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ทรัพยากรในโลก
มีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลก
แต่มีไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยง
คนที่มีความโลภเพียงคนเดียว
Earth provides
enough to satisfy
every man’s needs
but not every man’s greed.
Mahatma Gandhi

EDITORIAL

Let’s Slow Down Your Life!
ศ.นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษา
กล่าวไว้ในหนังสือธรรมชาติของสรรพสิ่งว่า มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่มีระดับ
สมอง 3 ชัน้ ชัน้ ทีห่ นึง่ คือ การใช้ชวี ติ ตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์หลายๆ
ประเภท ท�ำให้เกิดการหากินเพื่อความอยู่รอด สมองชั้นที่สองเป็นส่วนที่
เติมเต็มให้มนุษย์มคี วามรูส้ กึ มีอารมณ์ และชัน้ ทีส่ ามคือ ความนึกคิดและ
จินตนาการ เมือ่ รวมสามชัน้ เข้าด้วยกัน ท�ำให้มนุษย์มคี วามนึกคิดทีอ่ ยาก
มีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือ เพราะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องอยู่อย่างเป็นสุข
บวกกับพลังชั้นที่สามอย่างความคิดเข้าไปแล้ว มนุษย์จึงค้นหาวิธีต่างๆ
นานาที่จะท�ำให้ตัวเองสุขสบาย
ทุกวันนี้เราอยากให้เวลามีมากกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้ท�ำงาน
ให้ทันเวลา และพักผ่อนได้นานขึ้น เรารู้สึกกันไปเองว่าเวลาเดินเร็วขึ้น
ทั้งๆ ที่เข็มนาฬิกาหมุนตามปกติ เราต่างหากที่เร่งรีบเกินไป รีบตื่นแต่
เช้าเพื่อไปเรียน ไปท�ำงานให้ทันเวลา รีบกินเพื่อจะได้ไปท�ำงานต่อให้
เสร็จ รีบกลับบ้านเพื่อเข้านอนเร็วๆ และตืน่ ให้ทันวันพรุ่งนี้ ยิง่ ไปกว่านั้น
การเร่ ง รี บ ท� ำ ให้ เ กิ ด การแย่ ง กั น ท� ำ มาหากิ น ได้ ข ยายอาณาเขต
ป่าคอนกรีตจนน�ำไปสู่การลดลงของพื้นที่สีเขียว กลืนกินพื้นที่ทุ่งนาป่า
เขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่เพียงแต่จะท�ำลายสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างการแข่งขันในการ
ด�ำรงชีวิต จนเราต้องน�ำสมองชั้นที่ 3 มาใช้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วย
ให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้น คิดค้นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ท�ำและทานได้
อย่างรวดเร็ว ใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถค้นข้อมูลได้รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
เพราะความรวดเร็วท�ำให้เราเสพติดความเร่งรีบไปโดยไม่รู้ตัว
เคยลองนั่งคิดดูไหมว่า การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบขโมยความสุขของ
เราไปหรือเปล่า เราเหนื่อยเกินไปไหม บางครั้งการเร่งรีบจนเกินพอดี
ท�ำให้เรารู้สึกอ่อนล้าทั้งกายและใจ จนท�ำให้เราพยายามไขว่คว้าหาซื้อ
ความสุขที่เป็นวัตถุสุข ซึ่งเมื่อวัตถุเสื่อม สุขก็จะหาย ความร้อนรนก็วน
กลับมาอีกครั้ง วงจรชีวิตที่เร่งรีบก็จะกลับมาเหมือนเดิม แล้วเราต้องท�ำ
ยังไงถึงจะมีความสุขที่ยั่งยืน 				
ลองมาค้นหาค�ำตอบไปพร้อมกับ ‘LEAF’ ฉบับนี้ ที่จะชวนให้คุณ
ลองผ่อนจังหวะชีวิตให้ช้าลง แล้วหันกลับมาดูแลตัวเอง มีเวลาตื่นนอน
ตอนเช้าสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆ เพือ่ ปรับสภาพร่างกายจิตใจให้พร้อม
ส�ำหรับการท�ำภารกิจอย่างมีสติ รวมถึงมีเวลาได้ลองถามตัวเองว่า
ชีวิตเราพร้อมที่จะก้าวสู่หนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแล้วหรือยัง
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Good Paper Project
เมื่อบริษัทผลิตปุ๋ยออร์แกนิคอย่าง Bio Farm ต้องการจะปรับ
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับถุงปุ๋ยพลาสติกของพวกเขา โดยร่วมมือกับ
Leo Burnett ประเทศอินเดีย สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ
‘Good Paper Project’ ที่ฉีกภาพลักษณ์ถุงปุ๋ยพลาสติกแบบเก่าอย่าง
สิน้ เชิง โดยวัตถุดบิ ในการผลิตถุงปุย๋ ท�ำขึน้ จากการน�ำเอาปุย๋ ออร์แกนิคมา
ผสมรวมกับกระดาษ จากนั้นน�ำไปผ่านขั้นตอนการท�ำกระดาษแบบ
ดั้งเดิมจนได้ตัวบรรจุภัณฑ์ออกมาแทนการใช้พลาสติกแบบเก่า และ
ทีน่ า่ สนใจมากทีส่ ดุ คือ เมือ่ ใช้ปยุ๋ จนหมดถุงแล้วสามารถฉีกเป็นชิน้ ๆ และ
น�ำกลับสู่ดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยได้อีกครั้ง ซึ่งท�ำให้หมดปัญหาเรื่องขยะที่เพิ่ม
ขึ้น และยังเป็นการบ่งบอกว่า ทุกองค์ประกอบของถุงปุ๋ยเกิดจากความ
ใส่ใจและเคารพต่อทุกสรรพสิ่งของธรรมชาติอีกด้วย
(เรียบเรียงจาก : https://www.behance.net/)

