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สถานีสอ่ื ความหมายในเสนทางศึกษาธรรมชาติปา ชุมชนบานดงแดง อ.จตุรพักรพิมาน จ.รอยเอ็ด
ประสิทธิ์ วงษพรม
ศูนยธรรมชาติศกึ ษาไทย

บทนํา
นับเปนโอกาสสําคัญทีท่ างศูนยธรรมชาติศกึ ษาประเทศไทย ไดรบั เกียรติจากมูลนิธเิ พื่อเยาวชน
ชนบทในการสํารวจจุดสื่อความหมายธรรมชาติในเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชุมชนดงแดง ทําใหไดรูจักกับ
คณะกรรมการปาชุมชนทีม่ คี วามสามัคคีและมุง มัน่ มีพยายามในการรักษาปาไวเพือ่ สวนรวม การไดเดินปา
สํารวจและเรียนรูร ว มกันทําใหผมไดความรูเ พิม่ มากขึน้ ผมกลายเปนผูร บั มากกวาผูใ หเสียดวยซ้าํ บทความ
นีเ้ ปนสิง่ ทีผ่ มพยายามเขียนขึน้ จากการทีไ่ ดรบั ความรูจ ากชุมชน และในบางแงมมุ ก็ตอ งการสะทอนขอมูล
และความรูข องผมเพียงเล็กนอยใหกบั ชุมชนเปนการตอบแทน ระยะเวลาเพียงสองวันในการสํารวจ (๗-๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ) ก็ทาํ ใหผมไดรบั ความรูม ากมายและเกิดแนวความคิดใหม ๆ ขึน้ ทีน่ ่ี ยังมีขอ มูลอีกมาก
ทีผ่ มยังไมมเี วลาเพียงพอทีจ่ ะเขียนใหจบไดหมดในบทความนี้ และยังมีอกี มากทีจ่ ะตองสํารวจเพิม่ เติมเพือ่
ตอยอดความรู หวังวาพวกเราจะไดมีโอกาสเรียนรูรวมกันอีกในโอกาสตอไป เพื่อใหปาผืนนี้ยงั อยูพรอมๆ
กับภูมิปญญาของคนอีสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ และติดตัวไปกับลูกหลานเราสืบไป
สถานีท่ี ๑ ทางลึก : ยอนรอยประวัติศาสตรชุมชน
เสนทางที่คุณเห็นเหมือนหุบเหวลึกนี้ ลองคิดดูวาจะมีกี่รอยเทาที่เดินจนทําใหดินสึกกรอนและกราย
เปนทางลึกไดขนาดนี้ กีร่ อยเกวียนทีส่ ญ
ั จรไปมา กีร่ อยเทาวัวและควายทีเ่ ดินเทียมเกวียน สะทอนถึงการใช
พื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เสนทางทีส่ ัญจรไปมานีม้ ิใช
วาจะทําขึ้นไดงาย ๆ ลวนตองมีการตกลงปลงใจของคน
ในชุมชนและฟงความเห็นของผูอาวุโส รวมไปถึงหมอ
ธรรม การใชเสนทางเดิมซ้าํ ๆ ทําใหไมตอ งตัดปาใหม
การเปดปาใหมแตละครัง้ นัน่ หมายถึงการตองขอเจาที่
เจาทางและเจาปา หากมองในมุมนิเวศวิทยานัน่
หมายถึงการทีต่ อ งทําลายตนไม สัตวปา มด แมลง และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ความเชื่อตอเจาปาทําใหเกิดการอนุรักษ
และออนนอมตอธรรมชาติมากกวาการรุกราน
บานดงแดงตัง้ ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๕๙ หรือเมื่อ
๑๙๓ ปมาแลว โดยชาวบานประมาณ ๓๐ ครอบครัว
อพยพมาจากบานหนองหลมเกา หรือบานหัวนาคําใน
ปจจุบนั นําโดยพอใหญหลมซาย มาบุกเบิกปาเพือ่ ตัง้
หมูบ า น ปาทีบ่ กุ เบิกมีไมแดงมากจึงตัง้ ชือ่ ตามลักษณะ
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เดนวา บานดงแดง และยังมีอีกสวนหนึง่ อพยพมาจากบานผือฮีอยูทางดานทิศตะวันออก และบานหนองแวง
ทางทิศเหนือ
ธรรมชาติและความเชื่อ
กอนทีจ่ ะเปนเสนทางนีไ้ ดตอ งอาศัยความเชือ่ และการปฏิบตั ติ อ เสนทางเทียว มีขอ หามและขอปฏิบตั ิ
ที่สําคัญ นั่นคือตองถือฮีตและคอง ตามที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมา หมอธรรมหรือปราชญชุมชนผูไดรับการ
ยอมรับวาสามารถเขาใจสรรพสิง่ ทีล่ กึ ลับในธรรมชาติได เปนผูม บี ทบาทในการใหคาํ แนะนํา โดยปกติแลวปา
ที่สมบูรณกอนจะมีคนมาอาศัยอยูจะมีสัตวขนาดใหญอาศัยอยูกอนแลว เชน ชาง เสือ เกง กวาง วัวแดง
กระทิง เปนตน สัตวเหลานี้มเี สนทางเดินหากินที่เปนเสนทางเฉพาะของมัน แมดงแดงเมื่อราว ๒๐๐ ปกอน
จะไมรกทึบมีสตั วปา ขนาดใหญอาศัยอยู แตกม็ สี ตั วบา นทีต่ า งหมูบ า นเอามาเลีย้ ง เชน วัว ควาย เปนตน
สัตวเหลานี้จะเดินหากินในปาและในทุงนา ดังนั้นเสนทางที่สัตวเดินนี่เองที่ผูคนใชสืบตอกันมา แมแตพราน
ปาก็ยงั เดินตามทางชาง วัวแดงหรือกระทิง สัตวเหลานีม้ สี นั ชาตญาณเดินเขาหาอาหารและแหลงน้าํ เปน
สําคัญ และควายกับวัวทีช่ าวบานขางเคียงเลีย้ งก็ไมตา งกัน จะเห็นวาหนองเอียดคือแหลงน้าํ สําคัญของ
สิง่ มีชวี ติ รอบ ๆ แมแตคนและวัวควาย ความเชือ่ ของผูเ ขาใจธรรมชาติลกึ ลับยังเชือ่ มโยงไปถึงวาหาก
เสนทางใดทีส่ ตั วใหญเดินนัน่ หมายความวาไมเปนเสนทางของเจาปา หรือภูตผีรายใชสญ
ั จร หากเขาใจ
ธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตวปาแลวจะเห็นวาเกี่ยวเนื่องกัน เพราะสัตวปามีการรับรูสงิ่ ผิดปกติได
ดีกวาคนหลายเทาเมื่อตองดํารงชีวติ ในปา หมอธรรมก็ยอ มเขาใจในขอนี้ดี หรือรับรูความเคลื่อนไหวของ
ธรรมชาติไดดกี วาคนธรรมดา หากทางใดทีเ่ ปนทางเทียวของผีสางเทวดา เจาปาเจาเขา ก็ตองไมไปขวาง
หรือทําผิดตามฮีตและคองนั้น เชนการตัดตนไมใหญ การบุกรุกแผวถาง เราจะเห็นวาบานอีสานเรานั้นมี
เสนทางระหวางดอนปูต า วัด ปาโคกและปาชา เชือ่ มโยงถึงกัน รูก นั หรือไมวา ของบานเราอยูท ไ่ี หน สวนทาง
คนนั้นเราคงรูดี แตโดยปกติแลวทางผีสาง เทวดา อารักข จะไมทับกับทางที่คนเทียว ดังนั้นทางเทียวจึง
สําคัญทีช่ ุมชนตองถือปฏิบัติ ไมวาจะทางคนหรือทางเทวดา นั้นตองไมบุกรุกทําลาย ขัดขวาง หรือกระทํา
