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สถานีสือ่ความหมายในเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชุมชนบานดงแดง อ.จตุรพักรพมิาน จ.รอยเอ็ด

ประสิทธ์ิ วงษพรม

ศูนยธรรมชาติศกึษาไทย

บทนํา

นับเปนโอกาสสาํคัญท่ีทางศูนยธรรมชาติศึกษาประเทศไทย ไดรับเกียรติจากมูลนิธิเพ่ือเยาวชน

ชนบทในการสํารวจจุดสื่อความหมายธรรมชาติในเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชุมชนดงแดง ทําใหไดรูจักกับ

คณะกรรมการปาชุมชนท่ีมีความสามัคคีและมุงม่ัน มีพยายามในการรักษาปาไวเพ่ือสวนรวม การไดเดินปา

สํารวจและเรยีนรูรวมกันทําใหผมไดความรูเพ่ิมมากข้ึน ผมกลายเปนผูรบัมากกวาผูใหเสียดวยซํ้า บทความ

น้ีเปนสิง่ท่ีผมพยายามเขียนข้ึนจากการท่ีไดรับความรูจากชุมชน และในบางแงมมุก็ตองการสะทอนขอมูล

และความรูของผมเพียงเล็กนอยใหกับชุมชนเปนการตอบแทน  ระยะเวลาเพียงสองวันในการสํารวจ (๗-๘

กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ) ก็ทําใหผมไดรับความรูมากมายและเกิดแนวความคิดใหม ๆ ข้ึนท่ีน่ี ยังมีขอมูลอีกมาก

ท่ีผมยังไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะเขียนใหจบไดหมดในบทความน้ี และยังมีอีกมากท่ีจะตองสํารวจเพ่ิมเติมเพ่ือ

ตอยอดความรู หวังวาพวกเราจะไดมีโอกาสเรียนรูรวมกนัอีกในโอกาสตอไป เพื่อใหปาผืนนี้ยงัอยูพรอมๆ

กับภูมิปญญาของคนอีสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ และติดตัวไปกับลูกหลานเราสืบไป

สถานีท่ี ๑  ทางลึก : ยอนรอยประวัติศาสตรชุมชน

เสนทางที่คุณเห็นเหมือนหุบเหวลึกนี้ ลองคิดดูวาจะมีกี่รอยเทาที่เดินจนทําใหดินสึกกรอนและกราย

เปนทางลึกไดขนาดน้ี ก่ีรอยเกวียนท่ีสญัจรไปมา ก่ีรอยเทาวัวและควายท่ีเดินเทยีมเกวียน สะทอนถึงการใช

พื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เสนทางทีส่ัญจรไปมานีม้ิใช

วาจะทําขึ้นไดงาย ๆ ลวนตองมีการตกลงปลงใจของคน

ในชุมชนและฟงความเห็นของผูอาวุโส รวมไปถงึหมอ

ธรรม   การใชเสนทางเดิมซํ้า ๆ ทําใหไมตองตัดปาใหม

การเปดปาใหมแตละคร้ัง น่ันหมายถึงการตองขอเจาท่ี

เจาทางและเจาปา หากมองในมุมนิเวศวิทยาน่ัน

หมายถึงการท่ีตองทําลายตนไม สัตวปา มด แมลง และ

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ความเชื่อตอเจาปาทําใหเกิดการอนุรักษ

และออนนอมตอธรรมชาติมากกวาการรุกราน

บานดงแดงตัง้ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๕๙ หรือเมื่อ

๑๙๓ ปมาแลว โดยชาวบานประมาณ ๓๐ ครอบครัว

อพยพมาจากบานหนองหลมเกา หรือบานหัวนาคําใน

ปจจุบัน นําโดยพอใหญหลมซาย มาบุกเบิกปาเพ่ือต้ัง

หมูบาน ปาท่ีบุกเบิกมีไมแดงมากจึงต้ังช่ือตามลักษณะ
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เดนวา บานดงแดง และยังมีอีกสวนหนึง่อพยพมาจากบานผือฮีอยูทางดานทิศตะวันออก และบานหนองแวง

ทางทิศเหนือ

ธรรมชาติและความเชื่อ

กอนท่ีจะเปนเสนทางน้ีไดตองอาศัยความเช่ือและการปฏิบัติตอเสนทางเทียว มีขอหามและขอปฏิบัติ

ที่สําคัญ นั่นคือตองถือฮีตและคอง ตามที่บรรพบรุุษสืบทอดกนัมา หมอธรรมหรือปราชญชุมชนผูไดรับการ

ยอมรับวาสามารถเขาใจสรรพส่ิงท่ีลึกลับในธรรมชาติได เปนผูมีบทบาทในการใหคําแนะนํา โดยปกติแลวปา

ที่สมบูรณกอนจะมีคนมาอาศัยอยูจะมีสัตวขนาดใหญอาศัยอยูกอนแลว เชน ชาง เสือ เกง กวาง วัวแดง

กระทิง เปนตน สัตวเหลานี้มเีสนทางเดินหากินที่เปนเสนทางเฉพาะของมัน แมดงแดงเมื่อราว ๒๐๐ ปกอน

จะไมรกทึบมีสัตวปาขนาดใหญอาศัยอยู แตก็มสัีตวบานท่ีตางหมูบานเอามาเล้ียง เชน วัว ควาย เปนตน

สัตวเหลานี้จะเดินหากินในปาและในทุงนา ดงันั้นเสนทางที่สัตวเดินนี่เองที่ผูคนใชสืบตอกันมา แมแตพราน

ปาก็ยังเดินตามทางชาง วัวแดงหรือกระทิง สัตวเหลาน้ีมีสันชาตญาณเดินเขาหาอาหารและแหลงนํ้า เปน

สําคัญ และควายกับวัวท่ีชาวบานขางเคียงเล้ียงก็ไมตางกัน จะเห็นวาหนองเอียดคือแหลงนํ้าสําคัญของ

ส่ิงมีชีวิตรอบ ๆ แมแตคนและวัวควาย ความเช่ือของผูเขาใจธรรมชาติลึกลับยังเช่ือมโยงไปถึงวาหาก

เสนทางใดท่ีสัตวใหญเดินน่ันหมายความวาไมเปนเสนทางของเจาปา หรือภูตผีรายใชสัญจร หากเขาใจ

ธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตวปาแลวจะเห็นวาเกี่ยวเนื่องกัน เพราะสตัวปามีการรับรูสิง่ผิดปกติได

ดีกวาคนหลายเทาเมื่อตองดํารงชีวติในปา หมอธรรมก็ยอมเขาใจในขอนี้ดี หรือรับรูความเคลื่อนไหวของ

ธรรมชาติไดดีกวาคนธรรมดา หากทางใดท่ีเปนทางเทยีวของผีสางเทวดา เจาปาเจาเขา ก็ตองไมไปขวาง

หรือทําผิดตามฮีตและคองนั้น เชนการตัดตนไมใหญ การบุกรุกแผวถาง เราจะเห็นวาบานอีสานเรานั้นมี

เสนทางระหวางดอนปูตา วัด ปาโคกและปาชา เช่ือมโยงถึงกัน รูกันหรือไมวาของบานเราอยูท่ีไหน สวนทาง

คนนั้นเราคงรูดี แตโดยปกติแลวทางผีสาง เทวดา อารักข จะไมทับกับทางที่คนเทียว ดังนั้นทางเทียวจงึ

สําคัญทีชุ่มชนตองถือปฏบิัติ ไมวาจะทางคนหรือทางเทวดา นั้นตองไมบุกรุกทําลาย ขัดขวาง หรือกระทํา

การอันผิดตอฮีตและคองของชุมชน ดังนั้นการใชทางจึงตองใชใหเกิดประโยชนนานที่สุดเพ่ือจะไดไมตองไป

บุกรุกเปดท่ีใหมทําเสนทาง จึงทําใหทางลึกลงจนกลายเปนทางลึกอยางท่ีเหน็  มนุษยเราหากเปดใจใหกวาง

เรียนรูกับสิ่งที่มองไมเห็นแตรูสึกไดอยางถอมตน ก็จะสามารถเขาใจและสื่อสารกับพลงัลึกลับแหงธรรมชาติ

น้ัน ความรูทีพิ่สูจนไดเปนท้ังสะพานและกําแพงในเวลาเดียวกัน สําคัญอยูท่ีการเปดใจใหกวาง