ชั้นวางจานไม่เปล่าประโยชน์

ที่จอดจักรยานชิงช้าสวรรค์

เชื่อไหมว่า เราสามารถล้างจานไปพร้อมๆกับการรดน�้ำต้นไม้ได้
ด้วยการออกแบบชั้นวางจานให้มีความลาดเอียง เมื่อน�ำมาวางพาดกับ
กระถางต้นไม้ น�้ำจากจานจะค่อยๆ ไหลลงมายังกระถาง ท�ำให้เราใช้
ทรัพยากรน�ำ้ ได้อย่างคุม้ ค่าจนหยดสุดท้าย ไม่ตอ้ งเสียน�ำ้ จากการปล่อย
น�้ ำ ให้ ขั ง หรื อ ไหลนองในที่ ว างจานแบบปกติ แล้ ว เรายั ง สามารถ
ปลูกสวนครัวเล็กๆ ได้อีกต่อหนึ่งด้วย

สถาปนิกชาวเกาหลีได้ออกแบบที่จอดรถจักรยานภายใต้ชื่อ
‘The Bike Hanger’ โดยเลียนแบบหลักการของชิงช้าสวรรค์ ด้วยการปรับ
เอาก�ำแพงด้านข้างของตึกเป็นที่จอดรถจักรยานแนวตั้ง ท�ำขึ้นจากวัสดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ไม่กินที่บน
ทางเท้า แถมงานดีไซน์ที่ออกมายังดูสวยเก๋น่ามองสุดๆ สามารถ
จอดจักรยานได้ถึง 20-36 คันเลยทีเดียว

(เรียบเรียงจาก : http://www.ignant.de)

(เรียบเรียงจาก : http://www.archdaily.com)
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ขยะเปียกแลกส่วนลดค่าอาหารได้
โครงการ Hello Compost ในประเทศเม็กซิโก เป็นโครงการที่เล็ง
เห็นถึงประโยชน์จากขยะเปียกทุกชนิด โดยจะให้ครอบครัวที่สนใจ
น� ำ ขยะเปี ย กมาเป็ น ส่ ว นลดในการซื้ อ อาหารสดจากฟาร์ ม ท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ รี ายได้นอ้ ย แต่ปญั หาคือ ขยะเปียกมักจะมีกลิน่
เหม็นและมีปัญหาแมลง ท�ำให้สองนักดีไซน์ Luke Keller และ Aly Blenkin
ออกแบบถุ ง ที่ ส ามารถเก็ บ ขยะเปี ย กโดยไร้ ก ลิ่ น ไร้ แ มลงรบกวน
เมื่อครอบครัวใดเก็บขยะเปียกได้เต็มถุงแล้ว ขยะก็จะถูกส่งไปยัง
โครงการ EATS เพื่อชั่งน�้ำหนักและน�ำไปเป็นส่วนลดในการซื้ออาหารสด
ส่วนขยะเปียกก็จะถูกน�ำไปท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้ปลูกผัก ผลไม้
หมุนเวียนกันไปอย่างเป็นระบบ นอกจากช่วยลดปัญหาขยะแล้วยัง
เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
(เรียบเรียงจาก : https://www.facebook.com/HelloCompost)

Saving Seeds เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้นาน
บ่อยครั้งที่เราอยากปลูกผักไว้ทานเอง แต่ต้องเสียเวลาไปกับ
การหาเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ ทั้งที่จริงแล้วผักผลไม้ที่เราน�ำมารับประทาน
ล้วนมีเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถน�ำมาปลูกได้ วิธีเก็บเมล็ดเหล่านี้ท�ำได้
ไม่ยากเลย เช่น มะเขือเทศ เพียงแค่เราตักเมล็ดในผลไปแช่น�้ำ รอจน
เมล็ดจริงของมะเขือเทศตกตะกอน แล้วน�ำไปล้างในตะแกรงเพื่อท�ำ
ความสะอาด วางเมล็ดมะเขือเทศพักบนกระดาษเพื่อซับน�้ำ เมื่อแห้ง
ดีแล้วน�ำใส่ซองเก็บเอาไว้ เพียงเท่านี้ก็จะได้เมล็ดมะเขือเทศเอาไว้ปลูก
นอกจากนี้ ยั ง สามารถน�ำ วิ ธี นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ พื ช ผั ก อื่ น ๆ ได้ อี ก
หลายอย่าง ต่อจากนี้ไปอยากทานผักอะไร แค่รู้วิธีเก็บรักษาเมล็ดเอาไว้
ก็จะมีผักให้ทานง่ายๆ
(เรียบเรียงจาก: www.cubitsorganics.com)
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FANPAGE
มนุษย์เงินเดือนอยากปลูกผัก
เมื่อมนุษย์เงินเดือนอยากปลูกผักทานเอง ไม่ใช่เรื่องยากอีก
ต่อไป เพจมนุษย์เงินเดือนอยากปลูกผักนี้จะคอยแนะน�ำเรื่องการ
ปลูกผักทานเองแบบง่ายๆ พร้อมบอกเล่าสรรพคุณของผักแต่ละชนิด
และแนะน�ำเคล็ดลับการปลูกผักตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน อาทิ
ผักกวางตุง้ ปลูกได้งา่ ยๆ ในทีแ่ คบ โดยเจ้าของเพจเป็นมนุษย์เงินเดือน
ที่ชอบปลูกผัก ต้นไม้ และชื่นชอบวิถีชีวิตแบบชนบท

Cyclist City

การปั่นจักรยานในชีวิตประจ�ำวันอาจจะดูเป็นเรื่องยาก แต่ทว่า
เพจนี้ มี ข ้ อ มู ล ดี ๆ ส� ำ หรั บ การปั ่ น จั กรยานในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ มั ก
สอดแทรกแนวความคิดดีๆ เสมอ พร้อมค�ำแนะน�ำในการปั่นจักรยาน
ส�ำหรับมือใหม่ โดยเจ้าของเพจต้องการใช้พนื้ ทีเ่ พจเป็นกระดานข่าวสาร
ขนาดใหญ่สำ� หรับกลุม่ คนทีใ่ ช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน ภายใต้สโลแกน
ว่า We help you bike in life.

