาบัันชีีววิิทยาศาสตร์์โมเลกุุล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ระบุุว่า่ ต้้นพุุทราทั้้�งหมดจำำ�นวน 698 ต้้น มีีอายุุเพีียงระหว่่าง 46130 ปีีเท่่านั้้�น
ผลการตรวจสอบนี้้�สอดรัับกัับข้้อมููลการบููรณปฏิิสัังขรณ์์
พระราชวัังโบราณ อยุุธยา ซึ่่�งเกิิดขึ้้น� ครั้้�งแรกในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว โดยพระยาโบราณราชธานิินทร์์
สมุุหเทศาภิิบาลมณฑลกรุุงเก่่า (เทีียบเท่่ากัับตำำ�แหน่่งผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดในปััจจุุบันั ) มีีแนวคิิดให้้ปลูกู ต้้นพุุทรารอบพระราชวัังหลวง
และอนุุญาตให้้ประชาชนเข้้าไปเก็็บผลพุุทรารัับประทานหรืือนำำ�
ไปจำำ�หน่่ายได้้ อัันเป็็นกุุศโลบายดึึงคนรอบพื้้�นที่่�ให้้เข้้ามาช่่วยดููแล
โบราณสถานในอีีกทางหนึ่่�ง
แต่่เนื่่�องจากไม่่พบข้้อมููลชััดเจนว่่าการปลููกต้้นพุุทราสมััย
รััชกาลที่่� 5 นี้้�เริ่่�มต้้นในปีีใด มีีเพีียงประวััติิการทำำ�งานของพระยา
โบราณราชธานิินทร์์ซึ่่ง� บัันทึึกไว้้ว่า่ เริ่่ม� รัับราชการที่่�มณฑลอยุุธยา
ครั้้�งแรกในปีี 2439 หากใช้้ปีีปฏิทิิ นิ นี้้�เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นย่่อมหมายความ
ว่่า ณ เวลานั้้�นที่่�พระยาโบราณราชธานิินทร์์สั่่�งให้้ปลููก ต้้องมีีต้้น
พุุทราอยู่่�บริิเวณนั้้�นอยู่่�แล้้ว เพราะต้้นพุุทราที่่�อายุุมากที่่�สุุดใน
ปััจจุุบันั หลายต้้นเติิบโตก่่อนช่่วงเวลานั้้�นเกืือบสิิบปีี จึึงมีีความเป็็น
ไปได้้ว่่าแท้้จริิงต้้นพุุทราเหล่่านี้้�อาจเป็็นลููกหลานของต้้นพุุทรา
รััชสมััยสมเด็็จพระนเรศวรฯ ที่่�เมล็็ดงอกและเติิบโตกัันเองตาม
ธรรมชาติิ
ต่่อมาในปีี 2478 เมื่่�อกรมศิิลปากรประกาศขึ้้น� ทะเบีียนให้้
พระราชวัังโบราณและวััดเก่่าแก่่อีีกหลายแห่่งในเขตเกาะเมืือง
พระนครศรีีอยุุธยาเป็็นแหล่่งโบราณสถานที่่�สำำ�คััญของชาติิ แต่่
ไม่่มีีกำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่่�เพีียงพอจะจััดการพื้้�นที่่�รกร้้างอัันกว้้างขวาง
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ซึ่่ง� เต็็มไปด้้วยหญ้้าและวััชพืชื ศาสตราจารย์์ มานิิต วััลลิิโภดม
นัักโบราณคดีีระดัับปรมาจารย์์ อดีีตหััวหน้้ากองโบราณคดีี
กรมศิิลปากร ได้้เสนอให้้ปลููกต้้นพุุทราเพิ่่�มเติิมจากที่่�มีีอยู่่�เดิิม
แล้้วจำำ�นวนหนึ่่�ง
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อที่่�ว่่าเมื่่�อพุุทราโตเต็็มที่่�จนออกดอกผลจะได้้
อนุุ ญ าตให้้ ร าษฎรเข้้ า มาเก็็ บ ลูู ก พุุ ท ราที่่� ร่่ ว งหล่่ น ไปกิิ น สด
หรืือแปรรููปเป็็นพุุทราเชื่่�อมและพุุทรากวนขายได้้ โดยจ่่ายค่่า
ธรรมเนีียมเก็็บพุุทราในอััตราต้้นละ 5 บาท และแบ่่งพื้้�นที่่�
ชััดเจน ผลที่่�ตามมาก็็คืือใครใช้้ประโยชน์์จากพุุทราต้้นไหน
ก็็มัักพลอยถางหญ้้าและดููแลความสะอาดรอบต้้นนั้้�นด้้วย
เพราะพื้้�นดิินที่่�ไม่่รกเรื้้�อย่่อมช่่วยให้้เก็็บผลพุุทราได้้สะดวกขึ้้�น
หลัังจากที่่�ได้้รับั พิิจารณาคััดเลืือกให้้เป็็นแหล่่งมรดกโลก
ทางวััฒนธรรมในปีี 2534 นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาเยี่่�ยมชมมากขึ้้น�
กรมศิิลปากรจึึงยกเลิิกระบบสััมปทานต้้นพุุทราและอนุุญาตให้้
ประชาชนทั่่�วไปเข้้าไปเก็็บผลพุุทราได้้ตามวิิถีีปฏิบัิ ัติิเดิิม
กลุ่่�มพุุทราที่่�ปลููกเพิ่่�มเติิมในรอบล่่าสุุดนี้้�ไม่่เพีียงระบาย
แต่่งแต้้มสีีเขีียวร่่มรื่่�นให้้ภููมิิทััศน์์และบรรยากาศ แต่่ยัังกลาย
เป็็นต้้นไม้้ที่่�อยู่่�คู่่�กัับโบราณสถานเหล่่านี้้�เรื่่�อยมาจนถึึงปััจจุุบััน
ด้้ ว ยอายุุ ขัั ย มากกว่่ า ร้้ อ ยปีีทำำ� ให้้ สุุ ข ภาพของพุุ ท ราโบราณ
หลายต้้นเริ่่�มถดถอย ต้้องได้้รัับการดููแลมากกว่่าแค่่ตััดแต่่งกิ่่�ง
ทุุกฝ่่ายซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบจึึงต่่างพยายามช่่วยกัันอนุุรัักษ์์
ต้้นเดิิมควบคู่่�กัับการอนุุบาลกล้้าใหม่่ๆ ขึ้้�นมาทดแทน เพื่่�อให้้
ต้้ น พุุ ท รายัั ง อยู่่�ร่่ ว มเป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญข องอุุ ท ยาน
ประวััติิศาสตร์์พระนครศรีีอยุุธยาและเป็็นหลัักฐานอัันมีีชีีวิิต
ให้้ตำำ�นานยุุทธหัตถี
ั ยัี ังถููกเล่่าขานอย่่างมีีอรรถรสสืืบไป

Jujube

Leaves

Fruits

Flower Stalks
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ซึ่่�งก็็คืือสมเด็็จพระนางเจ้้าสุุนัันทากุุมารีีรััตน์์ฯ นั่่�นเอง
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แก้วเจ้าจอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภายในมหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทามีีเนิินดิินขนาด
ย่่ อ มที่่� เ ต็็ ม ไปด้้ ว ยแมกไม้้ อ ยู่่�แห่่ ง หนึ่่� ง คนคุ้้�นเคยเรีี ย กกัั น ว่่ า
‘เนิินพระนาง’ ด้้วยอยู่่�ใกล้้พระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระนางเจ้้า
สุุนัันทากุุมารีีรััตน์์ พระบรมราชเทวีี ท่่ามกลางต้้นไม้้ใหญ่่น้้อย
ตรงเนิินพระนางนั้้�น ปรากฏไม้้พุ่่�มขนาดกลางซึ่่�งสููงเด่่นถึึงสิิบห้้า
เมตร ลำำ�ต้้นคดโค้้งสร้้างเส้้นสายแปลกตา หากแต่่คุุณค่่าทาง
ประวััติิศาสตร์์ของมัันกลัับโดดเด่่นยิ่่�งกว่่า เพราะนี่่�คืือต้้นแก้้ว
เจ้้าจอมรุ่่�นแรกในประเทศไทย ปลููกตั้้�งแต่่สมััยรััชกาลที่่� 5 ครั้้�ง
แรกสร้้างสวนสุุนันั ทา ซึ่่ง� ในตอนนั้้�นปลููกไว้้หลายต้้นแต่่เหลืือรอด
มาถึึงปััจจุุบัันเพีียงต้้นเดีียว นัับรวมอายุุแล้้วมากกว่่าร้้อยปีี
ข้้อมููลใน จดหมายเหตุุการอนุุรัักษ์์กรุุงรััตนโกสิินทร์์ ระบุุว่า่
พระบาทสมเด็็ จ พระจุุ ล จอมเกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หัั ว ทรงพระกรุุ ณ า
โปรดเกล้้าฯ ให้้สร้้างสวนแห่่งนี้้�ทางทิิศตะวัันตกของพระราชวััง
ดุุสิิตเมื่่�อปีี 2451 โดยพระราชทานนาม ‘สวนสุุนัันทา’ นััยว่่าเป็็น
อนุุสรณ์์แด่่สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุนันั ทากุุมารีีรัตน์
ั ์ พระบรมราชเทวีี
ซึ่่ง� สิ้้�นพระชนม์์จากอุุบััติิเหตุุเรืือพระประเทีียบล่่มในปีี 2423
ด้้ วยพระราชประสงค์์ ให้้สวนแห่่ งนี้้� เป็็นสวนป่่ าคล้้ ายที่่�
พระราชวัังเบิิร์์นสตอร์์ฟ ประเทศเดนมาร์์ก จึึงทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้นำำ�พัันธุ์์�ไม้้ดอกไม้้ผลหายากนานาชนิิดมาปลููก
รวมกัันไว้้ หนึ่่�งในนั้้�นคืือต้้นไม้้ที่่�มีีชื่่�อสามััญเป็็นภาษาละติินว่่า
‘lignum vitae’ แปลว่่า ‘ต้้นไม้้แห่่งชีีวิิต’ พระองค์์เคยทอดพระเนตรความงามเมื่่�อครั้้�งเสด็็จประพาสชวาและได้้ทรงนำำ�สายพัันธุ์์�
กลัับมาด้้วย
พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จสวรรคต
หลัังจากเริ่่�มสร้้างสวนได้้เพีียงสองปีี พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจึึงทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำำ�เนิินการสร้้าง
ต่่อจนแล้้วเสร็็จในปีี 2466 เดิิมทีีชาววัังเรีียกต้้นไม้้ต่า่ งถิ่่�นต้้นนี้้�ว่า่
‘ต้้นน้ำำ��อบฝรั่่�ง’ ด้้วยยามที่่�ดอกกลีีบบางสีีม่่วงครามอมขาวบาน
สะพรั่่ง� ทั้้�งต้้นนั้้�นจะส่่งกลิ่่�นหอมชื่่น� ใจไปทั่่�ว ครั้้�นเมื่่�อพระวิิมาดาเธอ พระองค์์ เ จ้้ า สายสวลีี ภิิ ร มย์์ กรมพระสุุ ทธ าสิิ นีี น าฏ
ปิิยมหาราชปดิิวรััดา เสด็็จมาประทัับที่่�ตำำ�หนัักซึ่่�งสร้้างขึ้้�นใน
บริิเวณสวนนี้้�ช่่วงปีี 2467-2472 ดููเหมืือนต้้นไม้้ต้้นเดีียวกัันนี้้�
จะถููกเปลี่่�ยนชื่่�อเรีียกเป็็น ‘แก้้วใจจุุลจอม’ สัันนิิษฐานกัันว่่า
ตั้้�งโดยพระวิิมาดาเธอฯ หมายความถึึงผู้้�ที่่�เป็็นแก้้วตาดวงใจ
ของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ซึ่่�งก็็คืือสมเด็็จ
พระนางเจ้้าสุุนัันทากุุมารีีรััตน์์ พระบรมราชเทวีีนั่่�นเอง