ระบบนิเวศในทางลึกและอาหาร

ทางลึกนัน้ไมใชเพียงเสนทางสัญจรธรรมดาหากแตใหประโยชนมากมายทัง้ทางตรงและทางออม

ผนังดินที่สงูขึ้น ทางที่ลึกลง นานวันเขาผนงัดินกลายเปนที่กําเนิดของมอส ตะไครน้ํา นําพาความชื้นเขามา

รวมทั้งเชื้อของเห็ดหลายชนิด โดยเฉาะเห็ดไค เปนเห็ดที่มีกลิ่นหอม มักพบมากในฤดูฝน ทางลึกจึง

กลายเปนแหลงอาหาร ระหวางท่ีไปทุงนา คนท่ีต่ืนเชามากอน เห็ดไดกลายเปนรางวัลสาํหรับคนขยัน

นอกจากนี้ทางที่ลึกลง ตนไมก็สงูขึ้น ตนไมที่ไมถูกตัดก็กลายเปนรมเงาสําหรับคนเดินทาง
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ทางลึก คือ ทางสันจรไปมาเปนเวลานานและมีการปรับปรุงบางตามความ

เหมาะสม แตไมเปล่ียนเสนทาง จนทาํใหสึกและลึกลงเร่ือย ๆ อยางท่ีเห็นใน

ปจจุบัน  ทางลึกมีสวนสําคัญในการรักษาระบบนิเวศของปา เพราะถาทุกคนตาง

ตัดถนนไปในที่ดินของตนเองก็จะเกิดการทําลายปา มากขึ้น  นอกจากนี้ทางลึกยัง

เหมาะสําหรับการเกิดของเห็ดกินไดหลายชนิด และชวยรักษาความช้ืนไวตามผนัง

ดิน การสัญจรในทางลึกทําใหรูสึกเย็นเน่ืองจากมีรมเงาปกคลุม การใชทางลึกยาง

มีขนบธรรมเนียมในการใชรวมกัน โดยทุกคนจะถือปฏบัิติรวม ไมทําส่ิงกีดขวางเสนทาง

สถานีท่ี ๒ สายพันธุตางถ่ิน : แขกผูบุกรุกหรือมิตรผูผูกพัน

คําวาชนิดพันธุตางถ่ิน มีคนเรียกเปนภาษาอังกฤษหลายคํา เชน exotic species (อานวา เอ็ก-โซ-

ติก-สะ-ป-ซี่ส) หรือ Alien Species (อานวา เอ-เล่ียน-สะ-ป-ซี่ส) แทจริงแลวบานเราคุนเคยกับพืชตางถิ่นมา

นานจนบางคร้ังไมรูเลยวาเปนของเมืองนอก เก็บเอามาภูมิใจเปนของไทยไปแลวก็มี เริม่จากครัว อยางเชน

มะละกอ นํามาทําสมตําแบบไทย จนกลายเปนอาหารประจําชาตไิปแลว และสวนประกอบของสมตาํเกือบ

ทั้งหมดเปนของเมืองนอก เชน มะนาว กระเทียม พริก มะเขือเทศ เปนตน ลวนเปนของที่มาจากประเทศ

นอก เรารับเขามาปลูกและใชประโยชนมานานแสนนาน บางชนิดมาเมือ่ราว ๗๐๐ ปท่ีแลว พริกนัน้มีถ่ิน

กําเนิดที่ประเทศเม็กซิโก มะละกอมถีิ่นกําเนิดที่ประเทศบราซิล เปนตน จากครัวมองออกไปที่หนาบาน เรา

เห็นตนไมตางถิ่นตนใหญ นั่นคือ มะขาม มะมวง ไปโรงเรียนก็เห็นตนอโศกอินเดีย หางนกยูงฝรั่ง

แปรงลางขวด ไปวัดก็เจอตนศรีมหาโพธ์ิ  เราจะเห็นวาเราอยูกับพืชตางถ่ินไมรูตัว แตท่ีสําคัญเราไมรูสึก

รังเกียจเพราะมันใหประโยชนกับเรา ท้ังรูปธรรมและนามธรรม ความเช่ือ พืชบางอยางเหลาน้ีเรานําเขา

มาแลวก็เปนมิตรกับเรา แตยังมีสวนท่ีเรานําเขามาอยางไมระวังก็กลายเปนศัตรูท่ีทําลายระบบนิเวศของปา

บานเราไมนอย

ชนิดพันธุตางถิน่จากตางประเทศเขามาในประเทศไทย หลายชนิดท่ีเขามาโดยการผานผูมีอํานาจใน

บานเมืองอางความรวมมือระหวางประเทศ อยางยูคาลิปตัส  มะมวงหิมพานต กระถินยักษ มคีวามพยายาม

แนะนําใหชุมชนปลูก แจกกลาใหปลูก จนรุกรานควบคุมไมไดและบางชนิดก็ทําลายพืชพรรณดั้งเดิมของ

บานเรา น่ันเพราะพืชเหลาน้ีตามธรรมชาติอยูในถ่ินท่ีแหงแลง ทนตอสภาพท่ีขาดนํ้าและปุยเชน ยูคาลิปตสั

มาจากทะเลทรายในออสเตรเลีย แตพอเขามาในประเทศไทย แมดินท่ีเลวท่ีสุดของบานเรายังกลายเปนดินท่ี

เหมาะที่สุดสําหรับมัน จงึทําใหมันเติบโตไดเร็ว เมื่อคนปลูกมากข้ึน คนที่รวยคือคนขายกลา และเมื่อมัน

รุกรานจนจะตองกําจัด คนที่รวยคือคนขายยาฆาราก  และที่แยที่สุดคือคนคนเดียวกัน เจาของเดียวกัน ละ

เปนคนเดียวกับคนท่ีอาศัยคนมีอํานาจในการนําเขามาปลูกน่ันเอง

บอยคร้ังท่ีเราตองเสียเงินมากมายในการเรียนรูกับพืชพันธุใหมท่ีเขามาปลูกในบานเรา จนเราให

เวลากับมันมากเกินไป ลืมไปวาบานเรามีพันธุมากมายท่ีสามารถปรับและเรียนรู ใชประโยชนไดงายโดยไม

ตองเสียเวลา บอยครั้งรัฐหรือราชการเองนั่นแหละเปนผูสงเสริม โดยลืมสํารวจพืชพรรณในบานเรากอนทีจ่ะ



สถานีส่ือความหมายธรรมชาติปาชุมชนดงแดง ต. ดงแดง อ. จตุรพักตรพิมาน จ. รอยเอ็ด

ประสิทธิ์ วงษพรม ศูนยธรรมชาติศึกษาไทย  หนา ๑-๑๔

4

นําเขามา ในท่ีสดุพันธุพ้ืนบานด้ังเดิมเราก็หายไป ปจจุบันกระแสยางพาราก็มาแรง ตนไมน้ีก็นาํเขามาราว

๑๐๐ ปกวา ตนพันธุแรก ๆ ก็นําเขามาจากอินโดนีเซีย ทัง้ที่ถิ่นกําเนิดเดิมอยูบราซิล ประเทศเรานํามาปลูก

จนกลายเปนสินคาสงออกระดับตน ๆ และเปนแหลงใหญของโลก  แมเราจะปลูกยางพาราเราตองไมลืมพืช

ดั้งเดิมของเราดวย เชน ตนแดงนี่ก็เปนที่มาของชื่อหมูบาน ตนกะบาก นี่กใ็ชประโยชนมาชานาน สิ่งสําคัญ

เราตองรูจักใชใหเกิดความสมดุล ไมวิ่งตามกระแสจนลืมความเปนรากเหงา แกนแทของตน จึงเปนทีม่าวา

ทําไมพวกเราจึงรวมตัวกันรักษาปาฝนน้ีไว เพราะถาไมเชนนัน้แลว หากมันกลายเปนสวนยางพาราและสวน

ยูคาลิปตัส แลวเราจะหาตนแดงไมเจอ ไมเหลือแมแตท่ีมาของช่ือหมูบาน

ชนิดพันธุตางถิน่น้ันใชวาจะใหโทษเสมอไป ส่ิงสําคัญอยูท่ีการนํามาใชใหเหมาะสม เชน ถาเปนพืชก็