การอันผิดตอฮีตและคองของชุมชน ดังนั้นการใชทางจึงตองใชใหเกิดประโยชนนานที่สุดเพื่อจะไดไมตองไป
บุกรุกเปดทีใ่ หมทาํ เสนทาง จึงทําใหทางลึกลงจนกลายเปนทางลึกอยางทีเ่ ห็น มนุษยเราหากเปดใจใหกวาง
เรียนรูกับสิ่งที่มองไมเห็นแตรูสึกไดอยางถอมตน ก็จะสามารถเขาใจและสื่อสารกับพลังลึกลับแหงธรรมชาติ
นัน้ ความรูท พ่ี สิ จู นไดเปนทัง้ สะพานและกําแพงในเวลาเดียวกัน สําคัญอยูท ก่ี ารเปดใจใหกวาง
ระบบนิเวศในทางลึกและอาหาร
ทางลึกนัน้ ไมใชเพียงเสนทางสัญจรธรรมดาหากแตใหประโยชนมากมายทัง้ ทางตรงและทางออม
ผนังดินที่สงู ขึ้น ทางที่ลึกลง นานวันเขาผนังดินกลายเปนที่กําเนิดของมอส ตะไครน้ํา นําพาความชื้นเขามา
รวมทั้งเชื้อของเห็ดหลายชนิด โดยเฉาะเห็ดไค เปนเห็ดที่มีกลิ่นหอม มักพบมากในฤดูฝน ทางลึกจึง
กลายเปนแหลงอาหาร ระหวางทีไ่ ปทุง นา คนทีต่ น่ื เชามากอน เห็ดไดกลายเปนรางวัลสําหรับคนขยัน
นอกจากนี้ทางที่ลึกลง ตนไมก็สงู ขึ้น ตนไมที่ไมถูกตัดก็กลายเปนรมเงาสําหรับคนเดินทาง
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ทางลึก คือ ทางสันจรไปมาเปนเวลานานและมีการปรับปรุงบางตามความ
เหมาะสม แตไมเปลีย่ นเสนทาง จนทําใหสกึ และลึกลงเรือ่ ย ๆ อยางทีเ่ ห็นใน
ปจจุบนั ทางลึกมีสว นสําคัญในการรักษาระบบนิเวศของปา เพราะถาทุกคนตาง
ตัดถนนไปในที่ดินของตนเองก็จะเกิดการทําลายปา มากขึ้น นอกจากนี้ทางลึกยัง
เหมาะสําหรับการเกิดของเห็ดกินไดหลายชนิด และชวยรักษาความชืน้ ไวตามผนัง
ดิน การสัญจรในทางลึกทําใหรสู กึ เย็นเนือ่ งจากมีรม เงาปกคลุม การใชทางลึกยาง
มีขนบธรรมเนียมในการใชรวมกัน โดยทุกคนจะถือปฏิบตั ิรว ม ไมทําสิง่ กีดขวางเสนทาง

สถานีท่ี ๒ สายพันธุต า งถิน่ : แขกผูบุกรุกหรือมิตรผูผูกพัน
คําวาชนิดพันธุต า งถิน่ มีคนเรียกเปนภาษาอังกฤษหลายคํา เชน exotic species (อานวา เอ็ก-โซติก-สะ-ป-ซี่ส) หรือ Alien Species (อานวา เอ-เลีย่ น-สะ-ป-ซี่ส) แทจริงแลวบานเราคุนเคยกับพืชตางถิ่นมา
นานจนบางครัง้ ไมรเู ลยวาเปนของเมืองนอก เก็บเอามาภูมใิ จเปนของไทยไปแลวก็มี เริม่ จากครัว อยางเชน
มะละกอ นํามาทําสมตําแบบไทย จนกลายเปนอาหารประจําชาติไปแลว และสวนประกอบของสมตําเกือบ
ทั้งหมดเปนของเมืองนอก เชน มะนาว กระเทียม พริก มะเขือเทศ เปนตน ลวนเปนของที่มาจากประเทศ
นอก เรารับเขามาปลูกและใชประโยชนมานานแสนนาน บางชนิดมาเมือ่ ราว ๗๐๐ ปทแ่ี ลว พริกนัน้ มีถน่ิ
กําเนิดที่ประเทศเม็กซิโก มะละกอมีถิ่นกําเนิดที่ประเทศบราซิล เปนตน จากครัวมองออกไปที่หนาบาน เรา
เห็นตนไมตางถิ่นตนใหญ นั่นคือ มะขาม มะมวง ไปโรงเรียนก็เห็นตนอโศกอินเดีย หางนกยูงฝรั่ง
แปรงลางขวด ไปวัดก็เจอตนศรีมหาโพธิ์ เราจะเห็นวาเราอยูก บั พืชตางถิน่ ไมรตู วั แตทส่ี าํ คัญเราไมรสู กึ
รังเกียจเพราะมันใหประโยชนกบั เรา ทัง้ รูปธรรมและนามธรรม ความเชือ่ พืชบางอยางเหลานีเ้ รานําเขา
มาแลวก็เปนมิตรกับเรา แตยงั มีสว นทีเ่ รานําเขามาอยางไมระวังก็กลายเปนศัตรูทท่ี าํ ลายระบบนิเวศของปา
บานเราไมนอย
ชนิดพันธุต า งถิน่ จากตางประเทศเขามาในประเทศไทย หลายชนิดทีเ่ ขามาโดยการผานผูม อี าํ นาจใน
บานเมืองอางความรวมมือระหวางประเทศ อยางยูคาลิปตัส มะมวงหิมพานต กระถินยักษ มีความพยายาม
แนะนําใหชุมชนปลูก แจกกลาใหปลูก จนรุกรานควบคุมไมไดและบางชนิดก็ทําลายพืชพรรณดั้งเดิมของ
บานเรา นัน่ เพราะพืชเหลานีต้ ามธรรมชาติอยูใ นถิน่ ทีแ่ หงแลง ทนตอสภาพทีข่ าดน้าํ และปุย เชน ยูคาลิปตัส
มาจากทะเลทรายในออสเตรเลีย แตพอเขามาในประเทศไทย แมดนิ ทีเ่ ลวทีส่ ุดของบานเรายังกลายเปนดินที่
เหมาะที่สุดสําหรับมัน จึงทําใหมันเติบโตไดเร็ว เมื่อคนปลูกมากขึ้น คนที่รวยคือคนขายกลา และเมื่อมัน
รุกรานจนจะตองกําจัด คนที่รวยคือคนขายยาฆาราก และที่แยที่สุดคือคนคนเดียวกัน เจาของเดียวกัน ละ
เปนคนเดียวกับคนทีอ่ าศัยคนมีอาํ นาจในการนําเขามาปลูกนั่นเอง
บอยครัง้ ทีเ่ ราตองเสียเงินมากมายในการเรียนรูก บั พืชพันธุใ หมทเ่ี ขามาปลูกในบานเรา จนเราให
เวลากับมันมากเกินไป ลืมไปวาบานเรามีพนั ธุม ากมายทีส่ ามารถปรับและเรียนรู ใชประโยชนไดงา ยโดยไม
ตองเสียเวลา บอยครั้งรัฐหรือราชการเองนั่นแหละเปนผูสงเสริม โดยลืมสํารวจพืชพรรณในบานเรากอนทีจ่ ะ
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นําเขามา ในทีส่ ดุ พันธุพ น้ื บานดัง้ เดิมเราก็หายไป ปจจุบนั กระแสยางพาราก็มาแรง ตนไมนก้ี น็ าํ เขามาราว
๑๐๐ ปกวา ตนพันธุแรก ๆ ก็นําเขามาจากอินโดนีเซีย ทัง้ ที่ถิ่นกําเนิดเดิมอยูบราซิล ประเทศเรานํามาปลูก
จนกลายเปนสินคาสงออกระดับตน ๆ และเปนแหลงใหญของโลก แมเราจะปลูกยางพาราเราตองไมลมื พืช
ดั้งเดิมของเราดวย เชน ตนแดงนี่ก็เปนที่มาของชื่อหมูบา น ตนกะบาก นี่กใ็ ชประโยชนมาชานาน สิ่งสําคัญ
เราตองรูจักใชใหเกิดความสมดุล ไมวิ่งตามกระแสจนลืมความเปนรากเหงา แกนแทของตน จึงเปนทีม่ าวา
ทําไมพวกเราจึงรวมตัวกันรักษาปาฝนนีไ้ ว เพราะถาไมเชนนัน้ แลว หากมันกลายเปนสวนยางพาราและสวน
ยูคาลิปตัส แลวเราจะหาตนแดงไมเจอ ไมเหลือแมแตทม่ี าของชือ่ หมูบ า น