การเปลี่่� ย นแปลงการปกครองซึ่่� ง เกิิ ด ขึ้้� น ในปีี 2475
ทำำ�ให้้บรรดาเจ้้านายฝ่่ายในและเจ้้าจอมย้้ายออกไปจนหมด
พระตำำ�หนัักต่่างๆ และสวนสุุนันั ทาถููกทิ้้�งร้้าง ล่่วงมาถึึงรััชสมัยั
ของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล หรืือ
รััชกาลที่่� 8 คณะผู้้�สำำ�เร็็จราชการแทนพระองค์์เห็็นควรโดย
มติิคณะรััฐมนตรีี ให้้ใช้้ประโยชน์์สวนสุุนัันทาเป็็นสถานศึึกษา
ของชาติิ กระทรวงธรรมการหรืือกระทรวงศึึกษาธิิการในปััจจุุบันั
จึึงดำำ�เนิินการจััดตั้้�งโรงเรีียนสวนสุุนัันทาวิิทยาลััย และเปิิด
การเรีียนการสอนตั้้�งแต่่ปีี 2480 เรื่่�อยมา
ช่่วงที่่�คุุณหญิิงกรองแก้้ว ปทุุมานนท์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์ ใ หญ่่ ใ นปีี 2491-2498 และปีี 2500-2516 ทาง
โรงเรีียนได้้ เชิิ ญศาสตราจารย์์ เต็็ ม สมิิ ติินัันทน์์ กัับหลวง
บุุ เรศบำำ�รุุงการ สองผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านพฤกษศาสตร์์ เข้้ามา
สำำ� รวจพัั น ธุ์์�ไม้้ ใ นพื้้� น ที่่� แ ละได้้ ข้้ อ สรุุ ปว่่ า ไม่่ เ คยพบต้้ น ไม้้
สายพัันธุ์์�นี้้�ที่่�ใดมาก่่อนในประเทศไทย จึึงได้้ตั้้�งชื่่�อใหม่่เป็็น
‘แก้้วเจ้้าจอม’
สถานภาพต้้ น แรกและต้้ น เดีี ย วในประเทศไทยคืื อ
ความพิิเศษที่่�มีีคุุณค่่ามาก คุุณหญิิงกรองแก้้วจึึงกำำ�หนดให้้
ต้้นแก้้วเจ้้าจอมเป็็นสััญลัักษณ์์ประจำำ�โรงเรีียนฯ แม้้ภายหลััง
จะยกฐานะขึ้้�นเป็็นวิิทยาลััยครููสวนสุุนัันทา สถาบัันราชภััฏ
สวนสุุนัันทา และมหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทา ตามลำำ�ดัับ
แก้้ ว เจ้้ า จอมก็็ ยัั ง คงเป็็ น ต้้ น ไม้้ ป ระจำำ�สถ านศึึ ก ษาแห่่ ง นี้้�
เรื่่�อยมา
แก้้วเจ้้าจอมมีีความหลากหลายถึึงสามสายพัันธุ์์� คืือ
แก้้วเจ้้าจอมสี่่�ใบ แก้้วเจ้้าจอมหกใบ และแก้้วเจ้้าจอมแปดใบ
โดยต้้นตระกููลแก้้วเจ้้าจอมในสยามที่่�อยู่่�บนเนิินพระนางเป็็น
สายพัันธุ์์�แบบสี่่�ใบ และแม้้จะเปลี่่�ยนผ่่านมาแล้้วหกแผ่่นดิิน
แต่่ก็็ยัังสุุขภาพแข็็งแรง มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทาได้้
ดำำ� เนิิ น การขยายพัั น ธุ์์�แก้้ ว เจ้้ า จอมมาตั้้� ง แต่่ เ มื่่� อ สิิ บ กว่่ า ปีี
ที่่�แล้้ว ทำำ�ให้้วัันนี้้�มีีต้้นแก้้วเจ้้าจอมรุ่่�นปลููกใหม่่กระจายอยู่่�
ทั่่�วมหาวิิทยาลััยฯ ไม่่ต่ำำ��กว่่าสิิบต้้น
ความทรงจำำ�ของเจ้้าจอมผู้้�เป็็นที่่�รัักจึึงยิ่่�งหอมกำำ�จาย
ไปทั้้�งสถาบััน
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ลั่นทม

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ถนนคีรีรัถยา
อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หลัังจากปีี 2453 ไม่่มีเี จ้้านายพระองค์์ใดเสด็็จมาประทัับ
ที่่�นี่่�อีีก หมู่่�อาคารชำำ�รุุดทรุุดโทรม กระทั่่�งกรมศิิลปากรประกาศ
ขึ้้� นทะเบีี ยนเป็็ นโบราณสถานสำำ�คัั ญของชาติิ เมื่่� อปีี 2478
จากนั้้�นจึึงเข้้าไปบููรณปฏิิสังั ขรณ์์ ตามด้้วยการจััดตั้้�งเป็็นอุุทยาน
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ พ ระนครคีี รีี แ ละพิิ พิิ ธภัั ณฑสถ านแห่่ ง ชาติิ
พระนครคีี รีี เมื่่� อ ปีี 2522 ก่่ อ นจะเปิิ ด ให้้ ป ระชาชนเข้้ า ชม
ครั้้�งแรกในช่่วงต้้นปีี 2528

เมื่่�อครั้้�งยัังถืือครองเพศบรรพชิิต พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงจาริิกมาประทัับที่่�วััดแห่่งหนึ่่�งซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ทางฝั่่�งตะวัันออกของไหล่่เขาสมณ ตำำ�บลคลองกระแชง อำำ�เภอ
เมืืองเพชรบุุรีี จัังหวััดเพชรบุุรีี หรืือปััจจุุบัันคืือวััดมหาสมณาราม
และเมื่่�อเสด็็จเถลิิงถวััลยราชสมบััติิ พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวโปรดเกล้้าฯ ให้้สร้้าง ‘พระราชวัังพระนครคีีรีี’ ขึ้้น�
บนเขาลููกเดีียวกัันนี้้�ในปีี 2402 ถืือเป็็นพระราชวัังแห่่งแรก
ในประเทศไทยที่่�ตั้้�งตระหง่่านบนยอดเขา เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�ประทัับ
สำำ�หรัับการแปรพระราชฐาน และพระองค์์ได้้เสด็็จฯ มาประทัับ
ปีีละหลายครั้้�งตลอดรััชกาล
ภายในอาณาเขตของพระนครคีีรีีหรืือที่่�ต่่อมารู้้�จัักกัันใน
นาม ‘เขาวััง’ มีีสิ่่�งก่่อสร้้างหลากหลาย ประกอบด้้วยหมู่่�พระที่่�นั่่�ง
ปราสาทราชมณเฑีียร ป้้อมปราการ และอาราม ตามลัักษณะของ
พระราชวัังหลวง แต่่ที่่�โดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์คืือการออกแบบ
โดยผสมผสานสถาปััตยกรรมตะวัันตกสไตล์์นีีโอคลาสสิิกเข้้ากัับ
สถาปััตยกรรมจีีน ซึ่่�งมีีความแปลกแตกต่่างจากอาคารที่่�นิิยม
สร้้างกัันมาก่่อน เช่่น การทำำ�ซุ้้�มประตููและซุ้้�มหน้้าต่่างขอบโค้้ง
ร่่วมกัับการมุุงหลัังคาด้้วยกระเบื้้�องกาบกล้้วยและปั้้�นปููนทัับ
ในแบบหลัังคาจีีน รวมถึึงการใช้้ปููนฉาบแบบโบราณและการ
ตกแต่่งด้้วยลวดลายปููนปั้้�นฝีีมืือช่่างเมืืองเพชร การผสมผสาน
ดัังกล่่าวสอดคล้้องกลมกลืืนกัันจนได้้รัับยกย่่องให้้เป็็นอีีกหนึ่่�ง
เอกลัักษณ์์ของสถาปััตยกรรมในยุุคนั้้�น

ลั่่�นทมเป็็นไม้้ดอกยืืนต้้นขนาดกลาง และแท้้จริิงแล้้ว
ไม่่ใช่่พัันธุ์์�ไม้้พื้้�นเมืืองของไทย ถููกค้้นพบครั้้�งแรกบนหมู่่�เกาะ
แคริิบเบีียน ทวีีปอเมริิกาใต้้ ในช่่วงศตวรรษที่่� 17 โดยชาร์์ลส์์
พลููมิิเอร์์ (Charles Plumier) นัักพฤกษศาสตร์์ชาวฝรั่่�งเศส
ผู้้�ได้้รัับบััญชาให้้ออกสำำ�รวจค้้นหาพืืชพัันธุ์์�แปลกใหม่่ตามพระราชประสงค์์ของพระเจ้้าหลุุยส์์ที่่� 14 หลัังจากนั้้�นจึึงกระจายพัันธุ์์�
ไปอีีกหลายภููมิิภาคทั่่�วโลก โดยเฉพาะประเทศเขตร้้อนชื้้�น
โดยมีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์แบบให้้เกีียรติิผู้้�ค้้นพบว่่า Plumeria rubra
แต่่หลายคนอาจเคยได้้ยินิ ชื่่อ� สามััญภาษาอัังกฤษว่่า frangipani
บนขวดน้ำำ��หอมที่่�มีีกลิ่่�นของลั่่�นทม ซึ่่�งก็็ไม่่ผิิดเช่่นกัันเพราะ
นั่่�นเป็็นอีีกชื่่�อที่่�ได้้มาจากขุุนนางชาวอิิตาเลีียน มาร์์กีีส์์ มููซิิโอ
ฟรานจีีปานีี ผู้้�นำำ�ดอกไม้้ชนิิดนี้้�ไปทำำ�น้ำ��ำ หอมเป็็นคนแรกใน
ปลายศตวรรษที่่� 17
สำำ�หรัับการเดิินทางเข้้ามายัังประเทศไทย ปรากฏข้้อ
สัันนิิษฐานหลายแนวทางโดยไม่่มีีใครฟัันธงได้้ บ้้างว่่ามาจาก
อเมริิกาใต้้ตั้้�งแต่่เมื่่�อราว 500 ปีีก่่อนโดยนัักเดิินเรืือชาวสเปน
หรืือโปรตุุเกส บ้้างว่่านำำ�เข้้ามาในแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
โดยพ่่อค้้าชาวฝรั่่�งเศสในสมััยอยุุธยา หรืือโดยกองทััพฝรั่่�งเศส
ในยุุคล่า่ อาณานิิคม บ้้างก็็ว่า่ นำำ�เข้้ามาจากเขมรภายหลัังสมเด็็จ
พระบรมราชาธิิราชที่่� 1 แห่่งกรุุงศรีีอยุุธยา ทรงยกทััพพิิชิติ นครธม
สำำ�เร็็จ โดยโยงที่่�มานี้้�เข้้ากัับชื่่�อ ‘ลั่่�นธม’ เนื่่�องจาก ‘ลั่่�น’ แปลว่่า
ตีี เช่่น ลั่่�นกลอง และ ‘ธม’ หมายถึึง นครธม ก่่อนจะเพี้้�ยนเป็็น
‘ลั่่�นทม’ ในภายหลััง