APPS

Baby Hazel Earth Day
เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านเกม

Nostra Maps Thailand เอาใจนักปั่น
แอพพลิเคชั่นแผนที่น�ำทางเส้นทางจักรยานที่จัดท�ำโดย
คนไทย จึงตอบโจทย์ความต้องการทัง้ ของคนไทยและนักท่องเทีย่ ว
ได้เป็นอย่างดี วิธีใช้แสนง่ายดายเพียงปักหมุดแผนที่บนต�ำแหน่งที่
ต้องการ แล้วเลือกหัวข้อ สถานีปนั ปัน่ ซึง่ จะบอกทัง้ ระยะทาง เวลา
ในการปัน่ และบอกจุดบริการยืม-เช่า-คืนจักรยานสาธารณะอีกด้วย
สามารถดาวน์โหลดทุกแอพพลิเคชัน่ ได้ที่ App Store และ Google Play

เกมที่มีความสดใสน่ารัก โดยมีเด็กผู้หญิงชื่อ Hazel น�ำเสนอ
เรือ่ งราวเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยจ�ำลองผ่านสถานการณ์ตา่ งๆ
เช่น การประหยัดไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติในบ้าน หรือ การสอน
รีไซเคิลวัตถุดิบเหลือใช้ โดยคุณต้องเป็นผู้เล่นเพื่อให้ผ่านสถานการณ์
ต่างๆ ซึง่ จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทีน่ า่ สนใจ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจ�ำวัน
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LEAF RECOMMEND

‘เพื่อนปลูก เพื่อนกิน’

โครงการเพื่อชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของชาวนาไทย
เพื่อนปลูก เพื่อนกิน เป็นหนึ่งในโครงการของกลุ่มคนจิตอาสา
‘คนกินข้าว ช่วย คนปลูกข้าว’ โดยคนอาสากลุ่มนี้จะท�ำหน้าที่เป็น
คนกลางในการเชื่อมโยงและสนับสนุนให้คนกินข้าวและคนปลูกข้าว
ได้มีโอกาสคบหาสมาคมกันฉันเพื่อนด้วยความเข้าใจ ห่วงใย และหวังดี
โดยหัวใจหลักของโครงการคือค�ำว่า ‘เพือ่ น’ จากคนกินคนปลูก ทีไ่ ม่เคย
รู้จักกัน กลายมาเป็น ‘เพื่อนปลูก ให้ เพื่อนกิน’
ข้าวที่ปลูกปฎิวัติรูปแบบการท�ำนาจากการใช้สารเคมีมาเป็น
นาข้าวอินทรีย์เต็มรูปแบบ จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยไร้สารพิษ และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาเลิกใช้สารเคมีในการท�ำนาอีกด้วย ส่วนเพือ่ น
กิน เมื่อซื้อข้าวจากเพื่อนปลูกถือเป็นการช่วยสนับสนุนการท�ำนาอินทรีย์
และยังได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ สดใหม่
จากโรงสีส่งตรงถึงหน้าบ้าน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://farmerandfriend.org/

ร้าน 0 บาท โครงการลดขยะ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ร้าน 0 บาท เป็นของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ที่เข้ามาเสนอแนวทางในการเปลี่ยนขยะเป็น
รายได้ให้คนในชุมชน โดยใช้คนในชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งร้านค้าขึ้นมา
สามารถเป็นได้ทงั้ ร้านของช�ำ ร้านข้าวแกงหรือร้านรับแลกสินค้าเคลือ่ นที่
แต่ ท างร้ า นจะใช้ ข ยะรี ไ ซเคิ ล แทนเงิ น เพื่ อ น� ำ ขยะ เช่ น ขวดแก้ ว
ขวดพลาสติก กล่องนม กล่องกระดาษ ฯลฯ น�ำกลับไปผลิตใหม่
ความส� ำ เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการนี้ น อกจากจะช่ ว ยลด
ค่าครองชีพของคนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนอีกด้วย
ทั้งนี้คนในชุมชนยังรวมพลังกันปลูกผักรับประทานเอง รวมถึงการขุดบ่อ
เพื่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู เพื่อใช้เป็นอาหารและช่วยก�ำจัดเศษ
อาหารไปในตัว ส่วนใครที่อยากจะกินปลาหรือผักในสวนก็สามารถน�ำ
ขยะมาแลกเป็นอาหารสดใหม่กลับไปทานที่บ้านได้ด้วย
ปัจจุบันร้านค้า 0 บาท มีสาขาทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ
น่าน สตูล เชียงใหม่ และสาขาล่าสุดที่อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/0bahtshop
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STORY & IMAGES: ORAPAN WATTANAJINDAWONG