ชนิดพันธุต า งถิน่ นัน้ ใชวา จะใหโทษเสมอไป สิง่ สําคัญอยูท ก่ี ารนํามาใชใหเหมาะสม เชน ถาเปนพืชก็
อยาปลูกเพียงอยางเดียว เราตองรักษาสมดุลของธรรมชาติ นัน่ คือมีทกุ อยางและหลากหลายพันธุ อยู
รวมกัน เอาปาสมบูรณเปนแบบอยาง เราอยูร ว มกันภายใตความหลากหลาย ยอมรับแตกตาง จึงจะทําให
สังคมมั่นคงขึ้น นี่คือบทเรียนทีส่ ําคัญของผูเปนเจาบาน
ชนิดพันธุตางถิ่น (Exotic Species) คือ ชนิดพันธุส ง่ิ มีชวี ติ ที่ไมเคยปรากฏในเขตชีวภูมิศาสตรหนึ่งมากอน แตไดถกู นําเขามา
ดวยวิธกี ารใดใด และสามารถดํารงชีวติ สืบพันธุไ ดในพืน้ ที่ สวนชนิดพันธุต า งถิน่ รุกราน ( Invasive Species) นั้นคือ ชนิด
พันธุตางถิ่นที่สามารถตั้งถิน่ ฐาน ยึดครองจนเปนชนิดพันธุเดนสงผลตอชนิดพันธุทองถิ่นเดิมจนอาจทําใหสูญพันธุ รวมถึง
สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย ยกตัวอยางเชน พริก มะเขือ ก็เปนพืชตางถิน่ แตไมรกุ ราน แตถา เปน
ไมยราบยักษ สาบเสือ ผักตบชวา ก็จัดไดวาเปนชนิดพันธุต างถิน่ ที่รกุ ราน อยางไรก็ตามหากมีการจัดการทีเ่ หมาะสม ควบคุมที่
ดี ชนิดพันธุต า งถิน่ ก็มปี ระโยชน และไมรกุ รานใหเกิดความเดือดรอนได

สถานีท่ี ๓ สังคมพืช : ความหลากหลายสูส มดุล
กวาจะกลายเปนปาไมใชเรื่องงายเชนเดียวกันกวาจะเปนหมูบ า นเปนชุมชนและกลายเปนประเทศ ก็
ยากยิ่งเชนกัน ตนไมตนหนึ่งกวาจะงอกจากดินตองอาศัยตนไมรนุ พอ แมและปูย า ตายายมากอน และตนไม
ชนิดอื่น สัตวและสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ รวมทัง้ ความชื้น อากาศ ปจจัยแวดลอมที่เหมาะสมชวยเจือจุน เมื่อตนไม
หลายตนหลายชนิดอยูร ว มกัน มีความสูง-ต่าํ มีอายุทแ่ี ตกตางกัน ชนิดพันธุไ มทต่ี า งกัน ความแตกตางทีอ่ ยู
รวมกันนีเ้ ราเรียกวา สังคมพืช สังคมของพืชหลายสังคมมาอยูร วมกันกลายเปนปา ดังนัน้ โครงสรางของปา
จึงมีความซับซอนมากกวาสังคมของพืช เชน ปาเต็งรังที่เราเห็นอยูนี้ เมื่อสังเกตภายนอกคราว ๆ เราจะ
พบวามีสังคมของไมแดง คือมีไมแดงเปนไมเดน สังคมของไมจิก คือ มีไมจิกมากและโดดเดน และที่อื่น ๆ
อาจจะมีสงั คมของไมกงุ สังคมของไมรงั เมือ่ สังคมของไมเหลานีอ้ ยูด ว ยกันเปนปา เราก็เรียกปา นีว้ า ปาเต็ง
รัง หรือบานเราเรียกวาปาโคก หรือปาแดง ก็เรียก สวนปาดงดิบแลงทีพ่ บในปาชุมชนของเรานัน้
ประกอบดวยสังคมพืชที่กําลังฟนตัว เชน สังคมของไมลําดวนกับหมักหมอ สังคมของไมลําดวนกับสลักดํา
สวนสังคมไมกะบากนั้นเปนสังคมที่สมบูรณ โดดเดน เราจึงเห็นไมกะบากขนาดใหญ และมีไมอื่นปะปนบาง
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เชน มะมวงปา หมักหมอ เปนตน นีเ่ ปนเพียงการพิจารณาดวยสายตาและคาดการเทานัน้ หากตองพิสจู น
ดวยขอมูลเพือ่ ยืนยันตองทําการสํารวจอยางละเอียดตามหลักวิชาการอีกครัง้ ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหพชื แบงชัน้
กันอยู แบงสังคมกันอาศัย กลายเปนแบงออกเปนปาตาง ๆ นั้นขึน้ อยูกับปจจัยแวดลอมหลัก ไดแก
แสงแดด ปริมาณน้ําฝน ดินและแรธาตุในดิน ระดับความสูง เปนตน
สังคมพืชทีซ่ บั ซอนสะทอนอะไรใหกบั เรา
การทีพ่ ชื พันธุม ีความแตกตางกันหลากหลายทําใหเราสามารถเลือกใชประโยชนไดหลายอยางเชน
ไมสรางบาน เราก็เลือกไมเนื้อแข็งขนาดใหญ เชน ไมจิก ไมแดง ไมกระบาก ไมกุง เปนตน ไมทําฟนหรือ
ถานก็ใชไมขนาดเล็กลง เชน ไมตากวง ไมตว้ิ ไมหวา เปนตน สวนไมพน้ื ลางหลายอยางก็เปนประโยชนทาง
ยา เชน โดไมรูลม ไกรทอง เปนผัก เชน วานตูบมูบ กระเจียว เปนผลไม เชน กนครก จะเห็นวาตนไมทุก
ระดับชัน้ ก็สามารถทําหนาทีส่ นองความตองการของมนุษยไดทง้ั หมด ถาในปาสมบูรณไมเพียงมนุษยเทานัน้
เหลาสัตวกอ็ าศัยความแตกตางของระดับชัน้ ตนไม สังคมพืช ในการดํารงชีวติ ดวยเชนกัน เราจะเห็นวาสังคม
นั้นมีองคประกอบที่ซับซอน เชนเดียวกับสังคมมนุษย จะเห็นวาไมวายากดีมีจน คนรวย คนสูงศักดิ์ ต่ําตอย
ก็ลวนแตทําหนาที่อุมชูสังคมไดเทา ๆ กัน ดังนั้นองคประกอบเล็ก ๆ ของสังคมลวนมีคา ไมมีชาวบานอยาง
เราก็ไมมีประเทศนี้ขึ้นมาได นี่แหละคือความเปนสังคมที่สมบูรณ
สังคมไมเต็งและเหียง เปนสังคมพืชของปาเต็งรังที่พบในปาชุมชนดง
แดง สังคมพืชเต็งและเหียงมีพนั ธุไ มเดนคือเต็งและยางเหียง ไมเรือน
ยอดเดน เชน ยางเหียง เต็ง พะยอม แดง ไมเรือนยอดชั้นกลางไดแก
กระโดน ตับเตาตน แสลงใจ สานใหญ สวนไมพื้นลาง เชน หญาเพ็ก
ไกรทอง กนครก ตองแลง เปนตน ไมเต็งนอกจากจะมีประโยชน
ดานเนื้อไมแลว ยังมีน้ํายางใชในการตอเรือ พื้นดินในปานี้เปนแหลง
เชื้อพันธุเห็ดกินไดหลายชนิด เชน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดขอนเต็ง
เปนตน

สังคมไมกระบาก เปนสังคมพืชปาดงดิบแลง มีไมกระบากเปนไมเดน ไม
เรือนยอดชัน้ สูงเชน กระบาก พะยอม มะมวงปา เรือนยอดชัน้ รอง เชน
หมักหมอ กระบก มะหาด ขอย หนามขีแ้ รด สวนไมพืน้ ลาง เชน กลาไม
ขอย ในสังคมไมกระบากยังมีเถาวัลยกลายชนิด เกาะเกี่ยวกันระหวาง
ตนไมอกี ดวย
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สถานีท่ี ๔ รอยตอของปา : สมรภูมิแหงการตอสู
ปาประกอบขึน้ จากสังคมพืชหลากหลายอยูร ว มกัน ความหลากหลายแหงชีวติ นํามาสูซ ง่ึ ความสมดุล