และก็็เช่่นเดีียวกัับความนิิยมทั่่�วไปในรััชสมััย เมื่่�อเดิิน
พ้้นเขตวััดมหาสมณารามไปแล้้วจะพบกัับดงลั่่�นทม ซึ่่�งไม่่เพีียง
เจริิญเติิบโตอย่่างหนาแน่่นสองข้้างทางเดิิน แต่่ยัังยืืนต้้นประดัับ
ประดาอยู่่�ทั่่�วบริิเวณพระนครคีีรีี ว่่ากัันว่่ากลุ่่�มต้้นลั่่�นทมดอก
สีีขาวเหล่่านี้้�มีีจำำ�นวนมากถึึง 1,263 ต้้น พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวโปรดเกล้้าฯ ให้้นำำ�เข้้าพัันธุ์์�จากอิินโดนีีเซีีย
มาปลููกไว้้ที่่นี่่� ตั้้� ง� แต่่สร้า้ งพระราชวััง หากนัับถึึงตอนนี้้�อายุุก็ยื็ นื ยาว
เกิิน 160 ปีีแล้้ว
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ในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ลั่่� น ทมได้้ รัั บ ความนิิ ย มปลูู ก กัั น อย่่ า งแพร่่ ส ะพัั ด ทั้้� ง ในเขต
พระราชวัังและอารามหลวงแทบทุุกแห่่ง ทว่่าไม่่ค่่อยมีีใครสนใจ
ปลููกประดัับบ้้านพัักหรืือที่่�อยู่่�อาศััยส่่วนตััว ด้้วยเหตุุผลด้้านความ
รู้้�สึึกหลายประการ เช่่น คนสมััยก่่อนนัับว่่าลั่่�นทมเป็็นต้้นไม้้
ของสููง สามััญชนไม่่สามารถปลููกได้้ และยัังมีียางสีีขาวขุ่่�นซึ่่�ง
เป็็ น พิิ ษ หากสัั ม ผัั ส โดนผิิ ว หนัั ง จะเกิิ ด ผื่่� น คัั น ระคายเคืื อ ง
และมีีอาการอัักเสบบวมแดง ธรรมเนีียมปฏิิบััติิในอดีีตของบาง
ประเทศ เช่่น สิิงคโปร์์ ลั่่�นทมนัับเป็็นต้้นไม้้ที่่�มัักปลููกไว้้ข้้างหลุุม
ศพ ถึึงกัับมีีอีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่า ‘Singapore graveyard flower’ ลั่่�นทม
จึึงติิดภาพลัักษณ์์ของการอยู่่�คู่่�กัับการสููญเสีีย ทั้้�งยัังออกเสีียง
พ้้องกัับคำำ�ว่่า ‘ระทม’ ซึ่่�งหมายถึึงความเศร้้าโศก ทั้้�งหมดนี้้�
จึึงไม่่น่่าแปลกที่่�จะมีีความเชื่่�อว่่า หากปลููกต้้นไม้้ดอกหอมนี้้�
ในบ้้านก็็จะนำำ�ความทุุกข์์ระทมและเศร้้าเสีียใจมาสู่่�ผู้้�อยู่่�อาศััย
เหตุุ ผ ลทางความเชื่่� อ เหล่่ า นี้้� ผ สมกัั บ ความจำำ� เป็็ น ทาง
เศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้ในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่่านมามีีการเปลี่่�ยนชื่่�อ
ลั่่�นทมเป็็น ‘ลีีลาวดีี’ โดย ‘ลืือ’ กัันว่่าเป็็นชื่่�อพระราชทานจาก
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ซึ่่�งไม่่เป็็นความจริิงแต่่อย่่างใด แต่่ก็็ทำำ�ให้้

ต้้นไม้้ที่่�มีีดอกสีีขาวกลิ่่�นหอมเย็็นต้้นนี้้�กลัับมาได้้รัับความนิิยม
สููงลิิบ พ่่อค้้าแม่่ค้้าหน้้าบานขายได้้ราคา เพราะชื่่�อลีีลาวดีี
ช่่างไพเราะเป็็นมงคล
พลัังของ ‘ชื่่�อ’ นั้้�นมีีอานุุภาพในความนึึกคิิดปรุุงแต่่ง
ของมนุุษย์์มาแต่่ไหนแต่่ไร และยัังคงมีีอยู่่�ในปััจจุุบััน แต่่ไม่่ว่่า
จะเรีียกขานด้้วยนามใด ความจริิงของต้้นไม้้ก็ไ็ ม่่เปลี่่�ยน ลั่่�นทม
ยัังคงเป็็นต้้นไม้้ที่่�มีีดอกสีีขาวสะอาด มีีเกสรสีีเหลืืองนวลอยู่่�
ภายใน ให้้กลิ่่�นหอมเย็็นอวลไปไกล และเติิบโตโดยยึึดมั่่�น
กัั บ ฤดูู ก าลของตัั ว เองอย่่ า งเหนีี ย วแน่่ น หากใครไปเที่่� ย ว
พระนครคีีรีีตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคมเป็็นต้้นไปก็็จะได้้เจอกลุ่่�มต้้น
ลั่่�นทมที่่�พากัันทิ้้�งใบ อวดกิ่่�งก้้านเป็็นเส้้นสายทั้้�งโค้้งคดและ
หงิิกงอดููแปลกตา เพราะมัันคืือช่่วงเวลาพัักรอการผลิิดอก แต่่
หากใครเลืือกไปหน้้าร้้อนช่่วงระหว่่างเดืือนมีีนาคมถึึงเมษายน
ต้้นไม้้เหล่่านี้้�จะแข่่งกัันออกดอกแบ่่งบาน สััมผััสได้้ถึงึ กลิ่่�นหอม
อ่่อนโยนที่่�เคยทำำ�ให้้มาร์์กีส์ี ์ มููซิโิ อ ฟรานจีีปานีี หลงเสน่่ห์ม์ าแล้้ว
ไม่่ว่่าจะในพระราชวััง ในบ้้านคน บนหลุุมศพ หรืือแม้้
กระทั่่�งในป่่าลึึกที่่�ไม่่มีีใครสนใจให้้นิิยาม ลั่่�นทมหรืือลีีลาวดีี
จะยัังคงยืืนต้้นเติิบโตผ่่านฤดููกาลและส่่งกลิ่่�นหอมเย็็นอัันเป็็น
เอกลัักษณ์์ของมัันต่่อไป
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ยางอินเดีย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ถ้้าเปรีียบต้้นไม้้เหมืือนคน ยางอิินเดีียย่่อมเป็็นคนประเภท
ที่่�ใครๆ ก็็อยากคบหา เพราะดููแลง่่าย ไม่่เรื่่�องมาก แถมยัังทำำ�
ตััวเป็็นที่่�พึ่่�งพิิงให้้คนอื่่�น ยางอิินเดีียเติิบโตได้้ดีีในพื้้�นที่่�แดดจััด
แต่่ ถ้้ า ให้้ อ ยู่่�ในที่่� ร่่ ม ก็็ ส ามารถทนอยู่่�รอดได้้ และไม่่ ต้้ อ งการ
การประคบประหงมมากมาย โดยยัังคงงอกงามสวยโดดเด่่น
ด้้วยใบสีีเขีียวขนาดใหญ่่ เป็็นมัันวาวเองตามธรรมชาติิ
ด้้วยคุุณสมบััติิน่่ารัักหลายประการนี้้�เอง ต้้นยางอิินเดีีย
จึึงติิดอัันดัับต้้นๆ ของไม้้ตกแต่่งที่่�ผู้้�คนนิิยมปลููกภายในอาคาร
หลายคนคุ้้�นตากัับภาพของต้้นยางอิินเดีียในกระถางสไตล์์ลอฟต์์
หรืือเรีียบเก๋๋สไตล์์มิินิิมอล ตั้้�งอยู่่�บริิเวณมุุมต่่างๆ ภายในที่่�พััก
อาศััย จนไม่่เคยรู้้�เลยว่่าแท้้จริิงแล้้วหากย้้ายหนีีความคัับแคบ
ของภาชนะปลูู ก ไปเติิ บ โตท่่ า มกลางสภาพแดดฝนลมฟ้้า
ภายนอกอาคาร ยางอิินเดีียจะสููงใหญ่่และงดงามกลางแสงแดด
ได้้อย่่างน่่าประทัับใจ
...หนึ่่�งในตััวอย่่างนี้้�ยืนื ต้้นให้้เห็็นอยู่่�หน้้าคณะมััณฑนศิิลป์์
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

ในอดีีตน้ำำ��ยางจากยางอิินเดีียเคยเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต
ยางธรรมชาติิ แต่่เนื่่�องจากคุุณภาพน้ำำ��ยางไม่่ดีนัี กั เมื่่�อโลกค้้นพบ
น้ำำ�� ยางคุุณภาพเยี่่�ยมจากต้้นยางพาราซึ่่�งเป็็นพืืชแถบอเมริิกา
กลางและอเมริิ ก าใต้้ ยางอิิ น เดีี ย จึึ ง เป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก แพร่่ ห ลายใน
บทบาทของไม้้ประดัับเพีียงอย่่างเดีียว
ยางอิินเดีียต้้นนี้้�ปลููกโดยอาจารย์์ประสพชััย แสงประภา
ผู้้�ผููกพัันกัับมหาวิิทยาลััยฯ มายาวนานนัับรวมเวลาเกืือบครึ่่�ง
ศตวรรษ ตั้้� ง แต่่ เ ป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาคณะมัั ณฑ นศิิ ลป์์ แ ละเข้้ า รัั บ
ราชการที่่�มหาวิิทยาลััยศิิลปากรในปีี 2511 จนกระทั่่�งเกษีียณ
อายุุราชการ วัันนี้้�อาจารย์์ประสพชััย ชาวศิิลปากรตััวจริิงในวััย
82 ปีี เล่่าย้้อนถึึงช่่วงแรกๆ ของชีีวิิตการทำำ�งานว่่า มีีหน้้าที่่�ดููแล
การตกแต่่งภายในของอาคารต่่างๆ ทั่่�วพื้้�นที่่�มหาวิิทยาลััย รู้้�สึึก
ชอบต้้นยางอิินเดีียเป็็นพิิเศษ เพราะประทัับใจใบที่่�รููปทรงเรีียว
สวยงามและมีีความมัันเงา จึึงเริ่่�มจากนำำ�มาปลููกประดัับภายใน
อาคารก่่อน
กระทั่่�งปีี 2515 สบโอกาสเหมาะจึึงนำำ�ต้้นยางอิินเดีีย
ขนาดพอเหมาะมาปลููกที่่�สนามหญ้้าหน้้าอาคารคณะมััณฑนศิิลป์์ ซึ่่�งอยู่่�ด้้านหลัังลานอนุุสาวรีีย์์ ศาสตราจารย์์ ศิิลป์์ พีีระศรีี
ด้้วยเจตนาเพีียงเพื่่�อตกแต่่งภููมิิทััศน์์ให้้งดงาม มิิได้้คาดหวัังว่่า
จะเป็็นต้้นไม้้สููงใหญ่่เป็็นร่่มเงาเช่่นวัันนี้้�

ยางอิินเดีียเป็็นต้้นไม้้ใหญ่่สกุุล Ficus เช่่นเดีียวกัับไทร
และมะเดื่่�อ เมื่่�อเจริิญเติิบโตเต็็มที่่�จะมีีรากอากาศห้้อยระโยง
ระยางเหมืือนกััน ถิ่่�นกำำ�เนิิดเดิิมอยู่่�ในประเทศอิินเดีีย มาเลเซีีย
และอิินโดนีีเซีีย ภายหลัังจึึงนำำ�เข้้ามาปลููกในประเทศไทย
เนื่่�องจากทุุกส่่วนของลำำ�ต้้นมีีน้ำำ��ยางสีีขาวข้้น จึึงได้้ชื่่�อ
ภาษาอัังกฤษว่่า India rubber plant บ้้างก็็เรีียก rubber tree
หรืือ rubber fig โดยน้ำำ��ยางนี้้�มีส่ี ่วนช่่วยลดการคายน้ำำ�� ทำำ�ให้้ใบ
ของยางอิินเดีียไม่่ค่่อยเหี่่�ยวเฉาหรืือร่่วงหล่่น แต่่ขณะเดีียวกััน
ก็็ มีี ค วามเป็็ น พิิ ษ ในระดัั บ ที่่� พ อจะสร้้ า งความระคายเคืื อ งให้้
ผิิวหนัังและดวงตาได้้ จึึงควรหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััส

วัันเดืือนเคลื่่�อนผ่่านมาถึึงปััจจุุบันั ยางอิินเดีียที่่�มีอี ายุุเพีียง
52 ปีีเติิบใหญ่่สููงชะลููดถึึงราวยี่่�สิิบเมตร เทีียบประมาณชั้้�นห้้า
ของอาคารข้้างเคีียง เส้้นรอบวงของกลุ่่�มลำำ�ต้้นซึ่่�งประกอบด้้วย
ลำำ�ต้น้ เดิิมกัับลำำ�ต้น้ ใหม่่จากรากอากาศที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� มาช่่วยค้ำำ��ยันั
บวกรวมกัันแล้้วประมาณห้้าคนโอบ แผ่่กิ่่�งก้้านออกกว้้างขวาง
เอื้้�อเฟื้้�อร่่มรำ��ไรในรััศมีีพอให้้เหล่่านัักศึึกษาศิิลปิินมานั่่�งพัักผ่่อน
ได้้สบายๆ
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เป็็นไปตามภาษิิตละติินว่่า “Ars longa, vita brevis.” หรืือ “ศิิลปะยืืนยาว ชีีวิิตสั้้�น”
ไม้้ใหญ่่หลายต้้นย่่อมอยู่่�ยืืนยาวได้้ไม่่แพ้้งานศิิลปะ โดยเฉพาะยางอิินเดีียต้้นนี้้�
ที่่�อาจยัังเด็็กเมื่่�อเทีียบอายุุขััยของสายพัันธุ์์� จึึงน่่าจะเป็็นงานศิิลปะชิ้้�นเอกของผู้้�ปลููก
และอยู่่�ไปได้้อย่่างยืืนยาวกว่่าใคร

หากได้้ลองมาเห็็นกัับตา ภาพต้้นไม้้ใหญ่่ตรงหน้้าแตกต่่าง
อย่่างสิ้้�นเชิิงกัับยางอิินเดีียซึ่่�งถููกจััดวางไว้้ภายในอาคาร มีีเพีียง
รูู ปลัั ก ษณ์์ ข องใบและความเงางามเท่่ า นั้้� น ที่่� เ ป็็ น จุุ ด สัั ง เกตให้้
เชื่่�อมโยงได้้ว่่าเป็็นสายพัันธุ์์�เดีียวกััน และทำำ�ให้้เราได้้ตระหนัักถึึง
มหััศจรรย์์ของการเติิบโตอย่่างมีีอิิสรภาพ ซึ่่�งไม้้ใหญ่่น้้อยต้้นนััก
จะได้้รัับในเมืืองหลวงอัันแออััดของประเทศ

ไปตามภาษิิตละติินว่่า “Ars longa, vita brevis.” หรืือ “ศิิลปะ
ยืืนยาว ชีีวิิตสั้้�น” ไม้้ใหญ่่หลายต้้นย่่อมอยู่่�ยืืนยาวได้้ไม่่แพ้้
งานศิิ ลป ะ โดยเฉพาะยางอิิ น เดีี ย ต้้ น นี้้� ที่่� อ าจยัั ง เด็็ ก เมื่่� อ
เทีียบอายุุขััยของสายพัันธุ์์� แต่่ก็็เริ่่�มเติิบโตสููงใหญ่่ท่่ามกลาง
การหมุุนเวีียนผลััดเปลี่่�ยนของนัักศึึกษาหััวใจศิิลปิินที่่�เข้้ามาสู่่�
มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�รุ่่�นแล้้วรุ่่�นเล่่า
มัันน่่าจะอยู่่�ไปได้้อีกี นัับร้้อยปีีและเป็็นงานศิิลปะชิ้้น� เอก
ที่่�ยืืนยาวเหนืือกาลเวลา

เส้้ น ทางชีี วิิ ตข องยางอิิ น เดีี ย ในถิ่่� น สีี เขีี ย วเวอริิ เ ดีี ย น
(สีีประจำำ�มหาวิิทยาลััยศิิลปากร) ของมหาวิิทยาลััยศิิลปะแห่่งแรก
ในประเทศไทยนั้้�นเรีียบง่่าย ไม่่มีีเรื่่�องราวหวืือหวา แต่่ก็็เป็็น
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มะขาม

วัดแค ถนนสมภารคง อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

“สะกดทััพจัับคนทั้้�งปลุุกผีี
	ผููกพยนต์์ฤทธีีกำำ�แหงหาญ
ปัถมังก�ำบังตนทนทาน
สะเดาะดาลโซ่กุญแจประจักษ์ใจ
ทั้งพิชัยสงครามทั้งความรู้
อาจจะปราบศัตรูไม่สู้ได้
ฤกษ์พานาทีทุกสิ่งไป
	ทั้งเสกใบมะขามเป็นต่อแตน
ช�ำนาญทั้งกลศึกลึกลับ
คุมพลแม่ทัพนับตั้งแสน
สู้ศึกได้ส้นิ ทั้งดินแดน
มหาละลวยสุดแสนเสน่ห์ดี
จังงังขลังคะนองล่องหน
ฤทธิรณแรงราวกับราชสีห์
ถอนอาถรรพ์กันประกอบประกับมี 		
เลี้ยงผีพรายกระซิบทกุ สิ่งไป”

ข้้อความข้้างต้้นคืือตอนหนึ่่�งของวรรณคดีีไทยพื้้�นบ้้าน
เสภาขุุนช้้างขุุนแผน เล่่าถึึงสรรพวิิชาคาถาอาคมและไสยศาสตร์์
ต่่างๆ ซึ่่�ง ‘ขุุนแผน’ ได้้ร่ำ���เรีียนตั้้�งแต่่สมััยยัังเป็็นเณรแก้้ว โดย
ตามท้้องเรื่่�องระบุุว่่าขุุนแผนเรีียนจากพระอาจารย์์คงแห่่งวััดแค
และหนึ่่�งในวิิชาอาคมนั้้�นคืือการเสกใบมะขามเป็็นต่่อแตนเพื่่�อ
ใช้้โจมตีีข้้าศึึกศััตรูู วรรณคดีีไทยทุุกเรื่่�องล้้วนมาจากจิินตนาการ
ผู้้�แต่่ง ทว่่า ‘วััดแค’ มีีอยู่่�จริิง และยัังมีี ‘ต้้นมะขาม’ ขนาดมหึึมา
อยู่่�ภายในวััดนั้้�นด้้วย
เดิิมทีี ขุุนช้้างขุุนแผน เป็็นเสภามุุขปาฐะ คืือร้้องแบบปาก
ต่่อปากกัันมาตามประสากลอนชาวบ้้าน มีีฉัันทลัักษณ์์เรีียบง่่าย
และน่่ า จะประพัั น ธ์์ ขึ้้� น ในช่่ ว งแผ่่ น ดิิ น สมเด็็ จ พระนารายณ์์
มหาราช (ปีี 2199-2231) ได้้รัับความนิิยมอย่่างมาก แม้้กรุุง
ศรีีอยุุธยาจะล่่มสลายลงในปีี 2310 ก็็ยัังเหลืือผู้้�ที่่�จดจำำ�เนื้้�อหา
และสามารถฟื้้�นฟูู เสภาขุุนช้้างขุุนแผน กลัับมาได้้ในสมััยกรุุง
รััตนโกสิินทร์์ตอนต้้น
เค้้าโครงเรื่่อ� งบางตอนของ ขุุนช้้างขุุนแผน สอดคล้้องกัับ
เหตุุการณ์์จริิงซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในรััชสมััยสมเด็็จพระรามาธิิบดีีที่่� 2
(ปีี 2034-2072) ตามคำำ�ให้้ ก ารของชาวกรุุ ง เก่่ าที่่� ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร ทั้้�งยัังผููกโยงเข้้ากัับชื่่�อของสถานที่่�บางแห่่ง
ในจัังหวััดกาญจนบุุรีีและสุุพรรณบุุรีีได้้ด้้วย อาทิิ วััดแคในเขต
อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ริิมฝั่่�งตะวัันตกของ

แม่่น้ำ�ท่
ำ� ่าจีีน สร้้างขึ้้�นเมื่่�อปีี 2034 ซึ่่�งหากอ้้างอิิงกัับหมุุดเวลาใน
ประวััติิศาสตร์์ก็ถื็ ือว่่าวััดอยู่่�มาก่่อนที่่�บทประพัันธ์์จะถููกแต่่งขึ้้�น
ส่่วนต้้นมะขามที่่�คาดว่่าถููกใช้้เพื่่�อฝึึกฝนเสกคาถาเปลี่่�ยน
ใบเล็็กยิิบๆ ให้้เป็็นฝููงต่่อแตนตามจิินตนาการของผู้้�ประพัันธ์์
ก็็ยืืนต้้นอยู่่�ใกล้้แนวรั้้�ววััดแค ในเขตที่่�ปััจจุุบัันยกให้้เป็็น ‘คุ้้�ม
ขุุนแผน’ หรืืออุุทยานวรรณคดีี ซึ่่�งสร้้างขึ้้�นเมื่่�อปีี 2525 ภายใต้้
ความดููแลขององค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
ไม่่ปรากฏหลัักฐานว่่ามะขามต้้นนี้้�ปลูกู ตั้้�งแต่่เมื่่�อใด ขนาด
ของลำำ�ต้น้ วััดเส้้นรอบวงได้้ประมาณ 10 เมตร ความสููงประมาณ
15 เมตร การแผ่่กิ่่�งก้้านเรืือนยอดอย่่างกว้้างขวางสร้้างความ
ร่่ ม รื่่� น ทั่่� ว บริิ เวณ ประเมิิ น กัั น ว่่ า เป็็ น ต้้ น มะขามที่่� ใ หญ่่ สุุ ด ใน
ประเทศไทย จึึงพออนุุมานได้้ว่่ามัันยืืนต้้นมายาวนานพอที่่�กวีี
โบราณจะนำำ�ไปใช้้เป็็นแรงบัันดาลใจได้้
น้้อยคนจะรู้้�ว่่าความจริิงมะขามไม่่ใช่่พัันธุ์์�ไม้้ท้้องถิ่่�นบ้้าน
เรา แต่่มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดดั้้�งเดิิมอยู่่�ในทวีีปแอฟริิกา กระจายพัันธุ์์�
ถึึงแถบเอเชีียใต้้โดยชนชาติิอาหรัับ จากนั้้�นจึึงเข้้าสู่่�ประเทศไทย
โดยหลัักฐานการมีีอยู่่�ของต้้นมะขามบนแผ่่นดิินนี้้�ที่่�สืืบย้้อนไป
ได้้ไกลสุุดก็็คือื ข้้อความว่่า “หมากขามก็็หลายในเมืืองนี้้� ใครสร้้าง
ได้้ไว้้แก่่มััน” ซึ่่�งปรากฏอยู่่�บนศิิลาจารึึกพ่่อขุุนรามคำำ�แหง
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ต้้นมะขามที่่�วััดแค เชื่่�อกัันว่่าเป็็นแรงบัันดาลใจ
ใน เสภาขุุนช้้างขุุนแผน ตอนขุุนแผนเสกใบมะขาม
เป็็นต่่อแตนโจมตีีศััตรูู