อยาปลูกเพียงอยางเดียว เราตองรักษาสมดุลของธรรมชาติ น่ันคือมีทุกอยางและหลากหลายพันธุ อยู

รวมกัน  เอาปาสมบูรณเปนแบบอยาง เราอยูรวมกันภายใตความหลากหลาย ยอมรับแตกตาง จึงจะทําให

สังคมมั่นคงขึ้น นี่คือบทเรียนทีส่ําคัญของผูเปนเจาบาน

ชนิดพันธุตางถิ่น (Exotic Species) คือ ชนิดพันธุส่ิงมีชีวิตท่ีไมเคยปรากฏในเขตชีวภมิูศาสตรหน่ึงมากอน แตไดถูกนาํเขามา

ดวยวิธีการใดใด และสามารถดํารงชีวิต สืบพนัธุไดในพืน้ท่ี สวนชนิดพันธุตางถ่ินรุกราน ( Invasive Species) นั้นคือ ชนิด

พันธุตางถิ่นที่สามารถตั้งถิน่ฐาน ยึดครองจนเปนชนิดพันธุเดนสงผลตอชนิดพันธุทองถิ่นเดิมจนอาจทําใหสูญพันธุ รวมถึง

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย ยกตัวอยางเชน พริก มะเขือ ก็เปนพชืตางถ่ิน แตไมรุกราน แตถาเปน

ไมยราบยักษ สาบเสือ ผักตบชวา ก็จัดไดวาเปนชนดิพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน อยางไรก็ตามหากมีการจัดการท่ีเหมาะสม ควบคุมที่

ดี ชนิดพันธุตางถ่ินก็มีประโยชน และไมรุกรานใหเกิดความเดือดรอนได

สถานีท่ี ๓ สังคมพืช : ความหลากหลายสูสมดลุ

กวาจะกลายเปนปาไมใชเร่ืองงายเชนเดียวกันกวาจะเปนหมูบานเปนชุมชนและกลายเปนประเทศ ก็

ยากย่ิงเชนกัน ตนไมตนหนึ่งกวาจะงอกจากดินตองอาศัยตนไมรุนพอ แมและปูยาตายายมากอน และตนไม

ชนิดอื่น สตัวและสิ่งมีชีวติอื่น ๆ รวมทัง้ความชื้น อากาศ ปจจัยแวดลอมที่เหมาะสมชวยเจือจุน  เมื่อตนไม

หลายตนหลายชนิดอยูรวมกัน มคีวามสูง-ตํ่า มีอายุท่ีแตกตางกัน ชนิดพันธุไมท่ีตางกัน ความแตกตางทีอ่ยู

รวมกันน้ีเราเรียกวา สังคมพืช สังคมของพืชหลายสังคมมาอยูรวมกันกลายเปนปา ดังน้ันโครงสรางของปา

จึงมีความซับซอนมากกวาสังคมของพืช  เชน ปาเตง็รังที่เราเห็นอยูนี้ เมื่อสังเกตภายนอกคราว ๆ เราจะ

พบวามีสังคมของไมแดง คือมีไมแดงเปนไมเดน สังคมของไมจิก คือ มไีมจิกมากและโดดเดน และที่อื่น ๆ

อาจจะมีสังคมของไมกุง สังคมของไมรัง เม่ือสังคมของไมเหลาน้ีอยูดวยกันเปนปา เราก็เรียกปา น้ีวา ปาเต็ง

รัง หรือบานเราเรียกวาปาโคก หรือปาแดง ก็เรียก สวนปาดงดิบแลงทีพ่บในปาชุมชนของเราน้ัน

ประกอบดวยสังคมพืชที่กําลงัฟนตัว เชน สังคมของไมลําดวนกับหมักหมอ สังคมของไมลําดวนกับสลักดํา

สวนสังคมไมกะบากนั้นเปนสังคมที่สมบูรณ โดดเดน เราจึงเห็นไมกะบากขนาดใหญ และมไีมอื่นปะปนบาง
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เชน มะมวงปา หมักหมอ เปนตน น่ีเปนเพียงการพิจารณาดวยสายตาและคาดการเทาน้ัน หากตองพิสูจน

ดวยขอมูลเพ่ือยืนยันตองทําการสาํรวจอยางละเอียดตามหลักวิชาการอีกคร้ัง ปจจัยสําคัญท่ีทําใหพืชแบงช้ัน

กันอยู แบงสังคมกันอาศัย กลายเปนแบงออกเปนปาตาง ๆ นั้นขึน้อยูกับปจจัยแวดลอมหลัก ไดแก

แสงแดด ปริมาณน้ําฝน ดินและแรธาตุในดิน ระดับความสูง เปนตน

สังคมพืชท่ีซับซอนสะทอนอะไรใหกับเรา

การท่ีพืชพันธุมีความแตกตางกันหลากหลายทําใหเราสามารถเลอืกใชประโยชนไดหลายอยางเชน

ไมสรางบาน เราก็เลือกไมเนื้อแข็งขนาดใหญ เชน ไมจิก ไมแดง ไมกระบาก ไมกุง เปนตน ไมทําฟนหรือ

ถานก็ใชไมขนาดเล็กลง เชน ไมตากวง ไมต้ิว ไมหวา เปนตน สวนไมพ้ืนลางหลายอยางก็เปนประโยชนทาง

ยา เชน โดไมรูลม ไกรทอง เปนผัก เชน วานตูบมูบ  กระเจียว เปนผลไม เชน กนครก จะเห็นวาตนไมทุก

ระดับช้ันก็สามารถทําหนาท่ีสนองความตองการของมนุษยไดท้ังหมด ถาในปาสมบูรณไมเพียงมนุษยเทาน้ัน

เหลาสัตวก็อาศัยความแตกตางของระดับช้ันตนไม สังคมพืช ในการดํารงชีวิตดวยเชนกัน เราจะเห็นวาสังคม

นั้นมีองคประกอบที่ซับซอน เชนเดียวกับสงัคมมนุษย จะเห็นวาไมวายากดีมีจน คนรวย คนสูงศักดิ์ ต่ําตอย

ก็ลวนแตทําหนาที่อุมชูสังคมไดเทา ๆ กัน ดังนั้นองคประกอบเล็ก ๆ ของสังคมลวนมีคา ไมมีชาวบานอยาง

เราก็ไมมีประเทศนี้ขึ้นมาได นี่แหละคือความเปนสังคมที่สมบูรณ

สังคมไมเตง็และเหียง เปนสังคมพืชของปาเต็งรังที่พบในปาชุมชนดง

แดง สังคมพืชเต็งและเหียงมีพันธุไมเดนคือเต็งและยางเหียง  ไมเรือน

ยอดเดน เชน ยางเหียง เต็ง พะยอม แดง ไมเรอืนยอดชั้นกลางไดแก

กระโดน ตับเตาตน แสลงใจ สานใหญ สวนไมพื้นลาง เชน หญาเพ็ก

ไกรทอง กนครก  ตองแลง  เปนตน  ไมเต็งนอกจากจะมีประโยชน

ดานเนื้อไมแลว ยังมีน้ํายางใชในการตอเรือ พื้นดินในปานี้เปนแหลง

เชื้อพนัธุเห็ดกินไดหลายชนิด เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดขอนเต็ง

เปนตน

สังคมไมกระบาก เปนสังคมพืชปาดงดิบแลง มีไมกระบากเปนไมเดน ไม

เรือนยอดช้ันสูงเชน กระบาก พะยอม มะมวงปา เรือนยอดช้ันรอง เชน

หมักหมอ กระบก มะหาด ขอย หนามข้ีแรด สวนไมพืน้ลาง เชน กลาไม

ขอย ในสังคมไมกระบากยังมีเถาวัลยกลายชนิด เกาะเกี่ยวกันระหวาง

ตนไมอีกดวย
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สถานีท่ี ๔ รอยตอของปา : สมรภูมิแหงการตอสู

ปาประกอบข้ึนจากสังคมพืชหลากหลายอยูรวมกัน ความหลากหลายแหงชีวิตนํามาสูซ่ึงความสมดุล

ของระบบนิเวศ ปาท่ีสงบเงียบแทจริงยังมีการแกงแยง เขนฆากันอยางไมรูจบส้ินเปนธรรมดาแตมีความ

ยุติธรรมในการตอสูและดํารงชีวิต  ย่ิงหลากหลายก็ย่ิงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงชามาก รักษาสมดุลมา