ของระบบนิเวศ ปาทีส่ งบเงียบแทจริงยังมีการแกงแยง เขนฆากันอยางไมรูจ บสิน้ เปนธรรมดาแตมคี วาม
ยุตธิ รรมในการตอสูแ ละดํารงชีวติ ยิง่ หลากหลายก็ยง่ิ กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงชามาก รักษาสมดุลมา
หลายลานป เพียงไมถงึ รอยปทผ่ี า นมามนุษยเปนตัวเริม่ ทําใหปา ขาดความสมดุล ภาวะขาดความสมดุลคือ
การขาดความหลากหลาย เชน การเผาปาชวย การเปดหนาดินจนไมมตี น ไมใหญจนทําใหหญาคาเขา
ครอบครองพืน้ ที่ ไมเพียงแคนน้ั มนุษยเราก็ทาํ ลายระบบธรรมชาตินัน้ ใหสญ
ู หายไปเลย เปลีย่ นสภาพจากปา
เปนทุง นา เปนพืน้ ทีห่ มูบ า น ถนน และเมือง กลับมาทีป่ า ถาบานเราเมือ่ ปลอยใหเขาไดแกงแยงตาม
ธรรมชาติโดยที่เราไมเขาไปรบกวน จากตรงนี้เราจะเห็นตนไมจากทั้งปาเต็งรัง คือ ไมเต็ง ขึ้นปนอยูกับไม
หมักหมอ ลําดวน สลักดํา พื้นที่ที่ทั้งสองนี้แหละคือสมรภูมิระหวางตนไมจากสองปากําลังตอสูกัน เพราะดิน
บริเวณนีเ้ หมาะสมในการเจริญเติบโตนของพืชพรรณจากสองปา ปจจัยทีจ่ ะทําใหฝา ยใดฝายหนึง่ แพหรือ
ชนะนั้นขึ้นอยูกับไฟปา แตในปจจุบันนั้นมีแตไฟจากมนุษยทั้งนัน้ ในอดีตนั้นกวาจะเกิดไฟปานั้นนอยมากทํา
ใหปา กลายเปนปาดงดิบ สมบูรณมากขึน้ นัน่ หมายความวาถาเราปองกันไฟไมใหไหมไดปา ดงดิบแลงจะ
ขยายพืน้ ทีม่ ากขึน้ ใบไมจากตนไมของปาดงดิบเมือ่ รวงลงจะยอยเร็วกวาใบไมในปาเต็งรัง จะทําใหเพิม่ ปุย
ตามธรรมชาติไดเร็วกวา จึงทําใหลกู ไม กลาไม กระจายออกไป แตถา หากเราเผาไฟก็จะเปนการทําลาย
ใบไมซง่ึ จะกลายเปนปุย ปริมาณปุย ในดินก็จะไดนอ ย และไฟยังกระตุน ใหเมล็ดพันธุไ มของปาเต็งรังงอกได
เร็วขึ้น และโตไดดีในสภาพดินไมดีได อีกทั้งตนไมที่เกิดกอนนั้นจะหยัง่ รากลึกลงดิน เปลือกหนา จึงทนทาน
ไฟได เมื่อเกิดไฟบอย ๆ ปาเต็งรังก็จะชนะไดครอบครองพื้นที่มากกวา การแยงชิงกันเชนนี้ก็ไมตางจาก
สมรภูมิ
รอยตอของปา (Forest Ecotone) เปนพื้นที่มีปจจัยแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับสังคมพืชสองสังคมพืชหรือมากกวา สามารถอยูร ว มกันได บริเวณนี้
เปนรอยตอทางนิเวศของปาเต็งรังกับปาดงดิบแลง โดยสังเกตไดจากพรรณไม
ของปาเต็งรัง คือ ตนเต็งกระจายอยูในพื้นที่รวมกับพรรณไมของปาดงดิบแลง
ที่กําลังฟนตัว เชน พลองใบเล็ก หมักหมอ ลําดวน เปนตน

สถานีท่ี ๕ เตากินปา : จากปาชาสูเชิงตะกอน
ตามชือ่ หมูบ า นแลวสะทอนความเปนปาสมบูรณ มีไมแดงมากมายจนกลายเปนลักษณะเดนของปา
เปนทีม่ าขอชือ่ หมูบ า น สภาพปาทีส่ มบูรณดาํ รงอยูม านานกวา ๑๐๐ ป จนเมือ่ ไมกป่ี ท ผ่ี า นมาปานัน้ ไดหมด
ไปอยางรวดเร็ว เพราะความเห็นแกเงินและการวางนโยบายทีผ่ ดิ พลาดของรัฐ สรางคานิยมในการสรางชาติ
ดวยความคิดวาหมูบ า นใดอยูใ นปาก็ไมเจริญ รวมทัง้ การการสงเสริมการปลูกพืชตางถิน่ เชน มันสําปะหลัง
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ขาวโพด ออย เปนพืชเศรษฐกิจ เปนทีม่ าของการทําลายปาเพือ่ การปลูกพืชตางถิ่น ตนไมทโ่ี คนลงอยาง
รวดเร็วโดยไมไดถกู นําไปใชใหเกิดประโยชน ไมเนือ้ ดีแทนทีจ่ ะนํามาสรางบานใหสวยงาม แตกลับนําไปเผา
ถานขาย เมือ่ พืน้ ทีโ่ ลงเราก็ไดรบั คําชมวาเจริญ แทจริงการการเปนหนี้ ราคาพืชทีป่ ลูกตกต่าํ เปนคนขายแต
กําหนดราคาขายเองไมได เราจะเห็นวาบานเราทีอ่ ยูป จ จุบนั เปนบานปูนกันหมด เพราะคานิยมทีว่ า คนมี
บานปูนฐานะการเงินดีกวาคนบานไม แตทุกวันนี้กลับสวนทางกัน และจะหาไมมาใชก็กลัวตํารวจและปาไม
จะจับ นี่หรือคือคําวา ความเจริญ
ปาทีร่ กชัฏนั้นในอดีตเชื่อวาเปนปามีเจาของคือมีเจาที่ เปนปาทีน่ า เคารพ บางพืน้ ทีก่ เ็ ปนปาชาฝง
บรรพบุรษุ มาเนิน่ นาน แตเมือ่ ยุคเผาถานเปดพืน้ ที่ ปาชากลายเปนเตาเผาถาน กินปาจนหมดเผาวอดวายยิง่
ไปเสียกวาการเผาคน เตากลายเปนเชิงตะกอนทีท่ าํ ลายปา เผาปาจนหมดสิ้น เผาเอาวิถธี รรมชาติและ
ความเปนอยูของคนในชุมชนไปดวย ในยุคนีไ้ มวาแตบานดงแดงเทานัน้ แตเกิดขึ้นกับทุกหมูบาน ทุกชุมชน
ในประเทศทั่วทุกภาค สะทอนถึงสวนภาครัฐที่ไรวิสัยทัศนในการพัฒนาอยางยั่งยืน แมทุกวันนี้จะออกมา
ยอมรับความผิดพลาดและลมเหลว แตนน่ั ไดทาํ ลายทรัพยากรปาไมไปจนเกือบหมดประเทศแลว สําหรับ
ชาวบานอยางเราเมือ่ เขาใจเชนนีแ้ ลวจําเปนตอง
พึ่งพาตนเองมองเห็นวาขอคิดความเชื่อของ
บรรพบุรุษนัน้ สําคัญยิ่ง ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การ
มีปตู า ปาใชสอยนัน้ สําคัญกวาการมีเงินเปนไหน
ๆ ในอดีตปาผืนใหญเรามีขอ ปฏิบตั แิ ละภูมิ
ปญญาในการเลือกไมมาใชสอย เชน ไมทาํ ถาน
เปนไมขนาดกลางและเลือกตนทีไ่ มสวยกอนหรือ
ไมที่ไมเหมาทําโครงสราง เชน ไมตับเตาตน (ไม
ตากวง) หวา ไมติ้ว เปนตน สวนไมแดงไมนิยม
เพราะจะทําใหถา นแตกเปนสะเก็ดไฟ เมือ่
นําไปใช สวนไมกอสราง เชน ไมจิก กุง รัง พะยอม เปนตน ระยะหลังเมื่อมีการเผาถานขายก็ไมไดคํานึงถึง
ขอนีม้ แี ตจะเผาเอาใหไดถา นมากทีส่ ดุ ใหขายไดเงินก็พอ จึงทําใหไมทกุ อยางถูกตัดจนหมด ตอนนีป้ า มัน
แสดงอาการออกมาแลววามันไมสามารถจะสนองความตองการของคนไดอีกแลว มันตองการการฟนตัวและ