สำำ�หรัับมะขามอาวุุโสต้้นนี้้�มีเี สาปููนเกืือบสิิบต้้นที่่�คอยค้ำำ�ยั
� นั
กิ่่�งก้้านสาขา หากสัังเกตใกล้้ๆ ก็็จะเห็็นท่่อพีีวีีซีีขนาดเล็็กโผล่่ยื่่�น
ในหลายตำำ�แหน่่งของลำำ�ต้้น และท่่อพีีวีีซีขี นาดใหญ่่กว่่าอีีกหลาย
ท่่อที่่�โผล่่ขึ้น้� มาจากพื้้�นดิิน แต่่สิ่่ง� ที่่�เป็็นหลัักฐานการบาดเจ็็บรุุนแรง
ครั้้�งล่่าสุุดคืือกิ่่�งมะขามขนาดใหญ่่ซึ่่�งวางอยู่่�ข้้างโคนต้้น เกิิดจาก
การฉีีกขาดและหัักโค่่นลงมาในช่่วงปลายปีี 2560
หลัังเกิิดเหตุุ องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสุุพรรณบุุรีปี ระสาน
ให้้สำำ�นัักงานป่่าไม้้จัังหวััดสุุพรรณบุุรีีเข้้ามาช่่วยดููแล เริ่่�มด้้วยการ
ตััดแต่่งบาดแผลส่่วนที่่�ฉีกี ขาด ปิิดหลืืบโพรงต่่างๆ ตามลำำ�ต้น้ และ
กิ่่�งก้้าน โดยเสีียบท่่อพีีวีซีี ีขนาดเล็็กไว้้สำ�ำ หรัับฉีีดพ่่นน้ำำ�� ยาป้้องกััน
เชื้้�อราตามระยะเวลาที่่�เหมาะสม และปัักท่่อพีีวีีซีีขนาดกลางไว้้
ที่่�พื้้�นดิินรอบโคนต้้นเพื่่�อให้้น้ำำ��ซึึมลงถึึงระบบรากได้้อย่่างสะดวก
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แก้้ไขสถานการณ์์จากตอนก่่อสร้้างคุ้้�มขุุนแผนที่่�มีีการถมดิิน
ให้้สููงขึ้้�นจากระดัับพื้้�นดิินเดิิมประมาณหนึ่่�งเมตร
เช่่นเดีียวกัับผู้้�อาวุุโส ต้้นไม้้สููงวััยที่่�ยืืนต้้นมาแสนนาน
ย่่อมเผชิิญความเสื่่�อมถอยตามธรรมชาติิ จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ
การดููแลทั้้�งเรื่่อ� งความแข็็งแรงของลำำ�ต้น้ และการป้้องกัันโรคพืืช
มากเป็็นพิิเศษ กระบวนการเยีียวยาอย่่างใส่่ใจนี้้� ทำำ�ให้้คนรุ่่�นหลััง
ที่่�มีโี อกาสชื่่�นชมมะขามยัักษ์์ต้น้ นี้้�ได้้ย้อ้ นไปทำำ�ความรู้้�จักั คุุณค่า่
ของวรรณคดีีไทยเรื่่�อง ขุุนช้้างขุุนแผน และมองเห็็นว่่าต้้นไม้้
มิิใช่่เพีียงต้้นไม้้ แต่่ยัังเป็็นตััวจุุดประกายจิินตนาการให้้เกิิด
ผลงานศิิลปะที่่�จะอยู่่�เป็็นอมตะสืืบต่่อไปแม้้ในวัันหนึ่่�งที่่�มะขาม
ชราอาจลาจากโลกนี้้�ไปแล้้ว

| The Five Buddhas |
| 192 |
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พระเจ้าห้าพระองค์

เชิงเขาหินปูน อำ�เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เห็็นแต่่พููพอน หลายคนอาจนึึกถึึงต้้นเซีียงหรืือต้้นเลีียงผึ้้�ง
ที่่�โดดเด่่นเรื่่�องพููพอนงาม หากแต่่นี่่�คืือไม้้ใหญ่่อีีกสายพัันธุ์์�หนึ่่�ง
ที่่�มีีชื่่�อภาษาไทยเข้้มขลัังว่่า ‘พระเจ้้าห้้าพระองค์์’ ภาษาอัังกฤษ
เรีียกไม้้นี้้�ว่่า New Guinea walnut หรืือ Pacific walnut แต่่ใน
ตำำ� ราพฤกษศาสตร์์ ส ากลก็็ ยัั ง บัั น ทึึ ก ไว้้ ว่่ า ชื่่� อ ในประเทศไทย
ของไม้้ต้้นนี้้�คืือ ‘Five Buddhas’
ต้้นพระเจ้้าห้้าพระองค์์ต้น้ นี้้�ยืนื เด่่นเป็็นสง่่า ณ เชิิงเขาหิินปููน
ตำำ� บลพลวงทอง อำำ� เภอบ่่ อ ทอง จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี ในตำำ� แหน่่ ง
กึ่่�งกลางระหว่่างสำำ�นัักสงฆ์์มณีีรััตนาและวััดถ้ำำ��เขาชะอางค์์โอน
พื้้�นที่่�สีีเขีียวบริิเวณดัังกล่่าวรู้้�จัักกัันในชื่่�อ ป่่าเขาหิินปููนถ้ำำ��เขา
ชะอางค์์โอน โดยจะเห็็นอวดรากพููพอนสวยแปลกตา สยายปีีก
ออกทุุกทิิศทาง เกิิดเป็็นซอกหลืืบน้้อยใหญ่่ เส้้นสายทรวดทรง
ที่่�เริ่่�มจากรากพููพอนระดัับผิิวดิิน หมุุนบิิดเล็็กน้้อยบริิเวณส่่วน
ลำำ�ต้้นช่่วงล่่าง แล้้วจึึงสููงชะลููดขึ้้�นแตกกิ่่�งก้้านเป็็นเรืือนยอดพุ่่�ม
กว้้างที่่�ความสููงประมาณ 30 เมตร และในยามพระอาทิิตย์์สาด
แสงส้้มทองทาบทัับเปลืือกลำำ�ต้้นเป็็นหย่่อมๆ ล้้อกัับสีีของผ้้า
จีีวรที่่�ผููกล้้อมเอาไว้้ นัับว่่าเป็็นภาพที่่�งดงามและชวนให้้จิิตใจ
สงบเย็็น
ถ้้าใช้้เวลาเดิินสำำ�รวจโคนต้้นพร้้อมกัับก้้มมองสิ่่�งที่่�ร่ว่ งหล่่น
โดยรอบ ย่่อมมีีโอกาสพบผลทรงกลมขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
4-5 เซนติิเมตร ผิิวเมื่่�อยัังดิิบเป็็นสีีเขีียว เมื่่�อเริ่่�มสุุกก็็ค่่อยเปลี่่�ยน
เป็็นสีีเขีียวอมเหลืือง หากหล่่นมานานแล้้วจะเหลืือให้้ดููเพีียง
เมล็็ดแห้้งแข็็งทรงกลมๆ รีีๆ ขนาดใหญ่่กว่่าเหรีียญสิิบเล็็กน้้อย
เมื่่�อหยิิบขึ้้น� มาพิิจารณารายละเอีียดจึึงได้้เห็็นผิิวขรุุขระของเมล็็ด
ปรากฏเป็็นร่่องนููนจำำ�นวน 5 พูู แลดููคล้้ายพระพุุทธรููปหรืือ
พระเครื่่�ององค์์เล็็ก 5 องค์์ ที่่�หันั พระเศีียรเข้้าหากัันที่่�จุดุ ศููนย์์กลาง
นี่่�เองคืือที่่�มาของชื่่�อ ‘พระเจ้้าห้้าพระองค์์’ ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับคติิทางพุุทธศาสนาที่่�ว่่า ใน ‘ภััทรกััปป์์’ หรืือช่่วงระยะเวลา
อัันยาวนานของโลกจนไม่่สามารถกำำ�หนดเป็็นวััน เดืือน หรืือปีี
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ที่่�เราอยู่่�ในตอนนี้้� มีีพระพุุทธเจ้้าทั้้�งหมด 5 พระองค์์ แบ่่งเป็็น
พระพุุ ทธ เจ้้ า ที่่� ผ่่ า นมาแล้้ ว 3 พระองค์์ คืื อ พระกกุุ สัั น ธะ
พระโกนาคมนะ และพระกััสสปะ พระพุุทธเจ้้าในสมััยปััจจุุบััน
1 พระองค์์ คืือพระโคตมะ และพระพุุทธเจ้้าที่่�จะมาถึึงในกาล
อนาคตอีีก 1 พระองค์์ คืือพระศรีีอริิยเมตไตรย
ผู้้�คนในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อาทิิ พม่่า ลาว
เขมร รวมทั้้�งไทย ยกให้้ต้้นพระเจ้้าห้้าพระองค์์เป็็นไม้้มงคล
เพราะมีีศรััทธาว่่าเป็็นต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�มีีเทพยดาสิิงสถิิต คอยทำำ�
หน้้าที่่�ปกปัักรัักษาชีีวิิตต่่างๆ ที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง หากพบขึ้้�นเอง
ตามธรรมชาติิในหมู่่�บ้้านใดก็็จะช่่วยสร้้างความร่่มเย็็นเป็็นสุุข
ให้้กัับคนในหมู่่�บ้้านนั้้�น โดยเฉพาะเมล็็ดพระเจ้้าห้้าพระองค์์
คนไทยโบราณนิิยมเก็็บเมล็็ดที่่�สวยสมบููรณ์์มาบููชา ด้้วยเชื่่อ� ว่่า
เป็็นของมงคล มีีพุุทธคุุณโดดเด่่นด้้านเมตตามหานิิยม เสริิม
ความรุ่่�งเรืือง ขจััดสิ่่�งชั่่�วร้้าย บ้้างพกติิดตััวยามเดิินทาง ควบคู่่�
กัับการท่่องคาถาพระเจ้้าห้้าพระองค์์ ‘นะ โม พุุท ธา ยะ’
อัันมีีนััยมาจากพระนามย่่อของพระพุุทธเจ้้าทั้้�งห้้าพระองค์์
และเป็็นเสมืือนการอาราธนาท่่านมาสถิิตอยู่่�กัับตนเอง
พระเจ้้าห้้าพระองค์์เป็็นไม้้ใหญ่่ซึ่่�งพบได้้ตามป่่าดิิบชื้้�น
และป่่าดิิบแล้้งที่่�อยู่่�สููงจากระดัับน้ำำ��ทะเลไม่่มากนััก ราวๆ
200-500 เมตร สามารถยืื น ต้้ น สูู ง 20-40 เมตร ซึ่่� ง เมื่่� อ
พิิจารณาจากขนาดลำำ�ต้้นและความสููง พระเจ้้าห้้าพระองค์์
ต้้นนี้้�เลื่่�องลืือกัันว่่าใหญ่่สุุดในภาคตะวัันออก โดยถููกค้้นพบ
ตั้้�งแต่่เมื่่�อหลายสิิบปีีก่่อนและเคยโดนคมเลื่่�อยไปแล้้วในช่่วง
การก่่อสร้้างวััดถ้ำำ��เขาชะอางค์์โอน ราวๆ ปีี 2542-2543
ครานั้้�นผู้้�ที่่ต้� อ้ งการตััดโค่่นตั้้�งใจจะนำำ�เนื้้�อไม้้ซึ่่ง� เป็็นไม้้เนื้้�ออ่่อน
ไปผลิิตไม้้แบบสำำ�หรัับก่่อสร้้าง แต่่นัับว่่ายัังโชคดีี หลวงพ่่อ
รูู ป หนึ่่� ง จากสำำ�นัั ก สงฆ์์ ม ณีี รัั ต นาร้้ อ งขอเอาไว้้ ด้้ ว ยความ
เสีียดาย เพราะเห็็นเป็็นต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�ควรอนุุรัักษ์์