หลายลานป เพียงไมถึงรอยปท่ีผานมามนุษยเปนตวัเร่ิมทําใหปาขาดความสมดุล ภาวะขาดความสมดุลคือ

การขาดความหลากหลาย เชน การเผาปาชวย การเปดหนาดินจนไมมีตนไมใหญจนทําใหหญาคาเขา

ครอบครองพ้ืนที ่ไมเพียงแคนัน้มนุษยเราก็ทาํลายระบบธรรมชาตินัน้ใหสูญหายไปเลย เปล่ียนสภาพจากปา

เปนทุงนา เปนพ้ืนท่ีหมูบาน ถนน และเมือง กลับมาท่ีปาถาบานเราเม่ือปลอยใหเขาไดแกงแยงตาม

ธรรมชาติโดยที่เราไมเขาไปรบกวน จากตรงนี้เราจะเห็นตนไมจากทั้งปาเต็งรัง คือ ไมเตง็ ขึ้นปนอยูกับไม

หมักหมอ ลําดวน สลักดํา พื้นที่ที่ทั้งสองนี้แหละคือสมรภูมิระหวางตนไมจากสองปากําลังตอสูกัน เพราะดิน

บริเวณน้ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตนของพืชพรรณจากสองปา ปจจัยท่ีจะทําใหฝายใดฝายหนึง่แพหรือ

ชนะนั้นขึ้นอยูกับไฟปา แตในปจจุบันนั้นมีแตไฟจากมนุษยทั้งนัน้ ในอดีตนั้นกวาจะเกิดไฟปานั้นนอยมากทํา

ใหปากลายเปนปาดงดิบ สมบูรณมากข้ึน นัน่หมายความวาถาเราปองกันไฟไมใหไหมไดปาดงดิบแลงจะ

ขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน ใบไมจากตนไมของปาดงดิบเม่ือรวงลงจะยอยเร็วกวาใบไมในปาเต็งรัง จะทําใหเพ่ิมปุย

ตามธรรมชาติไดเร็วกวา จึงทาํใหลูกไม กลาไม กระจายออกไป แตถาหากเราเผาไฟก็จะเปนการทําลาย

ใบไมซ่ึงจะกลายเปนปุย ปริมาณปุยในดินก็จะไดนอย และไฟยังกระตุนใหเมล็ดพันธุไมของปาเตง็รังงอกได

เร็วขึ้น และโตไดดีในสภาพดินไมดีได อีกทั้งตนไมที่เกิดกอนนั้นจะหยัง่รากลึกลงดนิ เปลือกหนา จึงทนทาน

ไฟได เมื่อเกิดไฟบอย ๆ ปาเต็งรังกจ็ะชนะไดครอบครองพื้นที่มากกวา การแยงชิงกันเชนนี้ก็ไมตางจาก

สมรภูมิ

รอยตอของปา (Forest Ecotone) เปนพื้นที่มีปจจัยแวดลอมที่เหมาะสม

สําหรับสังคมพืชสองสังคมพืชหรือมากกวา สามารถอยูรวมกันได บริเวณน้ี

เปนรอยตอทางนิเวศของปาเต็งรังกับปาดงดิบแลง โดยสังเกตไดจากพรรณไม

ของปาเต็งรัง คือ ตนเต็งกระจายอยูในพื้นที่รวมกับพรรณไมของปาดงดิบแลง

ที่กําลังฟนตัว เชน พลองใบเล็ก หมักหมอ ลําดวน เปนตน

สถานีท่ี ๕ เตากินปา : จากปาชาสูเชิงตะกอน

ตามช่ือหมูบานแลวสะทอนความเปนปาสมบูรณ มีไมแดงมากมายจนกลายเปนลักษณะเดนของปา

เปนท่ีมาขอช่ือหมูบาน สภาพปาท่ีสมบูรณดํารงอยูมานานกวา ๑๐๐ ป จนเม่ือไมก่ีปท่ีผานมาปาน้ันไดหมด

ไปอยางรวดเร็ว เพราะความเหน็แกเงนิและการวางนโยบายท่ีผิดพลาดของรฐั สรางคานิยมในการสรางชาติ

ดวยความคิดวาหมูบานใดอยูในปาก็ไมเจริญ รวมท้ังการการสงเสริมการปลูกพืชตางถ่ิน เชน มันสําปะหลัง
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ขาวโพด ออย เปนพืชเศรษฐกิจ เปนท่ีมาของการทําลายปาเพ่ือการปลูกพืชตางถ่ิน ตนไมท่ีโคนลงอยาง

รวดเร็วโดยไมไดถูกนําไปใชใหเกิดประโยชน ไมเน้ือดีแทนท่ีจะนํามาสรางบานใหสวยงาม แตกลับนําไปเผา

ถานขาย เม่ือพ้ืนทีโ่ลงเราก็ไดรับคําชมวาเจริญ แทจริงการการเปนหน้ี ราคาพืชท่ีปลูกตกตํ่า เปนคนขายแต

กําหนดราคาขายเองไมได เราจะเห็นวาบานเราท่ีอยูปจจุบันเปนบานปูนกันหมด เพราะคานิยมท่ีวาคนมี

บานปูนฐานะการเงินดีกวาคนบานไม แตทุกวันนี้กลับสวนทางกัน และจะหาไมมาใชก็กลัวตํารวจและปาไม

จะจับ นี่หรือคือคําวา ความเจริญ

ปาท่ีรกชัฏน้ันในอดีตเช่ือวาเปนปามีเจาของคือมีเจาที ่เปนปาท่ีนาเคารพ บางพ้ืนทีก็่เปนปาชาฝง

บรรพบุรุษมาเน่ินนาน แตเม่ือยุคเผาถานเปดพ้ืนท่ี ปาชากลายเปนเตาเผาถาน กินปาจนหมดเผาวอดวายย่ิง

ไปเสยีกวาการเผาคน  เตากลายเปนเชิงตะกอนท่ีทําลายปา เผาปาจนหมดส้ิน เผาเอาวิถีธรรมชาตแิละ

ความเปนอยูของคนในชุมชนไปดวย ในยุคนีไ้มวาแตบานดงแดงเทานัน้แตเกิดขึ้นกับทุกหมูบาน ทุกชุมชน

ในประเทศทั่วทุกภาค สะทอนถึงสวนภาครัฐที่ไรวิสัยทัศนในการพัฒนาอยางยั่งยืน แมทุกวันนี้จะออกมา

ยอมรับความผิดพลาดและลมเหลว แตน่ันไดทําลายทรัพยากรปาไมไปจนเกือบหมดประเทศแลว สําหรับ

ชาวบานอยางเราเม่ือเขาใจเชนนีแ้ลวจําเปนตอง

พึ่งพาตนเองมองเห็นวาขอคิดความเชื่อของ

บรรพบุรุษนัน้สําคญัยิ่ง ฮตีสิบสอง คองสิบสี่ การ

มีปูตา ปาใชสอยน้ันสาํคัญกวาการมีเงินเปนไหน

ๆ ในอดีตปาผืนใหญเรามีขอปฏิบัติและภูมิ

ปญญาในการเลือกไมมาใชสอย เชน ไมทําถาน

เปนไมขนาดกลางและเลือกตนท่ีไมสวยกอนหรือ

ไมที่ไมเหมาทําโครงสราง เชน ไมตับเตาตน (ไม

ตากวง) หวา ไมติ้ว เปนตน สวนไมแดงไมนิยม

เพราะจะทําใหถานแตกเปนสะเก็ดไฟ เม่ือ

นําไปใช สวนไมกอสราง เชน ไมจิก กงุ รัง พะยอม เปนตน ระยะหลงัเมื่อมีการเผาถานขายก็ไมไดคํานึงถึง

ขอน้ีมีแตจะเผาเอาใหไดถานมากท่ีสุด ใหขายไดเงินก็พอ จึงทําใหไมทุกอยางถูกตัดจนหมด ตอนน้ีปามัน

แสดงอาการออกมาแลววามันไมสามารถจะสนองความตองการของคนไดอีกแลว มันตองการการฟนตัวและ

ทําหนาท่ีประคับประคองแคใหพ้ืนดินไมแหงแลงก็ดีแลว มีเห็ดใหเรากินก็ดีแลว เราเองตองชวยปาโดยหาไม