ทําหนาทีป่ ระคับประคองแคใหพน้ื ดินไมแหงแลงก็ดแี ลว มีเห็ดใหเรากินก็ดแี ลว เราเองตองชวยปาโดยหาไม
มาทดแทน ใชไมอื่น ๆ นอกปาไปกอน
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เตาเผาถาน เปนรองรอยการใชประโยชนจากปามากเกินไปจนแทบไม
เหลือรองรอยของปาดัง้ เดิม การเผาถานขายเปนการใชไมไมคมุ คา
และไมถูกกับชนิดของไม นอกจากนี้การเผาถานตองตัดทางเขามาขน
ถาน จึงเปนการทําลายปาซ้าํ เติมปาอีกดวย ในอดีตการเผาถานมีขอ
ปฏิบัติในการเลือกไมที่จะนํามาเผาถาน ตองไมนําไมยืนตนขนาดใหญ
และชนิดทีเ่ ปนไมกอ สรางมาทําถาน เชน พลวง เต็ง รัง เหียง แต
จะตองใชไมขนาดกลางและมีรปู รางคดงอ เชน ไมตากวง ติว้ หวา
เปนตน และเผามาใชปต อ ปในจํานวนทีจ่ ะใชอยางพอเพียงเทานัน้ ไมเผาเพือ่ ขาย

สถานีท่ี ๖ หนองบัวปดน้ํา : สะดือปา คุณคาแหงไพร
ทามกลางความรอนแลงรอบ ๆ ปา ยังมีแหลงน้าํ เล็ก ๆ ใจกลางปา คําถามคือ เปนไปไดอยางไร
อะไรทําใหเกิดปรากฏการณเชนนี้ เมือ่ เรากาวเขามาในปาจะเห็นวารอบ ๆขอบปาแหงแลงและโปรง แตพอ
เขามาเรือ่ ยๆ ตนไมหนาขึน้ ทึบขึน้ และเห็นสีเขียวของใบไมมากขึน้ เมือ่ ถึงใจกลางปาจะเห็นเถาวัลยมากขึน้
และใจกลางปามีบึงน้ําเล็ก ๆ เปนแหลงน้ําใจกลางปา ที่เปนเชานั้นเพราะรอบ ๆ ขอบนอกเปนปาเต็งรัง ซึง่
เปนประเภทปาผลัดใบ หนาแลงตนไมจะรวงใบพรอมกัน รอบ ๆ มีความสูงมากกวาใจกลางปาเพียงเล็กนอย
ก็ทาํ ใหสงั คมของพืชเปลีย่ นไปดวย สภาพดินก็มผี ลอยางมาก ลองกมลงดูพน้ื ดินจะเห็นวาดินในปารอบ ๆ
บึงน้าํ จะมีสดี าํ เขม หนาดินหนา มีใบไมทบั ถมและมีความชืน้ มากกวาขางนอก จึงทําใหปา เปนปาดงดิบ มีตน
ไมที่ไมผลัดใบพรอมกันหลายชนิด เชน พลองใบเล็ก หมักหมอ ลําดวน สลักดํา เปนตน สวนริมบึงมีตนไมที่
ชอบน้ําขึ้น เชน กระทุมนา การเวกไทย เปนพันธุไ มบงชีค้ วามชื้นและความสมบูรณรอบ ๆ บึง ในขณะที่ปา
แหงเชนนี้ยังมีน้ําหลงเหลืออยู ลองคิดซิวาในอดีตปาบริเวณนี้เปนปาดงดิบ ทึบ มีตนไมใหญ สัตวปา
มากมายก็ตองลงมาหากินน้ําประทังชีวิตในหนาแลง มากมาย ไมวาจะเปน เกง กวาง นก ฯลฯ ดังนั้นจุดนี้จึง
มีความสําคัญทีส่ ุดของพื้นที่ปาแหงนี้
แตตอนนีเ้ รามองไปรอบ ๆ จะเห็นวาคนเริม่ ทําลายหัวใจของปาแลว สะดือกําลังจะถูกตัดสายรกแหง
ความชุม ชืน้ แหวกใหแสงแดด ลม พัดเขามามากขึน้ ในทีส่ ดุ พืน้ ทีจ่ ะหายไป เมือ่ เปดใหแสงแดดเผาไหม ปา
ทีเ่ คยชุม ชืน้ จะปรับตัวไมทัน ตนไมทเ่ี คยใชนาํ้ มากจะเหีย่ วอยางรวดเร็วเมือ่ ขากน้าํ บึงน้าํ ทีเ่ คยมีตน ไมปก
คลุม บัดนี้ถูกตัดออก มันจะระเหยไปอยางรวดเร็ว เหมือนเราเอาน้ําใสถาดไปวางไวกลางแจง แดดจะแผด
เผาระเหยหมดอยางรวดเร็ว แตถา เราสรางปา ปลูกปาเปนรมเงาใหกับบึงน้าํ น้าํ จะระเหยชา และตนไมเองก็
มีรากชวยดูดน้าํ ไวใหกบั ดิน ไวใหกบั ปา สัตวปา ก็จะมาอาศัย คราวนีม้ คี นมาบุกรุก ไมวา จะมาในคราบใด
ถือขออางใด สุดทายก็ตดั ตนไม ก็เทากับตัดน้าํ จากปา ไลสตั วปา หนีหายไปดวย สัตวหนีหายไปแลวก็หมดผู
ที่จะกระจายเมล็ดพันธุใหตนไม เพราะปาดงดิบนั้นตางจากปาอื่น ๆ เนื่องจากไมมีกระแสน้ํา กระสมที่จะชวย
พัดพาเมล็ดพันธุ มันจําเปนตองอาศัยสัตวปาเปนสวนใหญในการกระจายพันธุ เชน ชะนี ลิง นกตาง ๆ ไก
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ปา ฯลฯ ถามวาวันนีเ้ ราเห็นสัตวเหลานีใ้ นปาบานเราอยูไ หม ถาไมเห็นนัน่ หมายถึงวา มนุษยเราเองตองชวย
ปามันกระจายเมล็ดพันธุไ มแทนสัตวเหลานั้นแลว มาปลูกตนไมกนั ดีกวาถางใหโลง การชวยเหลือชีวติ ตนไม
พันธุพืช ก็เทากับชวยสัตวนั่นแหละ นี่ถึงจะเรียกวาเปนบุญกุศลอยางแทจริง

หนองบัวปดน้าํ เปนพื้นที่ลุมต่ําที่สุดทําใหเปนแองเกิดน้ําขัง
เมือ่ ปริมาณน้าํ มากขึน้ และขังนานขึน้ รวมทัง้ เกิดติดตอกัน
หลายป จึงกลายเปนบึงน้าํ ขนาดเล็ก เรียกวา หนอง บึงน้าํ
ขนาดเล็กนี้มคี วามสําคัญตอพืชและสัตวหลายชนิด สังเกตวา
รอบ ๆ บึงมีพรรณไมชอบน้ําหลายชนิด เชน กระทุมนา
การเวกไทย เปนตน สวนสัตวปาในอดีตพบมากมาย เชน นก
ตาง ๆ กระรอก กระตาย ฯลฯ แตปจ จุบนั ถูกบุกรุกจนมีสภาพ
อยางที่เห็น แทนที่น้ําในบึงจะชวยใหสัตวและพืชเติบโตได
กลายเปนปาสมบูรณ แตเมื่อมีคนเขามาอยูอาศัย ทําลายพื้นที่
ก็จะสงผลตอปาและสัตวปาอื่น ๆ ดวย และน้ําก็จะเหือดแหงไป จนไมมีสภาพเปนบึงอีกตอไป

สถานีท่ี ๗ ปาเต็งรัง : นักตอสูรูเพียงพอ
ปจจัยสภาพแวดลอมทีจ่ าํ กัดบีบคัน้ ใหมรี ปู แบบชีวติ อยางทีเ่ ห็น พอหนาหนาวเขามาตนไมในปานี้
เริม่ เปลีย่ นใบจากสีเขียวเปนสีเหลือง แดง น้ําตาล แลวรวงลงพืน้ ดินใหกลายเปนปุย ตามธรรมชาติตอ ไป เมือ่
ใบไมรว งใบพรอมกันก็ทาํ ใหซากใบไมแหงหนาแนน กลายเปนเชือ้ เพลิงอยางดี รอการถูกดเผาไหมจากไฟ
ปาและไฟคน ตนไมเหมือนจะรูด วี า ใบทีร่ ว งลงไปจะเปนเหตุยอ นกลับมาทํารายตัวเอง จึงพัฒนาเปลือกของ
ลําตนใหหนากวาปกติ ปแลวปเลาเหตุการณเกิดขึน้ ซ้าํ ๆ คือไฟปาเผาไหม เปลือกไมกพ็ ฒ
ั นาใหหนาขึน้ เพือ่
ความอยูร อด ผลดีจากไฟก็มอี ยูจ งึ เทากับวาเสียก็มไี ดลบลางกันไป ไฟถาไหมทกุ ปในปานีจ้ ะไมทาํ ใหใบไมท่ี