Pacific Walnut

Flower Stalks

Seeds

Leaves

Fruits
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เวลาผ่่านไป ระหว่่างที่่�บาดแผลค่่อยๆ สมานจนหายดีี กิิจกรรมอนุุรัักษ์์ต้้นไม้้ใหญ่่โดยความร่่วมมืือร่่วมใจของชุุมชนก็็ก่่อร่่างขึ้้�น
ทีีละน้้อย นอกจากทำำ�พิธีิ บี วชป่่าและผููกผ้้าจีีวรล้้อมลำำ�ต้น้ เป็็นสััญลักั ษณ์์สำำ�คัญ
ั ยัังผลัักดัันการขึ้้น� ทะเบีียนป่่าชุุมชนจนเป็็นผลสำำ�เร็็จ ปััจจุุบันั
ต้้นพระเจ้้าห้้าพระองค์์และผืืนป่่าโดยรอบได้้รัับการดููแลอย่่างดีีจากคณะกรรมการป่่าชุุมชน โดยล่่าสุุดพวกเขาเลืือกพััฒนาพื้้�นที่่�นี้้�เป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวเชิิงธรรมชาติิ และดำำ�เนิินการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์เพื่่�อรองรัับการเดิินชมต้้นไม้้ใหญ่่ ป้้องกัันการเหยีียบย่ำำ��รากหรืือบริิเวณรอบโคนต้้น
อัันอาจสร้้างความบอบช้ำำ��เสีียหายแก่่ต้้นไม้้ได้้ในระยะยาว
และความพยายามกระจายพัันธุ์์�ด้้วยการเก็็บเมล็็ดพระเจ้้าห้้าพระองค์์ก็ยั็ งั ดำำ�เนิินไปอย่่างสร้้างสรรค์์ ทั้้�งแจกจ่่ายให้้เครืือข่่ายเพาะกล้้า
ก่่อนนำำ�ไปปลููกเสริิมในป่่าชุุมชน บางส่่วนก็็นำำ�เข้้าพิิธีีปลุุกเสกเป็็นวััตถุุมงคลและของที่่�ระลึึกสำำ�หรัับผู้้�ที่่�แวะมาเยืือน และบางส่่วนนำำ�มาปั้้�น
รวมกัับดิินเหนีียว ผลิิตเป็็นลููกกระสุุนสำำ�หรัับการ ‘ยิิงหนัังสติ๊๊�กปลููกป่่า’ โดยหาตำำ�แหน่่งยืืนบนที่่�สููง ณ ริิมขอบป่่า แล้้วใช้้หนัังสติ๊๊�กยิิงกระสุุน
เมล็็ดพัันธุ์์�ให้้กระจายไปทั่่�วบริิเวณป่่าลึึก โดยไม่่ต้้องเดิินทางไปเองและไม่่ทำำ�ให้้สัตว์
ั ป่์ ่าต้้องตื่่�นตกใจกลััว นัับเป็็นภููมิิปััญญาชาวบ้้านที่่�นำำ�มา
ใช้้เพื่่�อการอนุุรัักษ์์อย่่างได้้ผล
เพิ่่�มโอกาสให้้พระเจ้้าห้้าพระองค์์ได้้ยืืนยงไปสู่่�กาลอนาคตสมดัังตำำ�นาน
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ก้ามปู

บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่่�อเอ่่ยชื่่�อ ‘ปาร์์คนายเลิิศ’ คนรุ่่�นใหม่่อาจนึึกถึึงโรงแรม
หรูู คนรัักธรรมชาติิอาจนึึกถึึงพื้้�นที่่�สีีเขีียวเกืือบยี่่�สิิบไร่่ใจกลาง
กรุุงเทพฯ และคนรุ่่�นพ่่อแม่่บางคนอาจนึึกถึึงกิิจการอัันเป็็น
ตำำ�นานของ ‘นายเลิิศ’ และ ‘บ้้านปาร์์ค’ ซึ่่�งเป็็นเรืือนไม้้สััก
หลัั ง งามอายุุ เ กิิ น ร้้ อ ยปีี ปัั จ จุุ บัั น เปิิ ด เป็็ น พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ ค น
ภายนอกเข้้าเยี่่�ยมชม หรืือถ้้าเป็็นคนรุ่่�นเก่่าแก่่กว่่านั้้�นก็็อาจ
นึึกถึึงหลุุมลึึกจากการทิ้้�งระเบิิดสมััยสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันแปรเปลี่่�ยนเป็็นบ่่อบััวไปแล้้ว
...ไม่่ว่่าจะถููกจดจำำ�ในแง่่มุุมใด ‘ปาร์์คนายเลิิศ’ คืือพื้้�นที่่�
ประวััติิศาสตร์์และเป็็นปอดขนาดใหญ่่ของกรุุงเทพฯ เสมอ

เมื่่�อท่่านผู้้�หญิิงเลอศัักดิ์์� สมบััติิศิิริิ ลููกสาวของนายเลิิศ
เข้้ามารัับช่่วงดููแลสถานที่่�แห่่งนี้้� ท่่านก็็สานต่่อเจตนารมณ์์ของบิิดา
โดยให้้ความสำำ�คััญและคำำ�นึึงถึึงความอยู่่�รอดของต้้นไม้้ทุุกต้้น
การสร้้างอาคารหลัังใหม่่แต่่ละครั้้�งจึึงต้้องออกแบบให้้สอดคล้้อง
กัับไม้้ใหญ่่ที่่�ยืืนต้้นอยู่่�มาก่่อน หากต้้องจััดการกัับต้้นไม้้จริิงๆ
จะไม่่มีีการตััดเด็็ดขาด แต่่ใช้้วิิธีีล้้อมแล้้วยกย้้ายออกไปปลููก
ที่่�อื่่�นแทน ยิ่่�งก้้ามปููที่่�เป็็นต้้นไม้้สุุดรัักของพ่่อต้้นนี้้� ท่่านผู้้�หญิิง
เลอศัักดิ์์�ยิ่่�งดููแลอย่่างดีี โดยระหว่่างก่่อสร้้างอาคารภัักดีีที่่�อยู่่�
ด้้านข้้าง ท่่านได้้ทำ�ป
ำ ระกัันต้้นไม้้ในวงเงิินที่่�ระบุุได้้เพีียง ‘สููงมาก’
รวมถึึงกำำ�ชัับให้้ทุุกคนระมััดระวัังเป็็นพิิเศษ
มองจากระยะไกลก็็ยัังเห็็นว่่าก้้ามปููต้้นนี้้�มีีกลุ่่�มต้้นฟิิโลเดนดรอนและเฟิิ ร์์ น ต่่ า งๆ ซึ่่� ง กอดเกี่่� ย วอยู่่�กัั บ ลำำ�ต้้ น อย่่ า ง
แน่่นหนา เป็็นท่่านผู้้�หญิิงเลอศัักดิ์์�นั่่�นเองที่่�นำำ�มาปลููกตกแต่่งให้้
สวยงาม ไม้้เลื้้�อยที่่�ใช้้รากเกาะพยุุงเหล่่านี้้�ไม่่ใช่่กาฝาก ไม่่ทำำ�
อัันตรายต้้นไม้้ใหญ่่แต่่อย่่างใด และหากใครสัังเกตโคนต้้นใน
ระยะประชิิดก็็จะเห็็นแท่่นปููนที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�หลัังใบฟิิโลเดนดรอน
และเฟิิร์์น ทำำ�หน้้าที่่�ประคัับประคองรองรัับก้้ามปูู เพราะท่่านผู้้�หญิิงเกรงว่่ากิ่่�งก้้านจำำ�นวนมากที่่�โน้้มลงหาน้ำำ��อาจทำำ�ให้้ต้้น
หัักลงได้้

นายเลิิศ เศรษฐบุุตร หรืือพระยาภัักดีีนรเศรษฐ ซื้้�อที่่�ดิิน
ทุ่่�งนาริิมคลองแสนแสบผืืนนี้้�ในช่่วงต้้นรััชกาลที่่� 6 โดยมีีเป้้าหมาย
เพื่่�อสร้้างเรืือนพัักผ่่อนสำำ�หรัับครอบครััวช่่วงวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์
ตั้้�งอยู่่�ท่่ามกลางแมกไม้้นานาพรรณใน ‘ปาร์์ค’ สไตล์์อัังกฤษ
ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จทั้้�งหมดในปีี 2458 จึึงถืือเป็็นสวน
แบบตะวัันตกแห่่งแรกของไทย และเกิิดก่่อนที่่�สวนลุุมพิินีี สวน
สาธารณะแห่่งแรกจะเปิิดให้้บริิการในอีีกสิิบปีีต่่อมา
ความเขีียวขจีีของปาร์์คนายเลิิศสะท้้อนความรัักธรรมชาติิ
ของนายเลิิ ศ แทบทุุ กตารางนิ้้� ว ในบริิ เวณนี้้� มีี ต้้นไม้้ ใ หญ่่ เ ล็็ ก
นัับร้้อยสายพัันธุ์์� ไม้้หลายต้้นต่่างก็็มีีเรื่่�องราวน่่าสนใจเฉพาะตััว
หรืืออาจดั้้�นด้้นเดิินทางมาไกล เช่่น ต้้นหางนกยููงดอกสีีเหลืือง
จากมาดากััสการ์์ รวมถึึงต้้นก้้ามปููทรงแปลกตาที่่�แผ่่ร่่มเงาแทบ
จะขนานกัับบึึงน้ำำ�ต้
� ้นนี้้�

ความรัั ก หวงแหนต้้ น ไม้้ ความหลงใหลในธรรมชาติิ
ถููกถ่่ายทอดส่่งต่่อกัันมาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ผ่่านมาจนถึึงวัันนี้้� ปาร์์คนายเลิิศภายใต้้การบริิหารของคุุณเล็็ก–ณพาภรณ์์ โพธิิรััตนัังกููร
ก็็ยัังยึึดมั่่�นในแนวคิิด ‘ต้้นไม้้ใหญ่่เป็็นหััวใจสำำ�คัญข
ั องพื้้�นที่่�’
ธรรมชาติิของต้้นก้้ามปููยิ่่�งแก่่จะยิ่่�งแตกใบดก หากละเลย
การดูู แ ลจนแสงแดดส่่ อ งไม่่ ถึึ ง กิ่่� ง ก้้ า นหรืื อ โคนต้้ น ก็็ มััก โดน
เชื้้�อราโจมตีีและทำำ�ให้้เนื้้�อไม้้เน่่าเสีียหาย ต้้นก้้ามปููอาวุุโสต้้นนี้้�
ซึ่่� ง มีี อ ายุุ ร าวๆ 110-120 ปีีแล้้ ว จึึ ง ต้้ อ งได้้ รัั บ การตัั ด สางใบ
และกิ่่�งบางส่่วนออก เพื่่�อให้้โปร่่งโล่่ง แสงแดดส่่องถึึง ซึ่่ง� ไม่่เพีียง
ลดความเสี่่�ยงในการเกิิดเชื้้�อรา แต่่ยัังช่่วยลดภาระน้ำำ��หนัักที่่�
แต่่ละกิ่่�งก้้านต้้องแบกรัับ เมื่่�อประกอบเข้้ากัับการบำำ�รุุงดููแล
อย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งจากนัักออกแบบภููมิิทััศน์์และรุุกขกร ภายใต้้
เจตนารมณ์์ที่่�ชััดเจนของลููกหลานนายเลิิศ จึึงมั่่�นใจได้้ว่่าต้้นไม้้
สุุดรัักซึ่่�งสููงประมาณสิิบสามเมตรต้้นนี้้�จะแผ่่ร่่มเงากว้้างและ
อวดเส้้นสายคดโค้้งสวยแปลกตาของกิ่่�งก้้านไปได้้อีีกนาน
...อย่่างที่่�นายเลิิศจะต้้องภาคภููมิิใจ

ก้้ า มปูู หรืื อ จามจุุ รีี มีี ถิ่่� น กำำ� เนิิ ด แรกเริ่่� ม อยู่่�ในทวีี ป
อเมริิกาใต้้ นำำ�เข้้ามาปลููกในประเทศไทยราวปีี 2443 ต้้นก้้ามปูู
ในภาพไม่่ปรากฏข้้อมููลผู้้�ปลููกหรืือช่่วงเวลาที่่�ปลููก สืืบค้้นย้้อน
กลัับไปได้้เพีียงเป็็นต้้นไม้้ติิดที่่�ดิินมาตั้้�งแต่่แรกซื้้�อ จึึงคาดว่่า
น่่าจะเป็็นหนึ่่�งในก้้ามปููรุ่่�นแรกๆ ในประเทศไทย
หากเทีียบกัับไม้้ยืืนต้้นสายพัันธุ์์�อื่่�น ลููกหลานคาดเดาได้้
ไม่่ยากว่่านายเลิิศชื่่�นชอบการปลููกต้้นก้้ามปููเป็็นพิิเศษ เพราะ
หลัักฐานสนัับสนุุนคืือต้้นก้้ามปููจำำ�นวนมากซึ่่�งยืืนต้้นเรีียงราย
ตลอดแนวถนนวิิทยุุและซอยสมคิิด ล้้วนเป็็นผลงานการปลููก
ของนายเลิิศสมััยยัังเป็็นเจ้้าของที่่�ดิินเหล่่านั้้�นทั้้�งสิ้้�น แม้้ปััจจุุบััน
ส่่วนหนึ่่�งจะทยอยหายไปหลัังการจััดสรรที่่�ดิินแบ่่งขาย แต่่ก็็ยัังมีี
จำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�เหลืือรอดให้้ร่่มเงาตราบจนทุุกวัันนี้้�
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“On the last day of the world
I would want to plant a tree.”
W.S. Merwin
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จำ�ปาดะ

บ้านบาเลาะ อำ�เภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หากวัันนั้้�นชายชราวััย 77 ปีีไม่่เดิินออกไปท้้ายสวนทุุเรีียน
จำำ�ปาดะอายุุร้้อยกว่่าปีีต้้นนี้้�คงเป็็นเพีียงต้้นไม้้ธรรมดาๆ และ
ไม่่ได้้เป็็นที่่�รู้้�จัักจดจำำ�ของใครต่่อใคร
แต่่ เ พราะเวลาพลบค่ำำ�ข
� องวัั น ที่่� 30 กัั น ยายน 2535
วาเด็็ง ปููเต๊๊ะ หรืือ ‘เป๊๊าะเด็็ง’ ไม่่ยอมเชื่่อ� คำำ�บอกเล่่าของภรรยาว่่า
พระเจ้้าแผ่่นดิินเสด็็จฯ มาที่่�สวนผลไม้้ของเขาในอำำ�เภอสายบุุรีี
จัังหวััดปััตตานีี ด้้วยเหตุุว่่าอย่่าว่่าแต่่กษััตริิย์์เลย ที่่�นี่่�ห่่างไกล
กัันดารจนแม้้แต่่คนใต้้ด้้วยกัันยัังยากจะมาเยืือน เขาจึึงตััดสิินใจ
เดิินออกไปดููด้้วยตนเอง และในที่่�สุุดก็็ได้้พบกัับคณะทำำ�งานของ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และทำำ�ให้้เป๊๊าะเด็็งต้้องเข้้าเฝ้้าฯ แบบ
ไม่่ได้้ตั้้�งตััว ค่ำำ��นั้้�นมีีบัันทึึกไว้้ว่่าในหลวงรััชกาลที่่� 9 มีีพระราช
ปฏิิสัันถารเป็็นเวลานานกัับชายชาวสวนที่่�ใส่่เพีียงโสร่่งและไม่่ได้้
สวมเสื้้�อ โดยทรงซัักถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะทางกายภาพ
ของพื้้�นที่่�และเส้้นทางการไหลของคลองน้ำำ�จื
� ืด ในขณะที่่�ผู้้�เฒ่่า
ชาวมุุสลิิมซึ่่�งพููดภาษาไทยกลางไม่่ได้้แม้้แต่่คำำ�เดีียวก็็ตอบข้้อ
ซัักถามเป็็นภาษามลายููได้้อย่่างฉะฉาน พร้้อมแทรกอารมณ์์ขััน
ประสาชาวบ้้านที่่�ล่่ามแปลถวายเป็็นบางตอน ทำำ�ให้้ในหลวง
ทรงพระสรวลหลายครั้้�ง
ทัันทีีที่่�วาเด็็งรู้้�ว่่าในหลวงรััชกาลที่่� 9 เสด็็จฯ มาเพื่่�อทรง
แก้้ไขปััญหาน้ำำ��ใช้้ภาคการเกษตรผ่่านระบบชลประทาน ในใจ
ของเขาก็็เปี่่�ยมไปด้้วยความปลาบปลื้้�ม เขากราบบัังคมทููลเป็็น
ภาษาของตนว่่า ดีีใจมาก แต่่พระเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จฯ มาทรงเยี่่�ยมทั้้�งทีี
ไม่่มีีอะไรจะถวายเลย ผลไม้้ในสวนเพิ่่�งเก็็บขายได้้เงิินมาสอง
หมื่่�นบาทก็็นำำ�ไปซื้้�อเครื่่�องสููบน้ำำ�� ทั้้�งสวนเหลืือทุุเรีียนผลเดีียว
หนำำ�ซ้ำำ��ยัังดิิบ จากนั้้�นก็็มีีเสีียงเย้้าว่่าให้้ถวายเครื่่�องสููบน้ำำ��นั่่�นไง
เป๊๊ า ะเด็็ ง กล่่ า วทัั น ทีี ว่่ า “ถอดเอาขึ้้� น รถไปเลย ขอถวาย
พระเจ้้าอยู่่�หััว” ความจริิงใจและจงรัักภัักดีีของเป๊๊าะเด็็งเป็็นที่่�
ประทัับใจคณะตามเสด็็จฯ ทุุกคน
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เวลาต่่อมาเป๊๊าะเด็็งยัังได้้น้้อมเกล้้าฯ ถวายที่่�ดิินเพื่่�อ
ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�พรุุแฆแฆ และเมื่่�อถึึงฤดููกาลผลไม้้
ชายชรายัังตั้้�งใจคััดสรรจำำ�ปาดะในสวนนำำ�ไปทููลเกล้้าฯ ถวาย
ด้้วยตนเองเมื่่�อในหลวงรััชกาลที่่� 9 เสด็็จฯ แปรพระราชฐาน
มาที่่�พระตำำ�หนัักทัักษิิณราชนิิเวศน์์ จัังหวััดนราธิิวาส และ
ส่่ ง ไปรษณีี ย์์ ไ ปถวายถึึ ง พระตำำ�หนัั ก จิิ ตรลดารโหฐาน เป็็ น
เช่่นนี้้�ทุุกปีีไม่่เคยขาด จนวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2540 ในหลวง
รััชกาลที่่� 9 มีีพระราชดำำ�รััสแสดงความเป็็นห่่วงต่่อเหตุุการณ์์
ในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และมีีพระราชดำำ�รััสว่่า
ทรงมีีพระสหายอยู่่�ที่่�นั่่�นคนหนึ่่�งชื่่�อ วาเด็็ง ปููเต๊๊ะ จึึงเป็็นที่่�มา
ของฉายา ‘พระสหายแห่่งสายบุุรีี’ ของเป๊๊าะเด็็ง
“ดีีใจที่่�เราได้้เป็็นไซอัันของรายอ (สหายของพระราชา)
ได้้ยินิ แล้้วมีีความสุุข ไม่่รู้้�จะอธิิบายอย่่างไร ในหลวงเป็็นใครล่่ะ
มาเป็็ น เพื่่� อ นกัั บ เราได้้ ห รืื อ มัั น มีี ค วามสุุ ข จนบอกไม่่ ถูู ก ”
เป๊๊าะเด็็งเคยให้้สััมภาษณ์์เช่่นนี้้�ไว้้ในนิิตยสาร ฅ.คน ฉบัับ
เดืือนธัันวาคม 2550
จำำ�ปาดะเป็็นไม้้ยืืนต้้นเขตร้้อนในวงศ์์เดีียวกัับขนุุนและ
สาเก มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ในคาบสมุุทรมลายูู ในประเทศไทยปลููก
กัั นเฉพาะภาคใต้้ ผลจำำ�ป าดะดูู คล้้ ายขนุุ น แต่่ ส่่ ง กลิ่่� น หอม
เฉพาะตััว เนื้้�อในรสหวานและมีีสีีเหลืืองแตกต่่างกัันไปหลาย
เฉด ตั้้�งแต่่เหลืืองทอง เหลืืองอ่่อน เหลืืองอมส้้ม ไปจนถึึงสีี
จำำ�ปา ขึ้้�นอยู่่�กัับสายพัันธุ์์�
ภายในสวนดุุซง ซึ่่�งหมายถึึงสวนผลไม้้ผสมผสานตาม
ภููมิิปััญญาของชาวมุุสลิิม พื้้�นที่่�เกืือบห้้าไร่่ของเป๊๊าะเด็็งปลููก
ผลไม้้หลากหลายชนิิด ทั้้�งทุุเรีียน ลองกอง มัังคุุด เฉพาะ
จำำ�ปาดะนั้้�นมีีประมาณ 7-8 ต้้น และว่่ากัันว่่านี่่�เป็็นจำำ�ปาดะ
ต้้นใหญ่่ที่่�สุุดในอำำ�เภอสายบุุรีี ไม่่มีีใครทราบความเป็็นมาว่่า
ปลููกเมื่่�อไรเพราะต้้ นใหญ่่ โตอย่่ างนี้้�มาตั้้� งแต่่สมััยเป๊๊าะเด็็ ง
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ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� โดยได้้รัับการดููแลบำำ�รุุงด้้วยปุ๋๋�ยหมัักไม่่เคยขาด
ทำำ�ให้้ต้้นไม้้เก่่าแก่่ต้้นนี้้�ยัังแข็็งแรงและมีีสุุขภาพดีี ให้้ผลผลิิต
คุุณภาพสููงกว่่าต้้นอื่่�นๆ คืือผลใหญ่่สวย สีีทองสม่ำำ�� เสมอ และ
เนื้้�อรสหวาน
เมื่่� อ ถึึ ง ฤดูู ก าลที่่� เริ่่� ม ติิ ด ผลขนาดเล็็ ก สมาชิิ ก ทุุ ก คน
ในครอบครัั ว ปูู เ ต๊๊ ะ จะช่่ ว ยกัั น สานใบมะพร้้ า วสำำ� หรัั บ ห่่ อ ผล
จำำ�ปาดะเพื่่�อป้้องกัันแมลงเจาะทำำ�ลาย ช่่วยให้้ผิิวเรีียบสวย
ไร้้ตำำ�หนิิ บางปีีต้้นเดีียวติิดผลมากกว่่าพัันลููกก็็ต้้องใช้้เวลาสาน
และห่่อกัันนานเกิินสองสััปดาห์์กว่่าจะครบทั้้�งต้้น หลัังจากนั้้�น
ราวหนึ่่�งเดืือนผลจำำ�ปาดะเริ่่�มทยอยสุุก เป๊๊าะเด็็งจะคััดเลืือก
อย่่างพิิถีีพิิถััน บางครั้้�งถึึงกัับปีีนขึ้้�นไปเก็็บผลจำำ�ปาดะงามๆ
ด้้วยตััวเอง จากนั้้�นก็็จััดเรีียงอย่่างบรรจงลงในกล่่องกระดาษ
3-4 ใบ ส่่งไปรษณีีย์์ไปยัังพระตำำ�หนัักจิิตรลดารโหฐานเพื่่�อ
ทููลเกล้้าฯ ถวายพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 เป็็น