มาทดแทน ใชไมอื่น ๆ นอกปาไปกอน
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เตาเผาถาน เปนรองรอยการใชประโยชนจากปามากเกินไปจนแทบไม

เหลือรองรอยของปาด้ังเดิม การเผาถานขายเปนการใชไมไมคุมคา

และไมถูกกับชนิดของไม นอกจากน้ีการเผาถานตองตัดทางเขามาขน

ถาน จึงเปนการทําลายปาซํ้าเติมปาอีกดวย ในอดีตการเผาถานมีขอ

ปฏิบัติในการเลือกไมที่จะนํามาเผาถาน ตองไมนําไมยืนตนขนาดใหญ

และชนิดท่ีเปนไมกอสรางมาทําถาน เชน พลวง เต็ง รัง เหียง แต

จะตองใชไมขนาดกลางและมีรูปรางคดงอ เชน ไมตากวง ต้ิว หวา

เปนตน และเผามาใชปตอปในจํานวนทีจ่ะใชอยางพอเพียงเทาน้ัน ไมเผาเพ่ือขาย

สถานีท่ี ๖ หนองบัวปดน้ํา : สะดือปา คุณคาแหงไพร

ทามกลางความรอนแลงรอบ ๆ ปา ยังมีแหลงน้าํเล็ก ๆ ใจกลางปา คําถามคือ เปนไปไดอยางไร

อะไรทําใหเกิดปรากฏการณเชนนี้ เม่ือเรากาวเขามาในปาจะเหน็วารอบ ๆขอบปาแหงแลงและโปรง แตพอ

เขามาเร่ือยๆ ตนไมหนาข้ึน ทึบข้ึนและเห็นสีเขียวของใบไมมากข้ึน เม่ือถึงใจกลางปาจะเห็นเถาวัลยมากข้ึน

และใจกลางปามีบึงน้ําเล็ก ๆ เปนแหลงน้ําใจกลางปา ที่เปนเชานั้นเพราะรอบ ๆ ขอบนอกเปนปาเต็งรัง ซึง่

เปนประเภทปาผลัดใบ หนาแลงตนไมจะรวงใบพรอมกัน รอบ ๆ มีความสงูมากกวาใจกลางปาเพียงเล็กนอย

ก็ทําใหสังคมของพืชเปล่ียนไปดวย สภาพดินก็มีผลอยางมาก ลองกมลงดูพ้ืนดินจะเห็นวาดินในปารอบ ๆ

บึงนํ้าจะมสีีดําเขม หนาดินหนา มีใบไมทับถมและมีความช้ืนมากกวาขางนอก จึงทําใหปาเปนปาดงดิบ มีตน

ไมที่ไมผลัดใบพรอมกันหลายชนิด เชน พลองใบเล็ก หมกัหมอ ลําดวน สลักดํา เปนตน สวนริมบึงมีตนไมที่

ชอบน้ําขึ้น เชน กระทุมนา การเวกไทย เปนพันธุไมบงชีค้วามชื้นและความสมบูรณรอบ ๆ บงึ ในขณะที่ปา

แหงเชนนี้ยังมีน้ําหลงเหลืออยู ลองคิดซิวาในอดีตปาบริเวณนี้เปนปาดงดิบ ทึบ มตีนไมใหญ สตัวปา

มากมายก็ตองลงมาหากินน้ําประทงัชีวิตในหนาแลง มากมาย ไมวาจะเปน เกง กวาง นก ฯลฯ ดงันั้นจุดนี้จึง

มีความสําคัญทีสุ่ดของพื้นที่ปาแหงนี้

แตตอนน้ีเรามองไปรอบ ๆ จะเห็นวาคนเร่ิมทําลายหัวใจของปาแลว สะดือกําลังจะถูกตัดสายรกแหง

ความชุมช้ืน แหวกใหแสงแดด ลม พัดเขามามากข้ึนในท่ีสุดพ้ืนท่ีจะหายไป เม่ือเปดใหแสงแดดเผาไหม ปา

ท่ีเคยชุมชืน้จะปรับตัวไมทัน ตนไมท่ีเคยใชนํ้ามากจะเห่ียวอยางรวดเร็วเม่ือขากนํ้า บึงน้าํท่ีเคยมีตนไมปก

คลุม บัดนี้ถูกตัดออก มันจะระเหยไปอยางรวดเร็ว เหมือนเราเอาน้ําใสถาดไปวางไวกลางแจง แดดจะแผด

เผาระเหยหมดอยางรวดเร็ว แตถาเราสรางปา ปลูกปาเปนรมเงาใหกับบึงนํ้า นํ้าจะระเหยชา และตนไมเองก็

มีรากชวยดูดนํ้าไวใหกับดิน ไวใหกับปา สัตวปาก็จะมาอาศัย  คราวน้ีมีคนมาบุกรุก ไมวาจะมาในคราบใด

ถือขออางใด สดุทายก็ตัดตนไม ก็เทากับตัดนํ้าจากปา ไลสัตวปาหนีหายไปดวย สัตวหนีหายไปแลวก็หมดผู

ที่จะกระจายเมล็ดพันธุใหตนไม เพราะปาดงดิบนั้นตางจากปาอื่น ๆ เนื่องจากไมมีกระแสน้ํา กระสมที่จะชวย

พัดพาเมล็ดพันธุ มันจําเปนตองอาศัยสัตวปาเปนสวนใหญในการกระจายพันธุ เชน ชะนี ลงิ นกตาง ๆ ไก
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ปา ฯลฯ ถามวาวันน้ีเราเห็นสัตวเหลานีใ้นปาบานเราอยูไหม ถาไมเหน็น่ันหมายถึงวา มนุษยเราเองตองชวย

ปามันกระจายเมล็ดพันธุไมแทนสตัวเหลานั้นแลว มาปลูกตนไมกันดีกวาถางใหโลง การชวยเหลือชีวิตตนไม

พันธุพืช ก็เทากับชวยสัตวนั่นแหละ นี่ถึงจะเรียกวาเปนบุญกุศลอยางแทจรงิ

หนองบัวปดนํ้า เปนพื้นที่ลุมต่ําที่สุดทําใหเปนแองเกิดน้ําขัง

เม่ือปริมาณนํ้ามากขึน้และขังนานข้ึน รวมท้ังเกิดติดตอกัน

หลายป จึงกลายเปนบึงนํ้าขนาดเล็ก เรียกวา หนอง บึงนํ้า

ขนาดเล็กน้ีมีความสําคัญตอพชืและสัตวหลายชนิด สังเกตวา

รอบ ๆ บึงมีพรรณไมชอบน้ําหลายชนิด เชน กระทุมนา

การเวกไทย เปนตน สวนสัตวปาในอดีตพบมากมาย เชน นก

ตาง ๆ กระรอก กระตาย ฯลฯ แตปจจุบันถูกบุกรุกจนมีสภาพ

อยางที่เห็น แทนที่น้ําในบึงจะชวยใหสัตวและพืชเติบโตได

กลายเปนปาสมบูรณ แตเมื่อมีคนเขามาอยูอาศัย ทําลายพื้นที่

ก็จะสงผลตอปาและสัตวปาอื่น ๆ ดวย และน้ําก็จะเหือดแหงไป จนไมมีสภาพเปนบึงอีกตอไป

สถานีท่ี ๗ ปาเต็งรัง : นักตอสูรูเพียงพอ

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีจํากัดบีบค้ันใหมีรูปแบบชีวิตอยางท่ีเห็น พอหนาหนาวเขามาตนไมในปาน้ี

เร่ิมเปล่ียนใบจากสีเขียวเปนสีเหลือง แดง นํ้าตาล แลวรวงลงพ้ืนดินใหกลายเปนปุยตามธรรมชาติตอไป เม่ือ

ใบไมรวงใบพรอมกันก็ทําใหซากใบไมแหงหนาแนน กลายเปนเช้ือเพลิงอยางดี รอการถูกดเผาไหมจากไฟ

ปาและไฟคน ตนไมเหมอืนจะรูดีวาใบท่ีรวงลงไปจะเปนเหตุยอนกลับมาทํารายตัวเอง จึงพัฒนาเปลือกของ

ลําตนใหหนากวาปกติ ปแลวปเลาเหตุการณเกิดข้ึนซํ้า ๆ คือไฟปาเผาไหม เปลือกไมก็พัฒนาใหหนาข้ึนเพ่ือ