FIELD TRIP

หมอหม่อง-รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เชียงใหม่

FIELD TRIP

นักสำ�รวจระบบนิเวศมือใหม่ แห่งคุ้งบางกะเจ้า
กันหลายคน และที่น่าดีใจคือ มีคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวนมากเพราะอยากให้เด็กได้จับต้องธรรมชาติจริงๆ เป็นกิจกรรมที่
ให้ทั้งความรู้แล้วยังได้มิตรภาพดีๆ กลับไปด้วย
อีกกิจกรรมน่าสนใจที่ฉันได้เข้าร่วมคือ เรียนรู้ธรรมชาติกับ
หมอหม่อง-รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติล้านนา เชียงใหม่ กิจกรรมนี้ฉันได้ไปส�ำรวจนก และได้ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับนก โดยเฉพาะเรื่องราวของนกนางแอ่นที่สามารถ
นอนหลับและผสมพันธุไ์ ด้กลางอากาศ แต่เมือ่ ถึงเวลาวางไข่กจ็ ะกลับมา
วางไข่และฟักที่รังเหมือนนกพันธุ์อื่นๆ
หมอหม่องสอนนักนิยมธรรมชาติทกุ คนว่า ปัจจุบนั การท�ำลายป่า
ก็นับว่าเลวร้ายมากแล้ว แต่ก็ยังมีการกระท�ำที่ไร้มนุษยธรรม อย่างการ
ล่าสัตว์และการท�ำลายสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพท� ำ ให้ สั ต ว์ อื่ น ๆที่ พึ่ ง พากั น เป็ น ระบบนิ เ วศไม่ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
แล้วสูญพันธุ์ไปในที่สุด ถึงจะไม่ได้กระทบในครั้งเดียว แต่สุดท้าย
ก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับโลกนัน้ คือ การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เคยได้ยินใช่ไหมคะ แค่เด็ดดอกไม้ก็สะเทือนถึงดวงดาว
ประสบการณ์การเป็นนักส�ำรวจมือใหม่ครั้งนี้ ท�ำให้ฉันตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของธรรมชาติมากขึ้น ธรรมชาติให้ก�ำเนิดสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลาย เป็นทั้งเพื่อนและที่พึ่งพิงให้กับฉันตั้งแต่เด็กจนโต ถึงเวลาที่
ฉันจะตอบแทนให้กับเพื่อนที่ดีคนนี้ ด้วยการช่วยรักษาและปกป้อง
ธรรมชาติไม่ให้สูญหายไป
ขอน�ำข้อคิดดีๆ จากหมอหม่องมาปิดท้าย อยากให้คนมองว่า
น�้ำไม่ใช่แค่ H20 แต่น�้ำเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมีชีวิต
ทั้ ง นั้ น อยากให้ ทุ ก คนเข้ า ใจและเห็ น ความส� ำ คั ญ ของระบบนิ เ วศ
เพราะ สิง่ ทีจ่ ะปกป้องลมหายใจของเราคือ ‘ธรรมชาติ’ ไม่ใช่อตุ สาหกรรม
หรือเทคโนโลยีที่เราภูมิใจในทุกวันนี้

ฉันยังจ�ำความรู้สึกตอนที่ปีนต้นไม้เพื่อขึ้นไปดู ‘ไข่นก’ ในรัง
ได้อยูเ่ ลย ฉันยังเก็บใบไม้ดอกไม้มาสร้างผลงานศิลปะ ยังไปวิง่ ไล่แมลง
ตัวเล็กตัวน้อยในทุ่งหลังบ้าน ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายสิบปี ฉันก็
ยังชอบส�ำรวจธรรมชาติอยูเ่ หมือนเดิม เช้าวันนีฉ้ นั ตัง้ ใจจะออกไปส�ำรวจ
พื้นที่กระเพาะหมู ไม่ใช่กระเพาะหมูจริงๆ หรอกค่ะ พื้นที่นี้เมื่อมอง
มุ ม สู ง จะมี รู ป ร่ า งเหมื อ นกระเพาะหมู หลายคนน่ า จะคุ ้ น เคย
‘คุ ้ ง บางกะเจ้ า ’ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ฉันเคยไปปัน่ จักรยาน
เล่นทีน่ มี่ าแล้วหลายครัง้ ยังพบว่าคงมีพนื้ ทีส่ เี ขียวอยูม่ าก เมือ่ ทราบข่าว
ว่าจะมีการส�ำรวจระบบนิเวศบางกะเจ้า ฉันจึงไม่พลาด
งานที่ฉันไปชื่อว่า ‘Bio Blitz’ (ไบ-โอ-บลิซ) ชีวะตะลุมบอน 2014
ปฏิบัติการส�ำรวจชีวภาพคุ้งบางกะเจ้า เครือข่ายพลเมืองที่จัดโดย
มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาช่วยกันส�ำรวจสิ่งมีชีวิต
หลากหลายกลุ่มในพื้นที่บางกะเจ้า หรือที่เรียกกันว่า ‘ปอดกรุงเทพฯ’
และเป็นสุดยอด ‘ปอดเมืองแห่งเอเชีย’ เมื่อส�ำรวจเจอสิ่งมีชีวิตแล้วทาง
ผู้จัดงานก็จะน�ำไปสร้างฐานข้อมูลทางชีวภาพ กระตุ้นความสนใจใน
ความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกธรรมชาติท้องถิ่น เพื่อน�ำไป
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์
ถ้าส�ำรวจเจอแมลงแปลกๆ ก็เท่ากับว่า ได้ทั้งความรู้ใหม่ และยังเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลอีกด้วย ดีจังเลยค่ะ
ฉันเลือกเข้าร่วมกิจกรรม BBB (Beginner BioBlitz) เพราะเหมาะ
กับนักส�ำรวจมือใหม่อย่างฉัน กิจกรรมนี้น�ำโดย ดร.อ้อย-สรณรัชฎ์
กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว ฉันได้เรียนรู้ว่าการเป็น
นักส�ำรวจไม่ได้ยากอย่างทีค่ ดิ เพียงแค่รจู้ กั สังเกตและบันทึกสิง่ ทีพ่ บเจอ
ใส่ใจและเคารพทีอ่ ยูอ่ าศัยของทุกชีวติ เพียงเท่านีใ้ ครๆ ก็เป็นนักส�ำรวจ
ได้ค่ะ ระหว่างที่ส�ำรวจฉันได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่นิยมธรรมชาติเหมือน
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สะพานริมชายฝั่งเกาะหมาก จ.ตราด