ประจำำ�ทุุกปีี เมื่่�อพััสดุุถึึงปลายทางก็็จะมีีจดหมายจากเจ้้าหน้้าที่่�
ตอบกลัับมาทุุกครั้้�งว่่าได้้รัับแล้้ว
หลัังจากเป๊๊าะเด็็งเสีียชีีวิิตลงอย่่างสงบด้้วยโรคชราในวััย
96 ปีี เมื่่�อวัันที่่� 7 สิิงหาคม 2555 การทููลเกล้้าฯ ถวายจำำ�ปาดะ
และผลไม้้ในสวนถึึงพระเจ้้าแผ่่นดิินก็็ยังั คงดำำ�เนิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยได้้มะสััยนุุง ดอรอแม ลููกเขย และอะตีีเกาะ ปููเต๊๊ะ ลููกสาว
รัับช่่วงการดููแลสวนดุุซงและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามคำำ�สั่่�งเสีียของ
เป๊๊าะอย่่างไม่่ขาดตกบกพร่่อง
จำำ�ป าดะต้้ น นี้้� น อกจากเปี่่� ย มความหมายลึึ ก ซึ้้� ง ต่่ อ
ครอบครัั ว ปูู เ ต๊๊ ะ แล้้ ว ยัั ง เป็็ น ตัั ว แทนแห่่ ง ความสำำ�นึึ ก ใน
พระมหากรุุณาธิิคุุณที่่�พสกนิิกรมีีต่่อพระมหากษััตริิย์์ และเป็็น
หลัักฐานความผููกพัันสองทศวรรษระหว่่างสหายจากดิินแดน
ปลายด้้ามขวานกัับประมุุขของแผ่่นดิินจวบจนถึึงรััชสมัยั ปััจจุุบันั
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โครงการหนัังสืือของกลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร

คณะทำำ�งาน กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร

อภิินัันท์์ เกลีียวปฏิินนท์์
ที่่�ปรึึกษา ผกาภรณ์์ บุุณยััษฐิิติิ
ที่่�ปรึึกษา พััทนััย เหลืืองตระกููล
บริิหารงานโครงการ ธนกร จ๋๋วงพานิิช
ประสานงานโครงการ ปราริิน จงไพจิิตร
ควบคุุมการผลิิต อริิยาวรรณ์์ พิิทัักษาไพศาล
ออกแบบการผลิิต พรทิิพา ใจตรง
ประสานงานการผลิิต สุุภาวรรณ์์ อนุุดิิษฐ์์
ผู้้ก่่
� อตั้้�งโครงการ

คณะทำำ�งาน บริิษัท
ั เดย์์ โพเอทส์์ จำำ�กััด
ผู้้�ผลิิตนิิตยสาร a day

ชมพููนุทุ ดีีประวััติิ
ออกแบบปกและรููปเล่่ม กนิิฐปััญณีีย์์ นิ่่�มศรีีทอง
ศิิลปกรรม พนิิดา มีีเดช
ภาพประกอบ ศศิิ อุุบลฉาย
พิิสููจน์์อัักษร จิิรเมธ คููไพริิน
สืืบค้้นข้้อมููล สุุทธิิโชค จรรยาอัังกููร
สืืบค้้นข้้อมููล ปณััสย์์ พุ่่�มริ้้�ว
ประสานงานโครงการ ศิิวะภาค เจีียรวนาลีี
ประสานงานโครงการ จิิรััฏฐ์์ ชนะชััย
บรรณาธิิการ

เดืือนตุุลาคม 2563
แยกสีีและพิิมพ์์ที่่� บริิษััท ภาพพิิมพ์์ จำำ�กััด โทร. 02-879-9154
จััดพิิมพ์์

CONTRIBUTORS
เริิงชััย คงเมืือง — ช่่างภาพ

เริิงชััยเคยทำำ�งานที่่� WWF Thailand เป็็นเวลา 4 ปีี และวัันที่่�ตััดสิินใจเป็็นช่่างภาพสารคดีีเต็็มตััว เขากลายเป็็นช่่างภาพ
นัักอนุุรัักษ์์แถวหน้้า ผู้้�ขัับเคลื่่�อนประเด็็นสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเข้้มข้้นตลอด 20 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีผลงานเผยแพร่่อย่่าง
ต่่อเนื่่�องในนิิตยสาร National Geographic ฉบัับภาษาไทย และได้้รัับเลืือกให้้ตีีพิิมพ์์ในฉบัับภาษาต่่างประเทศด้้วยผลงาน
ที่่�โดดเด่่นมากมาย กัับ ‘ต้้นไม้้’ เริิงชััยถืือว่่าเป็็นมิิตรที่่�คุ้้�นเคยกัันมายาวนาน ต้้นไม้้เกื้้�อกููลเขาและเขาก็็ตอบแทนต้้นไม้้
ด้้วยใจรัักษ์์เสมอมา
ฐิิติินัันท์์ ศรีีสถิิต — นัักเขีียน

ฐิิติินัันท์์ค้้นพบ ‘แพสชั่่�น’ ที่่�แท้้ในชีีวิิตเมื่่�อเรีียนต่่อหลัักสููตรปริิญญาโท สาขาวิิชาเทคโนโลยีีบริิหารสิ่่�งแวดล้้อม
คณะสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เธอเลืือกทำำ�งานเป็็นนัักเขีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและธรรมชาติิ
โดยเริ่่�มต้้นที่่�นิิตยสาร โลกสีีเขีียว ก่่อนจะเป็็นนัักเขีียนอิิสระสายสิ่่�งแวดล้้อมตามสื่่�อต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องมาตลอด 17 ปีี
มีีผลงานพ็็อกเก็็ตบุ๊๊�กมาแล้้วนัับสิิบเล่่ม ปััจจุุบัันฐิิติินัันท์์ทำำ�งานประจำำ�ฝ่่ายสื่่�อสารในโรงเรีียนเอกชนทางเลืือกแห่่งหนึ่่�ง
แต่่ยัังไม่่ทิ้้�งการนำำ�เสนอเรื่่�องราวที่่�เธอรััก “เพราะสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ใช่่แค่่สิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััวเรา แต่่มัันคืือทุุกอย่่างที่่�เป็็นเรา มัันสร้้าง
เราขึ้้น� มา”
ดร.สรณรััชฎ์์ กาญจนะวณิิชย์์ — ที่่�ปรึึกษา

เติิบโตและถููกปลููกฝัังเมล็็ดพัันธ์ุุ�ความรัักธรรมชาติิจากผู้้�เป็็นแม่่แบบ ‘ลููกไม้้หล่่นใต้้ต้้น’ ปััจจุุบัันสรณรััชฎ์์เป็็นประธาน
มููลนิิธิิโลกสีีเขีียว และเจ้้าของรางวััล Explorer Awards 2019 จาก National Geographic เธอริิเริ่่�มโครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
มากมาย เช่่น โครงการนัักสืืบสายน้ำำ�� นัักสืืบชายหาด นัักสืืบสายลม ซึ่่�งเป็็นโครงการตรวจสุุขภาพธรรมชาติิด้้วยสิ่่�งมีีชีีวิิต
เล็็กๆ ตามแม่่น้ำำ��ลำำ�ธาร ชายหาด และไลเคนบนต้้นไม้้ “ความวิิเศษของธรรมชาติิเกิิดขึ้้�นรอบตััวเราในระดัับที่่�ต่่างกััน
ในมิิติิที่่�แตกต่่างกัันไป” เธอจึึงเชื่่�อว่่าทุุกคนมีีความสามารถที่่�จะมองเห็็นสิ่่�งวิิเศษเหล่่านี้้� แม้้เพีียงการเปิิดประตููออกไปและ
ได้้เห็็นใบไม้้ใบแรก...
ผู้้�สนัับสนุุนข้้อมููล

กรุุงศิิลป์์ ประชุุมแดง / ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ไกรเลิิศ ทวีีกุุล / กวีีวััธน์์ เจริิญโสพลวาณิิช / ดร.คงศัักดิ์์� มีีแก้้ว / จุุฑาทิิพ
จิิตรหาญ / เจริิญ ใจชน / เฉลิิม ยวนแห่่ว / ชลิิดา ตรููทััศนวิินท์์ / ณภััทร สองเมืือง / ณััฏฐ์์ชานัันท์์ ไวเบิิล / ดวงฤทธิ์์� บุุนนาค
/ ถาวร ศรีีมณีี / ทวีี ไทนาทม / เนรมิิต สงแสง / ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ บรรจง สมบููรณ์์ชััย / บุุญเพ็็ง ค่่อมสิิงห์์ / ประสพชััย
แสงประภา / พรพรรณ จัันทร์์อนัันต์์ / พระครููกัันตวรรณคุุณ / พระครููวิสิ าลปััญญาภรณ์์ / พระครููสถิตช
ิ ยานัันท์์ / พััชรพล
ทองพััด / พิินิิจ โสภาพิินิิจ / มะสััยนุุง ดอรอแม / มานพ ผู้้�พััฒน์์ / มุุกดา สุุทะ / รุ่่�งสุุริิยา บััวสาลีี / เล็็ก กุุดวงค์์แก้้ว / วััชรพล
สุุยะ / วีีระศัักดิ์์� แสนสะอาด / ศรััณย์์ งาสุุวรรณ / สราวุุธ สอนบุุตร / สััมฤทธิ์์� สุุภามา / สิิวพงษ์์ พิิทัักษ์์ทัักษิิณ / สุุธน เวีียงดาว
/ อรยา สููตะบุุตร / อรรถพล หาเรืือนทรง / อรุุณ โสฬส / เอกพงษ์์ กุุลเจริิญ / เฮีียง ชาวป่่า
กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทรขอขอบพระคุุณทุุกท่่าน
ที่่�มีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์ Gallery of Trees
ให้้เป็็นบัันทึึกรุุกขมรดกอัันล้ำำ��ค่่าของประเทศ