ความอยูรอด ผลดีจากไฟก็มีอยูจึงเทากับวาเสียก็มีไดลบลางกันไป ไฟถาไหมทุกปในปาน้ีจะไมทาํใหใบไมท่ี

รวงหนามาก ก็ทําใหไฟไหมไมรุนแรง และเปนการชวยเพ่ิมธาตุอาหารไดเรว็ข้ึน แตถาปลอยใหใบไมทีร่วง

หลนยอยเองก็จะใชเวลาหลายปและกวาจะยอยอาจจะถกูไฟไหมคร้ังใหญ นํามาซ่ึงความสูญเสยีได ไฟท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจะเปนตัวคัดเลือกพันธุตามธรรมชาติดวย และบางคร้ังก็ชวยใหเมล็ดไมหลายชนิด

งอกไดเร็วข้ึน เชน มะคาแต มะคาโมง เปนตน และการคดัเลือกพันธุไมนี้เองทําใหตนไมในปาเตง็รังทนไฟ

ทนอากาศแหงแลง และมีรากหยั่งลึกลงดิน จะเห็นวาตนเต็งตนเล็ก ๆ นี ้มีรากหรือเหงาใตดินขนาดใหญและ

ลึก

ปาเต็งรังเปนเสมอืนแหลงอาหารของคนอีสาน ปาดงแดงในยามหนาแลงนัน้ยังมีอาหารตาม

ธรรมชาติ ไมวาจะเปนยอดผักปา เชน กระโดน ผักเมก ผักติ้ว วานตูบมูบ อีลอก เปนตน สวนสัตวที่เราหา

กินไดงายคือ กะปอม แย งูสิง ไขมดแดง แมงแคง เปนตน เปนอาหารท่ีปะทงัชีวิตใหผานฤดูแลงไปได เม่ือ
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ฝนตกใหมสักสองสามครั้ง พอมนี้ําเราจะมีเห็ดปาเชน เหด็เผาะ เห็ดขอนขาว เห็ดขอนจิก ผักกระเจียว

พรอมทั้งแมลงและแมลงอีกหลายชนิด เชน แมงกินูน แมงกุดจี่ แตเมื่อฝนตกชุกมากข้ึนในราวเดือน

มิถุนายนถงึกันยายน เราจะไดกินเห็ดนานาชนิด เชน เหด็ผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดกอ เห็ดระโงก เห็ดไค เปนตน

สวนผลไมปา เชน พีพวน มะมวงปา บักเบน บักสมลม สมมอ เปนตน

พรรณไมในปาเต็งรังมบุีคลิกคลายกับคนอีสานบานเราคือมีความอดทน หย่ังรากลึกลงดิน

เชนเดียวกับที่เรามีวัฒนธรรมที่มีความเปนมายาวนาน มีรากเหงาแข็งแรง รูจังหวะในการดํารงชีวิต รูจักใช

นํ้า ใชปา ใชดิน และไฟ ตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม สืบทอดภูมิปญญามายาวนาน การปรับตัวตามวิถีธรรมชาติ

รูจักใชชีวิตอยางพอเพียงตามสภาพแวดลอม น่ันคือสุดยอดของมนุษย เพียงแตในเวลาน้ีอยาใหกระแส

เงินตรามาบิดเบือนภูมิปญญา สรางความโลภข้ึนมาในใจเรา หากทําไดสงัคมบานเราก็จะมีความสุขไดตลอด

ช่ัวลูกหลาน

ปาเต็งรัง หรือ ปาโคก ปาแดง เปนปาผลัดใบท่ีมีสังคมไมเต็ง

รัง ยางเหียง พลวง เปนไมเดน ดินมีธาตุอาหารตํ่า พันธุพชืจะท้ิง

ใบในฤดูแลงและผลิใบใหมในฤดูฝน ตนไมมีเปลือกหนาและทน

ตอไฟปา พรรณไมเรือนยอดช้ันกลาง เชน แสลงใจ ขาวสารหลวง

กระโดน หนามเค็ด คํามอกหลวง เปนตน สวนไมพ้ืนลาง เชน

หญาเพ็ก โดไมรูลม ตูบมูบ กระเจียว กนครก เปนตน ปาเต็งรังมี

ความสําคัญตอชุมชน เชน เปนทีเ่ล้ียงวัว-ควาย ในชวงฤดูฝน

เปนแหลงอาหารและสมุนไพร เชน เห็ดตาง ๆ พบมากกวา ๓๐

ชนิด ผักปาตาง ๆ เปนตน

สถานีท่ี ๘ ปาดงดิบแลง : มรดกแหงความสมบูรณ

คําวาปาดงดิบช่ือบอกไดตรงตวัเหลือเกิน คําวา ดง คือ ปา และคําวา ดิบ มักใหภาพลักษณท่ีมีสี

เขียว น่ันคือปาท่ีมีสีเขียวตลอดท้ังป จัดเปนปาประเภทท่ีไมผลัดใบ แตแททีจ่ริงแลวเปนไปไมไดเลยท่ีตนไม

จะไมผลัดใบ เพียงแตไมผลัดใบพรอมกนัทั้งตน มันจะคอย ๆ รวงไปทีละใบและผลิใบใหมมาทดแทนเรื่อย

จนเรามองเหน็ความเปล่ียนแปลงนอยมาก ปาบานเราน้ีเปนปาดงดิบแลง เดิมมีความอุดมสมบูรณโดย

สังเกตจากรองรอยของดงกระบากท่ียังเหลืออยูตรงปาชาเกา น่ีแหละคือปาดงดิบแลงท่ีสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีมี

อยู ปาตรงน้ีมีสังคมไมกระบากเปนไมเดน บางแหงมีไมยางนาเปนไมเดน นอกจากน้ันยังมีไมพะยอม

ตะเคียนทอง มะมวงปา กระบก มะหาด ไมเรือนยอดช้ันรองน้ันพบนอยเพราะมีรมเงาของกระบากปกคลุม ท่ี

พบไดแก กัดลิ้น ขอยเตี้ย ๆ หนามขี้แรด หมักหมอ เปนตน สวนไมพืน้ลางพบนอย สวนใหญเปนลูกไม สวน

ปาดงดิบแลงท่ีกําลังฟนตัวทดแทนพ้ืนท่ีเดิมท่ีถูกทําลายกระจายอยูรอบ ๆ หนองบัว และทางลึก ๒ ปาดิบ

แลงนั้นมีความสําคญัในการเปนที่เก็บรวบรวมความชื้นใหกับปา บริเวณที่เปนปาจะมีดินดี อุดมสมบูรณ มี
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เห็ดโคนมาก เปนแหลงหาเถาวัลยมาใชสอยในชุมชน เน่ืองจากปาสมบูรณ ดินสมบูรณ เปนแหลงรักษา

ความชุมช้ืนใหกับปาและธรรมชาติโดยรอบ ดวยเหตุนีบ้รรพบุรุษคนอีสานจึงกําหนดใหปาน้ีเปนปา

วัฒนธรรม เชน ปาดอนปูตา ปาชา ดอนแมมาย ปาท่ีสมบูรณรมเย็นเหมาะสําหรับเปนท่ีสิงสถิตของ

บรรพบุรุษ เพ่ือความสุขรมเย็นแหงวิญญาณในโลกหนา ดวยภูมิปญญาอันฉลาดลํ้าลึกน้ีทําใหปาน้ียังคงสืบ

ทอดมายังลูกหลาน เหตุท่ีวาบรรพชนเราฉลาดก็เพราะปาดงดิบน้ีมีความช้ืนสงู การยอยสลายน้ันรวดเร็ว

เม่ือมีผูคนลมตายและนํามาฝงก็จะถูกยอยอยางรวดเร็ว กลายเปนธาตุอาหารใหกับปา อีกท้ังพ้ืนท่ีอีสานแหง

แลงกันดารมากในหนาแลง หากมีปาน้ีมากเทาไหรมันจะชวยลดความรอน อุมนํ้าไวไมใหระเหยสูอากาศเร็ว

ตางจากปาอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนภูมิปญญา ความเชื่อ หรือกุศโลบายของบรรพบุรุษ ก็ลวนแตสะทอนถึง

วัฒนธรรมที่มคีุณคาตอลูกหลานยิ่ง ปาดงดิบแลงจึงเสมือนหนึ่งขุมทรัพยทางปญญาและมรดกที่มคีาย่ิงของ