STORY: SUWIMOL INTASORN

4 ELEMENTS

‘ภัยพิบัต’ิ จากธาตุทั้ง 4
โลกมีพลังมหาศาลจากธาตุทั้ง 4 ‘ดิน น�้ำ ลม ไฟ’ สิ่งเหล่านี้ก�ำเนิดทุกสิ่งบนโลก แต่ในความหมายของมนุษย์เรา ธาตุทั้ง 4 เป็นเพียง
วัตถุ สสาร พลังงาน และทรัพยากรในการใช้สอยเพื่อการด�ำรงชีวิต เราจึงใช้สอยทรัพยากรต่างๆ อย่างไม่เห็นคุณค่า จนกระทั่งธรรมชาติ
ได้ให้บทเรียนกับเรา

ธาตุน�้ำ

ธ า ตุ ดิ น

ให้ความชุม่ ชืน่ กับทุกชีวติ เพราะโลกมีนำ�้ ถึง 3 ใน 4 ส่วนของโลก
อุทกภัยและภัยแล้ง น�ำ้ ท่วม น�ำ้ ป่า ฝนแล้ง ขาดแคลนน�ำ้ ฝนทิง้ ช่วง
สาเหตุ
เกิดจากธรรมชาติ ฝนตกหนัก ลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก การเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำทะเล
เกิดจากน�้ำมือมนุษย์ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การท�ำลาย
ชั้นโอโซน การตัดไม้ท�ำลายป่า ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก

เสาหลักของธาตุทั้ง 4 เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร
ธรณีพิบัติภัย -แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ รอยดินแยก ตลิ่งทรุดตัว
สาเหตุ
เกิดจากธรรมชาติ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การปะทุของ
ภูเขาไฟและการระเบิดใต้น�้ำ ธารน�้ำแข็งไหล ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็น
เวลานาน กระแสน�้ำในล�ำธารกัดเซาะหน้าดิน
เกิดจากน�้ำมือมนุษย์ ป่าไม้ถูกท�ำลายไม่มีรากไม้คอยยึดดิน
ท�ำการเกษตรในพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา การกักเก็บน�ำ้ ในเขือ่ นจนท�ำให้ดนิ ยุบ

สถานการณ์เด่นๆในประเทศไทย
ปี 2501-2536 เกิดภัยแล้งหลายพื้นที่เพราะฝนทิ้งช่วงนาน
กว่าปกติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ท�ำให้ขาดแคลนน�้ำ
ปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทัง้ จังหวัดใกล้เคียง ผูค้ นจ�ำนวนมากติดอยูใ่ นบ้านเรือนทีถ่ กู น�ำ้ ท่วมขัง
ภาคอุตสาหกรรมบางแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวและถาวร

สถานการณ์เด่นๆในประเทศไทย
ปี 2544 ดินโคลนถล่มที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ บ้านเรือนและ
ซากต้นไม้ถล่มลงมาเป็นจ�ำนวนมาก
ปี 2557 แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่ อ.พาน จ.เชียงราย
โบราณสถานบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมเสียหายจ�ำนวนมาก
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4 ELEMENTS

ธาตุไฟ
ให้แสงอบอุน่ ค�ำ้ จุนทุกอย่าง เพราะดวงอาทิตย์เป็นพลังงานแรก
ที่เกิดบนโลกคอยให้แสงสว่างกับพลังงานทั้งหมด
อัคคีภัย - ไฟป่า
สาเหตุ
จากธรรมชาติ ฟ้าผ่า กิง่ ไม้เสียดสีกนั ภูเขาไฟระเบิด แสงแดด
ตกผลึกหิน ประกายไฟจากหิน การเกิดคลืน่ ความร้อน ความแห้งแล้ง
จากน�้ำมือมนุษย์ การลอบวางเพลิง ป่าต้นน�้ำถูกท�ำลาย
เก็บหาของป่า เผาป่าท�ำไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์ เผาก�ำจัดวัชพืช
ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและเตาเผา

ธาตุลม
คอยต่อชีวิตและสร้างความสมดุลให้อากาศในทุกที่
วาตภัย - พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น)
ทอร์นาโด (ลมงวง) พายุฝนฟ้าคะนอง
สาเหตุ
เกิดจากปรากฎการณ์จากธรรมชาติ โดยพายุโซนร้อน จะเกิด
จากอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน เมือ่ มีกระแสอากาศเย็นจาก
ความกดอากาศสูงพัดมาปะทะท�ำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีพายุแรง
หรืออาจมีลูกเห็บตก
ส�ำหรับทอร์นาโด เกิดจากการหมุนเวียนของลมภายใต้เมฆ
ก่อตัวในทางตั้งที่มีฐานเมฆต�่ำ กระแสลมวนมีความเร็วลมสูงจะท�ำให้
อากาศเป็นล�ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือย้อยลงมาจากฐานดิน

เหตุการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ช่วงฤดูแล้งปลายเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเหนือมักเกิดไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันไฟปกคลุม
จะเห็นได้ว่า ‘ภัยพิบัติ’ เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและเกิด
จากน�้ำมือมนุษย์ แต่บัดนี้มนุษย์กลับซ�้ำเติมท�ำลายสิ่งที่เราต้องพึ่งพิง
จนกลายเป็น ‘ภัยพิบัติ’ ที่มนุษย์ต้องเผชิญอย่างใช้กรรม นาทีนี้ธาตุทั้ง
4 ก�ำลังเตือนให้เราทุกคนหันกลับมาทบทวนสิ่งที่ท�ำลงไป มองเห็นความ
ส�ำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะสายเกินแก้

เหตุการณ์เด่นๆในประเทศไทย
ปี 2 505 พายุ โ ซนร้ อ น ‘แฮเรี ย ต’ ที่ แ หลมตะลุ ม พุ ก
จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2532 พายุไต้ฝุ่น ‘เกย์’ จ.ชุมพร
ปี 2540 พายุไต้ฝุ่น ‘ลินดา’ ในพื้นที่ จ.ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์
และสุราษฏร์ธานี