รวงหนามาก ก็ทาํ ใหไฟไหมไมรนุ แรง และเปนการชวยเพิม่ ธาตุอาหารไดเร็วขึน้ แตถา ปลอยใหใบไมทร่ี ว ง
หลนยอยเองก็จะใชเวลาหลายปและกวาจะยอยอาจจะถูกไฟไหมครัง้ ใหญ นํามาซึง่ ความสูญเสียได ไฟที่
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติจะเปนตัวคัดเลือกพันธุต ามธรรมชาติดว ย และบางครัง้ ก็ชว ยใหเมล็ดไมหลายชนิด
งอกไดเร็วขึ้น เชน มะคาแต มะคาโมง เปนตน และการคัดเลือกพันธุไมนี้เองทําใหตนไมในปาเต็งรังทนไฟ
ทนอากาศแหงแลง และมีรากหยั่งลึกลงดิน จะเห็นวาตนเต็งตนเล็ก ๆ นี้ มีรากหรือเหงาใตดินขนาดใหญและ
ลึก
ปาเต็งรังเปนเสมือนแหลงอาหารของคนอีสาน ปาดงแดงในยามหนาแลงนัน้ ยังมีอาหารตาม
ธรรมชาติ ไมวาจะเปนยอดผักปา เชน กระโดน ผักเมก ผักติ้ว วานตูบมูบ อีลอก เปนตน สวนสัตวที่เราหา
กินไดงา ยคือ กะปอม แย งูสงิ ไขมดแดง แมงแคง เปนตน เปนอาหารทีป่ ะทังชีวติ ใหผา นฤดูแลงไปได เมือ่
ประสิทธิ์ วงษพรม ศูนยธรรมชาติศึกษาไทย หนา ๑-๑๔
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ฝนตกใหมสักสองสามครั้ง พอมีน้ําเราจะมีเห็ดปาเชน เห็ดเผาะ เห็ดขอนขาว เห็ดขอนจิก ผักกระเจียว
พรอมทั้งแมลงและแมลงอีกหลายชนิด เชน แมงกินูน แมงกุดจี่ แตเมื่อฝนตกชุกมากขึ้นในราวเดือน
มิถุนายนถึงกันยายน เราจะไดกินเห็ดนานาชนิด เชน เห็ดผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดกอ เห็ดระโงก เห็ดไค เปนตน
สวนผลไมปา เชน พีพวน มะมวงปา บักเบน บักสมลม สมมอ เปนตน
พรรณไมในปาเต็งรังมีบคุ ลิกคลายกับคนอีสานบานเราคือมีความอดทน หยัง่ รากลึกลงดิน
เชนเดียวกับที่เรามีวัฒนธรรมที่มีความเปนมายาวนาน มีรากเหงาแข็งแรง รูจังหวะในการดํารงชีวิต รูจักใช
น้าํ ใชปา ใชดนิ และไฟ ตามชวงเวลาทีเ่ หมาะสม สืบทอดภูมปิ ญ
 ญามายาวนาน การปรับตัวตามวิถีธรรมชาติ
รูจ กั ใชชวี ติ อยางพอเพียงตามสภาพแวดลอม นัน่ คือสุดยอดของมนุษย เพียงแตในเวลานีอ้ ยาใหกระแส
เงินตรามาบิดเบือนภูมปิ ญ
 ญา สรางความโลภขึน้ มาในใจเรา หากทําไดสงั คมบานเราก็จะมีความสุขไดตลอด
ชัว่ ลูกหลาน
ปาเต็งรัง หรือ ปาโคก ปาแดง เปนปาผลัดใบทีม่ ีสงั คมไมเต็ง
รัง ยางเหียง พลวง เปนไมเดน ดินมีธาตุอาหารต่าํ พันธุพ ชื จะทิง้
ใบในฤดูแลงและผลิใบใหมในฤดูฝน ตนไมมเี ปลือกหนาและทน
ตอไฟปา พรรณไมเรือนยอดชัน้ กลาง เชน แสลงใจ ขาวสารหลวง
กระโดน หนามเค็ด คํามอกหลวง เปนตน สวนไมพน้ื ลาง เชน
หญาเพ็ก โดไมรูลม ตูบมูบ กระเจียว กนครก เปนตน ปาเต็งรังมี
ความสําคัญตอชุมชน เชน เปนทีเ่ ลีย้ งวัว-ควาย ในชวงฤดูฝน
เปนแหลงอาหารและสมุนไพร เชน เห็ดตาง ๆ พบมากกวา ๓๐
ชนิด ผักปาตาง ๆ เปนตน

สถานีท่ี ๘ ปาดงดิบแลง : มรดกแหงความสมบูรณ
คําวาปาดงดิบชือ่ บอกไดตรงตัวเหลือเกิน คําวา ดง คือ ปา และคําวา ดิบ มักใหภาพลักษณทม่ี สี ี
เขียว นัน่ คือปาทีม่ สี เี ขียวตลอดทัง้ ป จัดเปนปาประเภททีไ่ มผลัดใบ แตแททจ่ี ริงแลวเปนไปไมไดเลยทีต่ นไม
จะไมผลัดใบ เพียงแตไมผลัดใบพรอมกันทั้งตน มันจะคอย ๆ รวงไปทีละใบและผลิใบใหมมาทดแทนเรื่อย
จนเรามองเห็นความเปลีย่ นแปลงนอยมาก ปาบานเรานีเ้ ปนปาดงดิบแลง เดิมมีความอุดมสมบูรณโดย
สังเกตจากรองรอยของดงกระบากทีย่ งั เหลืออยูต รงปาชาเกา นีแ่ หละคือปาดงดิบแลงทีส่ มบูรณทส่ี ดุ เทาทีม่ ี
อยู ปาตรงนี้มสี งั คมไมกระบากเปนไมเดน บางแหงมีไมยางนาเปนไมเดน นอกจากนัน้ ยังมีไมพะยอม
ตะเคียนทอง มะมวงปา กระบก มะหาด ไมเรือนยอดชัน้ รองนัน้ พบนอยเพราะมีรม เงาของกระบากปกคลุม ที่
พบไดแก กัดลิ้น ขอยเตี้ย ๆ หนามขี้แรด หมักหมอ เปนตน สวนไมพนื้ ลางพบนอย สวนใหญเปนลูกไม สวน
ปาดงดิบแลงทีก่ าํ ลังฟน ตัวทดแทนพืน้ ทีเ่ ดิมทีถ่ กู ทําลายกระจายอยูร อบ ๆ หนองบัว และทางลึก ๒ ปาดิบ
แลงนั้นมีความสําคัญในการเปนที่เก็บรวบรวมความชื้นใหกับปา บริเวณที่เปนปาจะมีดินดี อุดมสมบูรณ มี
ประสิทธิ์ วงษพรม ศูนยธรรมชาติศึกษาไทย หนา ๑-๑๔
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เห็ดโคนมาก เปนแหลงหาเถาวัลยมาใชสอยในชุมชน เนือ่ งจากปาสมบูรณ ดินสมบูรณ เปนแหลงรักษา
ความชุม ชืน้ ใหกับปาและธรรมชาติโดยรอบ ดวยเหตุนบ้ี รรพบุรษุ คนอีสานจึงกําหนดใหปา นีเ้ ปนปา
วัฒนธรรม เชน ปาดอนปูต า ปาชา ดอนแมมา ย ปาทีส่ มบูรณรม เย็นเหมาะสําหรับเปนทีส่ งิ สถิตของ
บรรพบุรษุ เพือ่ ความสุขรมเย็นแหงวิญญาณในโลกหนา ดวยภูมปิ ญ
 ญาอันฉลาดล้าํ ลึกนีท้ าํ ใหปา นีย้ งั คงสืบ
ทอดมายังลูกหลาน เหตุทว่ี า บรรพชนเราฉลาดก็เพราะปาดงดิบนีม้ ีความชืน้ สูง การยอยสลายนัน้ รวดเร็ว
เมือ่ มีผูค นลมตายและนํามาฝงก็จะถูกยอยอยางรวดเร็ว กลายเปนธาตุอาหารใหกบั ปา อีกทัง้ พืน้ ทีอ่ สี านแหง
แลงกันดารมากในหนาแลง หากมีปา นีม้ ากเทาไหรมนั จะชวยลดความรอน อุม น้าํ ไวไมใหระเหยสูอ ากาศเร็ว
ตางจากปาอืน่ ๆ ไมวาจะเปนภูมิปญญา ความเชื่อ หรือกุศโลบายของบรรพบุรุษ ก็ลวนแตสะทอนถึง
วัฒนธรรมที่มคี ุณคาตอลูกหลานยิ่ง ปาดงดิบแลงจึงเสมือนหนึ่งขุมทรัพยทางปญญาและมรดกที่มคี ายิ่งของ
บานเรา ใครทีบ่ กุ รุกปาวัฒนธรรมนัน้ ก็เทากับบุกรุกเหยียบย่าํ บนซากของบรรพบุรษุ เหยียดหยามขุมทรัพย