บานเรา ใครทีบุ่กรุกปาวัฒนธรรมน้ันก็เทากับบุกรุกเหยียบยํ่าบนซากของบรรพบุรุษ เหยียดหยามขุมทรัพย

อันมีคาของบรรพชนทีต่ั้งมอบไวใหลูกหลานดูแลรวมกัน คนเหลานี้จะไมมีวันเจริญกาวหนาไดอีกตอไป และ

ท่ีสําคัญอาจจะกอผลรายตอคนอ่ืนๆในสังคมหรือหมูบานอยางคาดไมถงึก็ได

ปาดงดิบแลง (Seasonal rain forest) เปนปาไมไมผลัดใบ พบกระจาย

ตามหุบเขา ท่ีราบตํ่า ไหลเขา เชิงเขา พบกระจายท่ีความสูงไมเกิน

๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไมเรือนยอดเดน เชน

กระบาก ยางนา ตะเคียนทอง กระบก สมพง สมอพิเภก เปนตน สวนไม

เรือนยอดช้ันกลางเชน ขอย หนามขี้แรด กัดลิ้น คางคาว มะไฟปา พลอง

ใบเล็ก หมักหมอ ตะขบปา เฉียงพรานางแอ เปนตน ไมพื้นลางพบนอย ที่

พบเชน พืชวงศบุกและบอน มัน เฟน เปนตน  ปาดงดิบแลงบริเวณนี้มี

ความสําคัญท้ังเปนปาวัฒนธรรม มีบทบาททางจิตวิญญาณของคนใน

ชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติอีกดวย

สถานีท่ี ๙ ผูยอยสลาย : จากความตายสูการเร่ิมตน

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการเกิดและเติบโต จนวันหนึง่ก็ถึงคราวตองหมดอายุไข ตายไปเปนวัฏจักร

ธรรมดา ลองคิดดูมีการเกิด ตายแตไมมีการยอยสลาย โลกของเราจะเปนอยางไร ซากศพกองทับถมกันไม

เนาเปอย ตนไมลมลงไมผุพังและสลายกลายเปนปุย ถาเปนเชนนัน้มนุษยเราจะอยูกันไดอยางไร และ

แนนอนธรรมชาติถูกสรางขึ้นมาดวยความสมดุล ในระบบนิเวศทางธรรมชาติทีม่นุษยเปนสวนยอยเล็ก ๆ ใน

น้ันก็ยังตองอาศัย ผูยอยสลาย ทําหนาทีใ่หกับเราเชนกัน ลองมองเขาไปในปา แลวเราเห็นอะไรบางทีกํ่าลัง

ทําหนาที่นี้อยู ถายังไมเห็นเราลงกมลงไปดูที่พื้น ตามใตใบไมแหง ขอนไม เศษไมผุ เราจะเห็นสิง่มีชีวิต

มากมายมายชวยกันยอยสลาย เชน เห็ด รา ปลวก เปนตน
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กระบวนการยอยสลายเกิดขึน้อยางไร

เช่ือหรือไมครับวา ธาตุทีจํ่าเปนตอการเจริญเติบโตของมนุษยเปนธาตุเดียวกับท่ีอยูในปุยสําหรับตน

ขาวในนา สิง่มีชีวิตทุกชนิดตองการธาตุอาหารในการ

เจริญเติบโตเหมือนกัน ตางกันทีโ่ครงสรางประกอบ

กันข้ึนมา เพียงแตจัดรูปรางกันใหมทําใหเกิดส่ิงมีชีวิต

ตางรปูแบบกัน เม่ือมีการตายธาตุเหลาน้ีก็มิไดหายไป

เพียงแตเปล่ียนรูป รวมตัวจัดโครงสรางกันใหม บางก็

กลายเปนธาตุอาหาร บางก็เปล่ียนรูปรางเปนส่ิงมชีีวิต

อีกแบบหนึ่ง เชน เมื่อไมผุพัง สิ่งมีชีวิตที่เขายอย

สลายน่ันคอืเช้ือรา เปล่ียนไมใหกลายเปนธาตอุาหาร

หลอเลี้ยงชีวิต เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต  เมื่อเรา

กินเห็ดก็เทากับเราไดกินโปรตีนและคารโบไฮเดรตไปดวย  ถาเรานําไมไปเผาก็จะไดถาน ซึง่เปนคารบอน

นั่นเอง สวนที่เปนควันก็ประกอบดวย ออกซิเจนและคารบอนนั่นแหละ และมีพลงังานออกมาดวย  ราและจุลิ

นทรีขนาดเล็ก ๆ เชน แบคทีเรีย โปรโตซัวในปลวก จึงนับเปนผูยอยสลายเปลี่ยนจากไม ซากสัตวทีต่าย ให

กลับมาเปนอาหารไดอีก

เห็ดปาและปลวก : ผูยอยสลายทีใ่หชีวิตใหม

ในปาชุมชนดงแดงมีเห็ดที่กินไดไมต่ํากวา ๓๐ ชนิด และยังมีปลวกอีกหลายชนิด นอกจากนั้นยังมี

ผูชวยยอยอีกมากมายเชน มด แมลงเล็ก ๆ อีกมากมาย เห็ดน้ันคือราขนาดใหญกลุมหน่ึงน้ันเอง ราพวกน้ี

ยังตองพ่ึงพาความช้ืนเปนปจจัยสําคัญในการยอยสลาย รากินไมเปนอาหารโดยเปล่ียนธาตุอาหารท่ีอยูในไม

ใหกลายเปนอาหารและนํามาสรางตนเองจนเกิดรูปราง ๆ ตาง ๆ กัน และเราก็เรียกช่ือเห็ดไปตาง ๆ กัน

เห็ดที่กินไมที่มีสารพษิก็จะทําใหเห็ดมีพษิดวยเชนกัน และถาเรานํามารับประทานสารพษินั้นก็จะสงผลตอ

เราดวย เราจะสังเกตวา เห็ดกอก็มักจะขึน้อยูใตรมไมตระกูลกอ เห็ดขอนไมจิกก็จะขึ้นตามไมจิก เห็ดปลวกก็

มักจะข้ึนตรงท่ีมีปลวกอาศัยอยูหรือจอมปลวก เปนตน กรณีเห็ดปลวกน้ันสําคัญเพราะถาขาดปลวกก็จะไมมี

เห็ดชนิดน้ี น่ันเพราะปลวกจะกินไมท่ีแหงตายเปนอาหาร เราพบนอยมากท่ีปลูกจะกินไมดิบ ๆ ท่ียังมชีีวิต

อยู ปลวกมีฟนแข็งแรงสามรถกัดไมใหขาดได และจะพบวาปลวกในปาชุกชุมชวงฤดูฝน เพราะความช้ืนชวย

ใหปลวกกัดกินซากใบไมและก่ิงไมไดงายข้ึน แตเม่ือปลวกกินไมเขาไปแลวแตกลับพบวาทองของปลวกไม

สามารถยอยไมใหกลายเปนธาตุอาหารหลอเล้ียงรางกายได ปลวกตองอาศัยจุลินทรีกลุมหน่ึงท่ีเรียกวา โปร

โตซัว ในการยอยเปล่ียนไมใหเปนธาตุอาหาร ในขณะท่ีโปรโตซัวเองก็ไดอาหารไปดวยธาตุอาหารทีเ่หลือ

ปลวกก็นําไปใชดวย และเมือ่ปลวกถายมูลออกมา เหลาเช้ือราหรือเช้ือเห็ดปลวกก็รุมกิน ซ่ึงเปนอาหารอัน

โอชะ นํามาสรางรางกายจนกลายเปนเห็ดโคน น่ีเปนเหตุผลสําคัญวาเม่ือเราพบปลวกรวมตัวกันทีไ่หน

ในชวงหนาฝน ในชวงอากาศชื้นอบอาว รออีกไมกี่วันก็จะเห็นเห็ดขึ้นเต็มบริเวณนั้น สวนจอมปลวกใดที่เคย

เจอเห็ดโคน กจ็ะพบไดทุกป บางคนถึงกับมานัง่รอเก็บตัง้แตกลางคืนเลยก็มีเมื่อถงึชวงที่เห็ดออก ดังนัน้คน