เรียบเรียงจาก : ข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
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STORY & DRAWING: NATTAPON TASORAT

LEAF’TOON

มนุษย์เป็นต้นเหตุของการทำ�ลาย

มาช่วยกัน
รักสิ่งแวดล้อม
กันเถอะ

พวกนักสิ่งแวดล้อม
หาว่าเราปล่อยคราบน�้ำมันลงทะเล
ข่าวนี้มันท�ำให้เราดูแย่เนาะ
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หยุดพูด
แล้วว่ายน�้ำต่อ

LEAF’TOON

ว้าว!! เขายอมสละชีวิตตนเอง
เพื่อช่วยคนอื่น

วันรักษ์โลก

วันอื่นๆที่เหลือ 364 วัน
MEGA SUPERSTORE
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STORY: PHAWINEE THABTHIMMUANG
IMAGES: KHUANCHANOK NONGTRUD

FLAVOR’S HOUR

Mushroom Hut Cafe
คาเฟ่สำ�หรับคนรักเห็ดและผักออร์แกนิค
กระแสรักสุขภาพท�ำให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องอาหารกันมากขึ้น วันหยุดสุดสัปดาห์นี้หากคุณก�ำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่น พร้อม
อาหารสดใหม่ไร้สารพิษจากสวนผักออร์แกนิคที่ทางร้านปลูกเอง LEAF ขอแนะน�ำร้านอาหาร Mushroom Hut Cafe ย่านสามโคก จังหวัดปทุมธานี
‘คุณลี่’ นพัต เอื้อประยูรวงศ์ เจ้าของร้านเล่าถึงที่มาของร้านว่า
เดิมปลูกกล้วยไม้ส่งออก แต่เมื่อปี 2554 ประสบวิกฤตน�้ำท่วม ท�ำให้
ฟาร์มกล้วยไม้เสียหาย เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสูง จึงเปลี่ยนมาเพาะ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน หรือ เห็ดนางรมภูฐาน (Indian Oyster , Phoenix
Mushroom หรือ Lung Oyster) และปลูกผักออร์แกนิค พร้อมกับเปิดคาเฟ่
เล็กๆในฟาร์มเพือ่ ให้ลกู ค้ามานัง่ พักผ่อนในบรรยากาศสบายๆทีร่ ายล้อม
ด้วยสวนที่ตกแต่งอย่างร่มรื่น
เมนูเด็ดของทางร้านขอแนะน�ำ ‘เห็ดย่าง’ ซึ่งน�ำเห็ดนางฟ้าภูฐาน
มาย่างจนได้ที่รับประทานคู่กับน�้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้าน นอกจาก
สรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งและลดไขมันในเส้นเลือด เห็ดนางฟ้า

ภูฐานมีลักษณะที่หนาและนุ่มกว่าเห็ดนางฟ้าทั่วไป ท�ำให้ได้รสชาติที่
หวานและอร่ อ ยกว่ า เห็ ด ทั่ ว ไป อี ก หนึ่ ง เมนู เ ห็ ด ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ คื อ
เห็ดสมุนไพร ที่น�ำเห็ดนางฟ้าภูฐานไปตากจนแห้ง แล้วน�ำมาทอดพร้อม
ปรุงรสกับกระเทียม พริกแห้ง ใบมะกรูดทอด จนได้เมนูทานเล่นที่อร่อย
เคี้ยวเพลิน จากสารพัดสมุนไพร
นอกจากเมนู เ ห็ ด แล้ ว ทางร้ า นยั ง มี อ าหารอิ ต าเลี ย นที่ ใ ช้
ผักออร์แกนิค คือ ผักโขมอบชีสและซุปผักโขม ที่ใช้ผักโขมสดๆ
จากสวนผักออร์แกนิคที่ปลูกเอง จึงให้รสชาติหวานมันแตกต่างจากร้าน
อาหารอิตาเลียนทั่วไป ส่วนเครื่องดื่มดับร้อนที่ทานแล้วชื่นใจขอแนะน�ำ
น�้ำดอกอัญชันที่ทางร้านปลูกแบบปลอดสารพิษ รสชาติจึงหวานละมุน
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FLAVOR’S HOUR

เห็ดสมุนไพร

เห็นนางฟ้าภูฐาน

ไอศกรีมฝักข้าว

พิซซ่าโฮมเมด

น�้ำดอกอัญชัน

ผักโขมอบชีส

“เห็ดนางฟ้าภูฐานมีลักษณะหนาและนุ่มกว่าเห็ดนางฟ้าทั่วไป
มีรสชาติที่หวานและอร่อย
และมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งและลดไขมัน”
มาถึงเมนูของหวานปิดท้ายทีม่ าแล้วต้องลอง คือ ไอศกรีมฟักข้าว หอยเชลล์อบชีส ขนมปังกระเทียม สปาเก็ตตี้ซอสเบคอน ซาชิมิปูอัด
ซึง่ ท�ำมาจากฟักข้าวทีท่ างร้านปลูกเองผสมกับเสาวรสจากโครงการหลวง และแซลมอน เรียกได้ว่า รวมเมนูอิตาเลียนและญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมกัน
เนื้อไอศกรีมที่ถูกตีอย่างละเมียดละไมบวกรสหวานละมุนจากฟักข้าว
ตัดกับรสเปรี้ยวของเสาวรสที่ลงตัว เป็นเมนูของหวานที่อร่อยและมาก
ด้วยคุณค่า
หากคุณผู้อ่านต้องการพักผ่อนพร้อมบรรยากาศธรรมชาติและ
อาหารคาวหวานแสนอร่อยจากผักออร์แกนิคที่ปลอดสารเคมี ให้ร้าน
Mushroom Hut Cafe เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณ
ส�ำหรับนักปั่นจักรยาน เมื่อปั่นจักรยานผ่านหรือแวะเข้ามาที่ร้าน
Mushroom Hut Cafe จะมีผา้ เย็นแจกฟรี เพราะทางร้านต้องการสนับสนุน
ให้คนหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ทางร้านยังมี
อีกหลายเมนูชวนชิม ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าแบบ Homemade แป้งหนานุ่ม
*จากข้อมูลสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ระบุว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ด
ในตระกูลเห็ดนางรมที่ไม่มีการเปลี่ยนชื่อตามประเทศภูฏาน
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STORY & IMAGES: SIRIPHAN SRIBENJAWAN