อันมีคาของบรรพชนทีต่ ั้งมอบไวใหลูกหลานดูแลรวมกัน คนเหลานี้จะไมมีวันเจริญกาวหนาไดอีกตอไป และ
ทีส่ ําคัญอาจจะกอผลรายตอคนอืน่ ๆในสังคมหรือหมูบ า นอยางคาดไมถงึ ก็ได
ปาดงดิบแลง (Seasonal rain forest) เปนปาไมไมผลัดใบ พบกระจาย
ตามหุบเขา ทีร่ าบต่าํ ไหลเขา เชิงเขา พบกระจายที่ความสูงไมเกิน
๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไมเรือนยอดเดน เชน
กระบาก ยางนา ตะเคียนทอง กระบก สมพง สมอพิเภก เปนตน สวนไม
เรือนยอดชั้นกลางเชน ขอย หนามขี้แรด กัดลิ้น คางคาว มะไฟปา พลอง
ใบเล็ก หมักหมอ ตะขบปา เฉียงพรานางแอ เปนตน ไมพื้นลางพบนอย ที่
พบเชน พืชวงศบุกและบอน มัน เฟน เปนตน ปาดงดิบแลงบริเวณนี้มี
ความสําคัญทัง้ เปนปาวัฒนธรรม มีบทบาททางจิตวิญญาณของคนใน
ชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติอีกดวย

สถานีท่ี ๙ ผูยอยสลาย : จากความตายสูก ารเริม่ ตน
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการเกิดและเติบโต จนวันหนึง่ ก็ถึงคราวตองหมดอายุไข ตายไปเปนวัฏจักร
ธรรมดา ลองคิดดูมกี ารเกิด ตายแตไมมกี ารยอยสลาย โลกของเราจะเปนอยางไร ซากศพกองทับถมกันไม
เนาเปอ ย ตนไมลม ลงไมผพุ งั และสลายกลายเปนปุย ถาเปนเชนนัน้ มนุษยเราจะอยูก นั ไดอยางไร และ
แนนอนธรรมชาติถูกสรางขึ้นมาดวยความสมดุล ในระบบนิเวศทางธรรมชาติทมี่ นุษยเปนสวนยอยเล็ก ๆ ใน
นัน้ ก็ยงั ตองอาศัย ผูย อ ยสลาย ทําหนาทีใ่ หกบั เราเชนกัน ลองมองเขาไปในปา แลวเราเห็นอะไรบางทีก่ าํ ลัง
ทําหนาที่นี้อยู ถายังไมเห็นเราลงกมลงไปดูที่พื้น ตามใตใบไมแหง ขอนไม เศษไมผุ เราจะเห็นสิง่ มีชีวิต
มากมายมายชวยกันยอยสลาย เชน เห็ด รา ปลวก เปนตน

ประสิทธิ์ วงษพรม ศูนยธรรมชาติศึกษาไทย หนา ๑-๑๔
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กระบวนการยอยสลายเกิดขึน้ อยางไร
เชือ่ หรือไมครับวา ธาตุทีจ่ าํ เปนตอการเจริญเติบโตของมนุษยเปนธาตุเดียวกับทีอ่ ยูใ นปุย สําหรับตน
ขาวในนา สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดตองการธาตุอาหารในการ
เจริญเติบโตเหมือนกัน ตางกันทีโ่ ครงสรางประกอบ
กันขึน้ มา เพียงแตจดั รูปรางกันใหมทาํ ใหเกิดสิง่ มีชวี ติ
ตางรูปแบบกัน เมือ่ มีการตายธาตุเหลานีก้ ม็ ไิ ดหายไป
เพียงแตเปลีย่ นรูป รวมตัวจัดโครงสรางกันใหม บางก็
กลายเปนธาตุอาหาร บางก็เปลีย่ นรูปรางเปนสิง่ มีชวี ติ
อีกแบบหนึ่ง เชน เมื่อไมผุพัง สิ่งมีชีวิตที่เขายอย
สลายนัน่ คือเชือ้ รา เปลีย่ นไมใหกลายเปนธาตุอาหาร
หลอเลี้ยงชีวิต เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต เมื่อเรา
กินเห็ดก็เทากับเราไดกนิ โปรตีนและคารโบไฮเดรตไปดวย ถาเรานําไมไปเผาก็จะไดถา น ซึง่ เปนคารบอน
นั่นเอง สวนที่เปนควันก็ประกอบดวย ออกซิเจนและคารบอนนั่นแหละ และมีพลังงานออกมาดวย ราและจุลิ
นทรีขนาดเล็ก ๆ เชน แบคทีเรีย โปรโตซัวในปลวก จึงนับเปนผูยอยสลายเปลี่ยนจากไม ซากสัตวทตี่ าย ให
กลับมาเปนอาหารไดอกี
เห็ดปาและปลวก : ผูย อ ยสลายทีใ่ หชวี ติ ใหม
ในปาชุมชนดงแดงมีเห็ดที่กนิ ไดไมต่ํากวา ๓๐ ชนิด และยังมีปลวกอีกหลายชนิด นอกจากนั้นยังมี
ผูช วยยอยอีกมากมายเชน มด แมลงเล็ก ๆ อีกมากมาย เห็ดนัน้ คือราขนาดใหญกลุม หนึง่ นัน้ เอง ราพวกนี้
ยังตองพึง่ พาความชืน้ เปนปจจัยสําคัญในการยอยสลาย รากินไมเปนอาหารโดยเปลีย่ นธาตุอาหารทีอ่ ยูใ นไม
ใหกลายเปนอาหารและนํามาสรางตนเองจนเกิดรูปราง ๆ ตาง ๆ กัน และเราก็เรียกชือ่ เห็ดไปตาง ๆ กัน
เห็ดที่กินไมที่มีสารพิษก็จะทําใหเห็ดมีพษิ ดวยเชนกัน และถาเรานํามารับประทานสารพิษนั้นก็จะสงผลตอ
เราดวย เราจะสังเกตวา เห็ดกอก็มักจะขึน้ อยูใตรมไมตระกูลกอ เห็ดขอนไมจิกก็จะขึ้นตามไมจิก เห็ดปลวกก็
มักจะขึน้ ตรงทีม่ ปี ลวกอาศัยอยูห รือจอมปลวก เปนตน กรณีเห็ดปลวกนัน้ สําคัญเพราะถาขาดปลวกก็จะไมมี
เห็ดชนิดนี้ นัน่ เพราะปลวกจะกินไมทแ่ี หงตายเปนอาหาร เราพบนอยมากทีป่ ลูกจะกินไมดบิ ๆ ทีย่ งั มีชวี ติ
อยู ปลวกมีฟน แข็งแรงสามรถกัดไมใหขาดได และจะพบวาปลวกในปาชุกชุมชวงฤดูฝน เพราะความชืน้ ชวย
ใหปลวกกัดกินซากใบไมและกิง่ ไมไดงา ยขึน้ แตเมือ่ ปลวกกินไมเขาไปแลวแตกลับพบวาทองของปลวกไม
สามารถยอยไมใหกลายเปนธาตุอาหารหลอเลีย้ งรางกายได ปลวกตองอาศัยจุลนิ ทรีกลุม หนึง่ ทีเ่ รียกวา โปร
โตซัว ในการยอยเปลีย่ นไมใหเปนธาตุอาหาร ในขณะทีโ่ ปรโตซัวเองก็ไดอาหารไปดวยธาตุอาหารทีเ่ หลือ
ปลวกก็นาํ ไปใชดว ย และเมือ่ ปลวกถายมูลออกมา เหลาเชือ้ ราหรือเชือ้ เห็ดปลวกก็รมุ กิน ซึง่ เปนอาหารอัน
โอชะ นํามาสรางรางกายจนกลายเปนเห็ดโคน นีเ่ ปนเหตุผลสําคัญวาเมือ่ เราพบปลวกรวมตัวกันทีไ่ หน
ในชวงหนาฝน ในชวงอากาศชื้นอบอาว รออีกไมกี่วันก็จะเห็นเห็ดขึ้นเต็มบริเวณนั้น สวนจอมปลวกใดที่เคย
เจอเห็ดโคน ก็จะพบไดทุกป บางคนถึงกับมานัง่ รอเก็บตัง้ แตกลางคืนเลยก็มีเมื่อถึงชวงที่เห็ดออก ดังนัน้ คน
ทีค่ ดิ จะกําจัดปลวกออกจากปาเทากับฆาตัวตาย ทําลายแหลงอาหารตามธรรมชาติ นีเ่ ปนคุณคาของ