ท่ีคิดจะกําจัดปลวกออกจากปาเทากับฆาตวัตาย ทําลายแหลงอาหารตามธรรมชาติ น่ีเปนคุณคาของ
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ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีเราไมอาจมองขาม ส่ิงมีชีวิตท่ีเปล่ียนความตายใหกลายเปนชีวิตใหมอีกหลายชีวิต น่ันคือ ผู

ยอยสลาย

ผูยอยสลาย คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีกระบวนการเปล่ียนวัสดุใหกลายเปน

ธาตุอาหาร มีความสําคัญตอระบบนเิวศซ่ึงจะทําใหธาตุอาหารมี

การหมุนเวียน รวมท้ังการแลกเปล่ียนกาชในธรรมชาติ ผูยอยสลาย

ที่สําคัญในปา ไดแก ราตาง ๆ ที่พบไดชัดเจนคือราขนาดใหญ

ไดแก เห็ดตาง ๆ นอกจากน้ันยังมีจุลินทรียตาง ๆ กระบวนการยอย

สลายจะเกิดข้ึนชามากหากขาดปจจัยแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน

ความช้ืน แสงแดด อณุหภูมิ เปนตน และยังมีผูชวยยอยสลาย เชน

มด ปลวก แมลงตาง ๆ เปนตน

สถานีท่ี ๑๐ พันธุไมเบิกนํา : วิถีแหงผูนํากับการทดแทนจากรุนสูรุน

ไมวาจะเปนมนษุยหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในโลกนี้ลวนมีการสืบทอดเผาพันธุจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุน

เม่ือมีการดับสูญก็ยอมมีการทดแทนเปนธรรมดา เชนเดียวกับครอบครัวของเรา เมือ่ปูยาตายายจากโลกน้ีไป

ก็จะมีหลาน เหลน โหลน ตามมาเปนลําดับ และเชนเดียวกันกับปา ปาแตละชนิดก็ยอมมีการทดแทนและฟน

ตัวเองตามธรรมชาติ หากเราไมไปรบกวนปาเชน เผา ถาง ไถ จนโลง เราปลอยใหมันฟนตัวเองตาม

ธรรมชาติของมัน จากพื้นที่โลงพอผาไปเพียง ๑ ป หรือสองป เราจะเห็นหญาคา หญาคอมมิวนิสต ขึ้นปก

คลุมพ้ืนท่ีสําหรบัปาเต็งรังแถบน้ี และยังมีสาบเสือ (ตนเหลาฮาง: ภาษาอีสาน ตั้งชื่อไดสอดคลองกับการ

ทดแทน เมื่อเหลาฮางหรือไรราง คือปลอยใหไรมนัรกราง จะมีตนสาบเสือขึ้นปกคลุม คนอีสานเรียก ตน

เหลาฮาง ) ซึ่งในปาดงดิบแลงจะเห็นรอยของตนไมนีต้ามที่โลงมีแสงสองถึงพืน้ สวนไมยืนตนขนาดเล็ก เชน

พังแหร  ปอตาง ๆ เชน ปอพาน เปนตน พันธุพืชที่สามารถขึ้นปกคลุมพื้นที่กอนใครอื่นนี้เราเรียกวา ชนิด

พันธุเบิกนํา หรือไมเบิกนํา (pioneer species : ไพ-โอ-เนียร-สะ-ป-ซี่ส) พันธุไมพวกนี้ชอบแสงมากจึงสาม

รถข้ึนในท่ีโลงไดดี และมีความตองการอาหารคอนขางตํ่า ตองการน้าํนอย แตถาไดน้าํเพียงพอแคฤดูกาล

เดียวมันจะโตไดอยางรวดเร็ว และปกคลุมพืน้ที่ไดดีมาก นอกจากนี้เมล็ดของมันถูกปรับตัวใหแพรกระจาย

ไปกับลมไดเปนอยางดี สามารถปลิวไปตกไดในทีไ่กล ๆ เม่ือพันธุไมกลุมน้ีคลุมพ้ืนท่ีมันจะชวยไมใหหนาดิน

ถูกชะลาง มันจะรวงใบรวดเร็ว รากดูดซับความช้ืนไดดี แตพืชเหลาน้ีอายุส้ัน เม่ือตายไปและยอยสลายจะ

ชวยเติมปุยใหกับดินไดรวดเร็วขึ้น เมื่อดินอุดมสมบูรณขึน้ จึงจะเปนการเปดโอกาสใหพันธุไมเจาของถิ่นเดิม

เขามางอกและเติบโตได ถาเปนปาเต็งรังแถบนี้ไดแก จิก (เต็ง) ฮัง (รัง)ซาด(เหียง) สะแบง (กราด) กงุ

(พลวง) ประดู สวนปาดงดิบแลงบานเรานี้ จะเห็นวากําลงัอยูในชวงทดแทน เราจะเห็นวาลูกไมและไมหนุม

กําลังปกคลุมพื้นที่ เชน ลําดวน หมักมอ พลองใบเล็ก ข้ึนปกคลุมหนาแนน ดินเริ่มสมบูรณขึ้น นี่เปนการ
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ทดแทนเพียงระยะเวลา ๔-๕ ปเทานั้น แตก็ดูรกมาก และเมื่อพืชถิ่นเดมิสามารถเติบโตไดเต็มพื้นที่ปา

ด้ังเดิมก็กลับมาดังเดิม แลวผูนําละ หายไปไหน ทําไมไมพบเลย

วิถีแหงผูนาํ Pioneer Ways

เน่ืองจากเปนชนิดพันธุไมทีต่องการแสงมากและความช้ืนนอย เม่ือปาสมบูรณมีตนไมใหญปกคลุม

พื้นที่แผกิง่กานใหรมเงา ในปาเต็งรังเชนเตง็ รัง กราด เหียง ปาดิบแลงเชน กระบาก พลองใบเล็ก หมักหมอ

ลําดวน เปนตน  กจ็ะทําใหแสงสองถึงพื้นไดนอยลง เมื่อไมยืนตนขนาดเล็กและหญาที่เคยอยูกลางแดดถูก

ปกคลุมดวยรมเงาไมใหญ นานเขาก็จะตายไปในท่ีสดุ แตก็กอนตายเมล็ดพันธุแหงผูนําก็จะปลิวไปในท่ีโลง

และแหงแลงตอไป เขาจะไมสามารถกลับมาย่ิงเติบโตในปาท่ีสมบูรณได เพราะเมล็ดท่ีปลิวมากับลมจะเบา

เมื่อปลิวมาติดคางบนยอดไมใหญในปาสมบูรณทําใหไมสามารถตกลงมางอกบนพ้ืนดินได ถึงงอกไดกโ็ต

ไมไดเน่ืองจากแสงแดดไมเพียงพอตอการเจริญเตบิโต น่ีแหละคือวิถีของนักบุกเบิก ตองเปยมไปดวยความ

ทายทาย อดทนตอสภาพแหงแลง ยิ่งใหญไดในที่กนัดาร เสียสละเมื่อผูอ่ืนมีความสุขสมบูรณ ผูบุกเบกิก็คือ

ผูนําอยางแทจริง

เรื่องราวธรรมชาติสอนเรามากมาย เราจะไดรับขอคิดอันลึกซึ้งตองอาศัยความเขาใจที่ถองแทใน

ธรรมหรือธรรมชาติน้ัน และเลือกเอามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม โลกของผูนํานั้นไมมี

อะไรเลยจะทําใหสบาย ไมมีอะไรเลยท่ีจะมีแตได ผูนําจึงเปนผูท่ีจะใหเทาน้ัน และอยูอยางลําบาก ส่ิงท่ีไดคือ

ศักด์ิแหงความเปนผูนํา ความย่ิงใหญคือความภูมิใจแหงตนและความสุขสบายของผูตดิตาม ก็เทาน้ัน

พันธุไมเบิกนํา (Pioneer Species) คือ ชนิดพันธุไมที่สามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่มีปจจัย

แวดลอมจํากัด มีความสามารถยึดครองพ้ืนท่ีไดเร็ว กระจายพันธุไดดี ชอบแสงแดด มี

ความสามารถในการทนตอรมเงาตํ่า พันธุไมเบิกนําในปาเต็งรัง เชน หญาคา หญาเลา สาบเสือ

พังแหร ปอขี้ตุน ขัดมอน เปนตน