IDEAS

กิจกรรมในวันที่ไร้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารเป็นสิ่งที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจ�ำวันอย่างมาก ถ้าหากวันหนึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ขึ้นมา
เราจะหากิจกรรมอะไรท�ำดี ลองมาฟังค�ำตอบกัน
ดิว : ธนภัทร์ ธนากรกานต์
นักร้องนำ�วง
better weather

ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะเน้นการท�ำกิจกรรม
ในตอนกลางวัน เพราะตอนกลางวันไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้ ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อาศัย
พลังงานจากตัวเรา เช่น การปั่นจักรยานเพื่อ
จะได้ออกก�ำลังกายไปในตัว ส่วนเรื่องเวลา
ก็อาจเรียนรู้เวลาจากการดูพระอาทิตย์ขึ้น
และตกเหมือนกับคนสมัยก่อน

ออม : ดิษญารินทร์
สันติพันธ์พงศ์
นักศึกษา

กิจกรรมทีน่ า่ ท�ำคือ ลองกลับไปใช้ชวี ติ
แบบไม่มีเทคโนโลยี นั่งคุยกับเพื่อนๆ ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีเหมือนกัน เพราะ
บี : วนิดา พรนำ�โชคชัย
คิ ด ว่ า ปั จ จุ บั น เราคุ ย กั บ คนใกล้ ตั ว น้ อ ยไป
นักศึกษา
พอว่างก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่น ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเขียน อาจจะท�ำให้คนหันมาใส่ใจความรู้สึกของโลก
บันทึก หากไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คงฆ่าเวลาด้วย และคนอื่นมากขึ้น
การอ่านหนังสือทีช่ อบตอนกลางวัน และนัง่ พับ
กระดาษเล่น เพราะมันเป็นกิจกรรมง่ายๆ
ทีส่ นุกและฝึกสมาธิไปในตัว ส่วนตอนกลางคืน
ก็นอนหลับหรือนอนมองท้องฟ้า
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IDEAS

อาร์ต : มายา ว่องวุฒิญาณ
ฟรีแลนซ์

ส�ำหรับตัวเองคิดว่า ไม่น่าเบื่อเพราะว่าส่วนตัว
ไม่ ใ ช่ ค นขี้ ร ้ อ น ที วี ตู ้ เ ย็ น เครื่ อ งอ� ำ นวย
ความสะดวกอื่นๆ ก็ไม่จ�ำเป็นเท่าไหร่ อาจจะ
ไปหาที่ ส งบและเย็ น สบายนอนเล่ น เดิ น ป่ า
ขึน้ ดอยกางเต็นท์ มีปาร์ตรี้ อบกองไฟกับเพือ่ นๆ
ตอนเช้าก็นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นแทนแสงนีออน
รับลมบริสุทธิ์ วาดรูป เล่นดนตรี ถึงไม่มีไฟฟ้า
ก็ยังมีอะไรให้ท�ำได้เยอะแยะ

เบนนี่ : ชมพูนุท จันทร์เกษม
fashion designer

ออกไปหาอะไรท�ำข้างนอก เพราะถ้าอยู่
ในบ้านคงจะร้อนและน่าเบื่อน่าดู ออกไปนั่ง
เล่นที่สวนสาธารณะ หากิจกรรมท�ำกับเพื่อน
อาจจะไปชมงานศิ ล ปะ เดิ น เล่ น ริ ม ทะเล
รับแสงและลมของธรรมชาติ พอค�ำ่ ก็นงั่ กินข้าว
รอบกองไฟกัน คุยกับเพื่อนถึงเรื่องราวต่างๆ
ที่พบเจอกันมา แล้วก็นั่งเล่นดนตรีกัน

ธนพร เตชะมงคลศิลป
นักศึกษา

หากไม่มีไฟฟ้าก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
แทน ปั จ จุ บั น โลกร้ อ นขึ้ น เพราะมี ก ารใช้
พลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น จากที่ สั ง เกตตอนนี้
บางบ้านก็เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันแล้ว
ส่วนเรื่องอินเทอร์เน็ต เมื่อก่อนตอนเด็กๆ
เราไม่มีใช้ก็ยังอยู่กันได้ หากมีเวลาว่างก็จะ
ลองชวนเพื่อนๆไปอยู่เกาะใช้ชีวิตแบบคนป่า

ฝัน : ภาฝัน เสถียรสุต
นักศึกษา

ถ้าไม่มไี ฟฟ้าใช้กอ็ าจเดือดร้อนบางเรือ่ งแต่นา่ จะปรับตัวได้ พอเล่นคอมพิวเตอร์
ไม่ได้ก็คงศึกษาเรื่องการปลูกผักทานเอง การพึ่งพาตนเอง เพราะส่วนตัวสนใจเรื่องพวกนี้
อยู่แล้ว การที่ไม่มีไฟฟ้าใช้น่าจะท�ำให้เราพยายามศึกษามากขึ้นกว่าเดิม
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ฟาร์มไส้เดือน...ฟาร์มสุขเล็กๆ
ที่ออกแบบโดยลุงรีย์
ในขณะที่ ค นส่ ว นใหญ่ มี ชี วิ ต อยู ่ เ พี ย งเพื่ อ ให้ ผ ่ า นพ้ น ไปใน
แต่ละวัน “ชารีย์ บุญญวินิจ หรือ ลุงรีย์” นักออกแบบหนุ่มฝีมือดี
เมื่อเรียนจบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกแบบ
ทางเดินชีวิตด้วยตัวเองตลอด 26 ปี เขามีความสุขที่ค้นคว้าบรรจงต่อ
จิ๊ ก ซอว์ ค วามคิ ด ความฝั น จนน� ำ มาสู ่ ผ ลงานชิ้ น โบว์ แ ดงในชี วิ ต
ที่มีชื่อว่า “ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์”