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สิง่ มีชวี ติ เล็ก ๆ ทีเ่ ราไมอาจมองขาม สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นความตายใหกลายเปนชีวติ ใหมอกี หลายชีวติ นัน่ คือ ผู
ยอยสลาย
ผูยอยสลาย คือ สิง่ มีชวี ติ ที่มกี ระบวนการเปลีย่ นวัสดุใหกลายเปน
ธาตุอาหาร มีความสําคัญตอระบบนิเวศซึง่ จะทําใหธาตุอาหารมี
การหมุนเวียน รวมทัง้ การแลกเปลี่ยนกาชในธรรมชาติ ผูย อ ยสลาย
ที่สําคัญในปา ไดแก ราตาง ๆ ที่พบไดชัดเจนคือราขนาดใหญ
ไดแก เห็ดตาง ๆ นอกจากนัน้ ยังมีจุลนิ ทรียต า ง ๆ กระบวนการยอย
สลายจะเกิดขึ้นชามากหากขาดปจจัยแวดลอมทีเ่ หมาะสม เชน
ความชืน้ แสงแดด อุณหภูมิ เปนตน และยังมีผชู ว ยยอยสลาย เชน
มด ปลวก แมลงตาง ๆ เปนตน

สถานีท่ี ๑๐ พันธุไมเบิกนํา : วิถีแหงผูนํากับการทดแทนจากรุนสูรุน
ไมวาจะเปนมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในโลกนี้ลวนมีการสืบทอดเผาพันธุจากรุน หนึ่งไปยังอีกรุน
เมือ่ มีการดับสูญก็ยอ มมีการทดแทนเปนธรรมดา เชนเดียวกับครอบครัวของเรา เมือ่ ปูย า ตายายจากโลกนีไ้ ป
ก็จะมีหลาน เหลน โหลน ตามมาเปนลําดับ และเชนเดียวกันกับปา ปาแตละชนิดก็ยอ มมีการทดแทนและฟน
ตัวเองตามธรรมชาติ หากเราไมไปรบกวนปาเชน เผา ถาง ไถ จนโลง เราปลอยใหมันฟน ตัวเองตาม
ธรรมชาติของมัน จากพื้นที่โลงพอผาไปเพียง ๑ ป หรือสองป เราจะเห็นหญาคา หญาคอมมิวนิสต ขึ้นปก
คลุมพืน้ ทีส่ าํ หรับปาเต็งรังแถบนี้ และยังมีสาบเสือ (ตนเหลาฮาง: ภาษาอีสาน ตั้งชื่อไดสอดคลองกับการ
ทดแทน เมื่อเหลาฮางหรือไรราง คือปลอยใหไรมนั รกราง จะมีตนสาบเสือขึ้นปกคลุม คนอีสานเรียก ตน
เหลาฮาง ) ซึ่งในปาดงดิบแลงจะเห็นรอยของตนไมนตี้ ามที่โลงมีแสงสองถึงพืน้ สวนไมยืนตนขนาดเล็ก เชน
พังแหร ปอตาง ๆ เชน ปอพาน เปนตน พันธุพืชที่สามารถขึ้นปกคลุมพื้นที่กอนใครอื่นนี้เราเรียกวา ชนิด
พันธุเบิกนํา หรือไมเบิกนํา (pioneer species : ไพ-โอ-เนียร-สะ-ป-ซี่ส) พันธุไ มพวกนี้ชอบแสงมากจึงสาม
รถขึน้ ในทีโ่ ลงไดดี และมีความตองการอาหารคอนขางต่าํ ตองการน้าํ นอย แตถา ไดนาํ้ เพียงพอแคฤดูกาล
เดียวมันจะโตไดอยางรวดเร็ว และปกคลุมพืน้ ที่ไดดีมาก นอกจากนี้เมล็ดของมันถูกปรับตัวใหแพรกระจาย
ไปกับลมไดเปนอยางดี สามารถปลิวไปตกไดในทีไ่ กล ๆ เมือ่ พันธุไ มกลุม นีค้ ลุมพืน้ ทีม่ นั จะชวยไมใหหนาดิน
ถูกชะลาง มันจะรวงใบรวดเร็ว รากดูดซับความชืน้ ไดดี แตพชื เหลานีอ้ ายุสน้ั เมือ่ ตายไปและยอยสลายจะ
ชวยเติมปุยใหกับดินไดรวดเร็วขึ้น เมื่อดินอุดมสมบูรณขนึ้ จึงจะเปนการเปดโอกาสใหพันธุไ มเจาของถิ่นเดิม
เขามางอกและเติบโตได ถาเปนปาเต็งรังแถบนี้ไดแก จิก (เต็ง) ฮัง (รัง)ซาด(เหียง) สะแบง (กราด) กุง
(พลวง) ประดู สวนปาดงดิบแลงบานเรานี้ จะเห็นวากําลังอยูในชวงทดแทน เราจะเห็นวาลูกไมและไมหนุม
กําลังปกคลุมพื้นที่ เชน ลําดวน หมักมอ พลองใบเล็ก ขึน้ ปกคลุมหนาแนน ดินเริ่มสมบูรณข้นึ นี่เปนการ
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ทดแทนเพียงระยะเวลา ๔-๕ ปเทานั้น แตก็ดูรกมาก และเมื่อพืชถิ่นเดิมสามารถเติบโตไดเต็มพื้นที่ปา
ดัง้ เดิมก็กลับมาดังเดิม แลวผูน าํ ละ หายไปไหน ทําไมไมพบเลย
วิถีแหงผูนาํ Pioneer Ways
เนือ่ งจากเปนชนิดพันธุไ มทีต่ อ งการแสงมากและความชืน้ นอย เมือ่ ปาสมบูรณมตี น ไมใหญปกคลุม
พื้นที่แผกงิ่ กานใหรมเงา ในปาเต็งรังเชนเต็ง รัง กราด เหียง ปาดิบแลงเชน กระบาก พลองใบเล็ก หมักหมอ
ลําดวน เปนตน ก็จะทําใหแสงสองถึงพื้นไดนอยลง เมื่อไมยืนตนขนาดเล็กและหญาที่เคยอยูกลางแดดถูก
ปกคลุมดวยรมเงาไมใหญ นานเขาก็จะตายไปในทีส่ ดุ แตกก็ อ นตายเมล็ดพันธุแ หงผูน าํ ก็จะปลิวไปในทีโ่ ลง
และแหงแลงตอไป เขาจะไมสามารถกลับมายิง่ เติบโตในปาทีส่ มบูรณได เพราะเมล็ดทีป่ ลิวมากับลมจะเบา
เมื่อปลิวมาติดคางบนยอดไมใหญในปาสมบูรณทําใหไมสามารถตกลงมางอกบนพื้นดินได ถึงงอกไดกโ็ ต
ไมไดเนือ่ งจากแสงแดดไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต นีแ่ หละคือวิถขี องนักบุกเบิก ตองเปย มไปดวยความ
ทายทาย อดทนตอสภาพแหงแลง ยิ่งใหญไดในที่กนั ดาร เสียสละเมื่อผูอื่นมีความสุขสมบูรณ ผูบุกเบิกก็คือ
ผูน ําอยางแทจริง
เรื่องราวธรรมชาติสอนเรามากมาย เราจะไดรับขอคิดอันลึกซึ้งตองอาศัยความเขาใจที่ถองแทใน
ธรรมหรือธรรมชาติน้ัน และเลือกเอามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ ใหเหมาะสม โลกของผูนํานั้นไมมี
อะไรเลยจะทําใหสบาย ไมมอี ะไรเลยทีจ่ ะมีแตได ผูน าํ จึงเปนผูท ่ีจะใหเทานัน้ และอยูอ ยางลําบาก สิง่ ทีไ่ ดคอื
ศักดิแ์ หงความเปนผูน าํ ความยิง่ ใหญคอื ความภูมใิ จแหงตนและความสุขสบายของผูต ดิ ตาม ก็เทานัน้
พันธุไ มเบิกนํา (Pioneer Species) คือ ชนิดพันธุไมที่สามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่มีปจจัย
แวดลอมจํากัด มีความสามารถยึดครองพืน้ ทีไ่ ดเ ร็ว กระจายพันธุไดดี ชอบแสงแดด มี
ความสามารถในการทนตอรมเงาต่าํ พันธุไมเบิกนําในปาเต็งรัง เชน หญาคา หญาเลา สาบเสือ
พังแหร ปอขี้ตุน ขัดมอน เปนตน
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