จุดเริ่มต้นมาจาก ‘ขยะ’
เรือ่ งราวเริม่ ต้นจากการทีผ่ มไปท�ำงานเป็นเชฟ แล้วได้พบกับขยะ
อินทรียจ์ ำ� นวนมหาศาลทีต่ อ้ งทิง้ ทุกวัน เมือ่ เราเห็นว่า เขาทิง้ ทุกวันนานๆ
เข้า ก็เลยฉุกคิดว่าจะท�ำยังไงกับขยะพวกนี้ดี แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เกิด
ไอเดียว่าจะเอาไปต่อยอดท�ำอะไรได้บา้ ง จนกระทัง่ อายุ 23 ปี ได้ไปบวช
แล้วเจอพระนักพัฒนาหรือพระเกษตรกรรมคือ เป็นพระที่มีทักษะ
การเกษตรสูง ผมจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีเกษตรกรรมและเริ่มติดใจว่า
อาชีพเกษตรกรรมมันสนุก เลยมีความคิดที่จะออกมาท�ำเกษตรที่เลี้ยง
ตัวเองได้ และจะน�ำเรื่องขยะอินทรีย์มาท�ำให้คนเห็นถึงคุณค่าและรู้วิธี
จัดการอย่างถูกต้อง

“ผมจะทำ�ให้ทุกคนเห็นว่าเกษตรกรรม
ไม่ใช่เรื่องของคนแก่เพียงอย่างเดียว
เกษตรกรรมเป็นเรื่องของวัยรุ่นด้วย”
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ช่วงแรกผมก็ศึกษาเรื่องวิธีการท�ำเกษตรมากมาย จนมาเจอว่า
ไส้เดือนสามารถก�ำจัดขยะอินทรีย์ได้ไวมากๆ จึงเดินสายไปเรียนรู้
กิจกรรมเกี่ยวกับไส้เดือนทั้งหมดจนเข้าใจถึงประโยชน์ต่างๆ ยิ่งศึกษา
ก็ยิ่งพบว่า การจะเลี้ยงไส้เดือนเป็นฟาร์มเลยมันท้าทายดีนะ ประกอบ
กับผมเป็นนักออกแบบด้วย จึงรูส้ กึ ว่าเป็นการทดสอบอาชีพนักออกแบบ
มาก เพราะไส้เดือนมันไม่ได้นา่ รักน่าเลีย้ ง ผมจะออกแบบยังไงให้ไส้เดือน
มันน่าสนใจ และจะท�ำยังไงให้คนเข้าใจประโยชน์อันมหาศาลของมัน

ดินดีด้วยมูลไส้เดือน
การเลี้ยงไส้เดือนส�ำหรับผมคือ การกลับสู่ธรรมชาติ ดินตรงไหน
ดีตรงนั้นจะมีไส้เดือน เพราะ ไส้เดือนมีส่วนช่วยท�ำให้โครงสร้างของดิน
ดีขึ้นโดยการชอนไช ท�ำให้ดินร่วนซุย ท�ำให้การระบายน�้ำและอากาศไป
สู่ดินได้ดีขึ้น ไส้เดือนสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร
ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติที่เครื่องกลทางการเกษตรไม่สามารถ
ท�ำได้ และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ไส้เดือนเป็นผู้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ดี
ทีส่ ดุ ฉายาของเขาคือ เครือ่ งจักรชีวภาพย่อยสลายขยะ เพียงแค่เราเปิด
ใจให้กว้างว่า เราไม่ได้ท�ำอาชีพเกี่ยวกับขยะ แต่เราท�ำอาชีพที่เกี่ยวกับ
สุขภาพกระบวนการก�ำจัดขยะ ไส้เดือนเป็นคนจัดการ ซึ่งผมคัดเลือก
มาแล้วว่า ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนน่าจะเหมาะกับคนเมืองที่สุดในบรรดา
ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกัน เพราะมูลของเขามีแร่ธาตุต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อพืช
ครบถ้วน ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผมคือ การมีบั้นปลายชีวิตที่สวยงาม
เรียบง่ายมีความสุข บางคนอาจจะสงสัยว่า ท�ำไมถึงกล้าเรียกพืน้ ทีโ่ รงรถ
ว่าฟาร์ม แนวคิดของผมมันเป็นฟาร์มนะ ผมมีสตั ว์ มีดนิ สวนผัก มีตน้ ไม้
การท�ำฟาร์มส�ำหรับผมไม่ใช่การไปซื้อที่ดินขนาดใหญ่ที่ต่างจังหวัด
ไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะก็เริ่มได้เลย แค่หาตัวเองให้เจอ หาว่าต้นไม้
ต้นไหนทีต่ รงกับจริตเรา ผมว่ามันดีกว่าทีเ่ ราคิดการใหญ่ไปลงทุนเยอะๆ
เพราะบางครั้งก็อาจจะเสียหายได้โดยที่เราคาดไม่ถึง ผมคิดว่าเริ่มจาก
ฟาร์มเล็กๆ แล้วค่อยโตไปพร้อมกันมันมีความน่ารัก มีเสน่ห์มากกว่า

3 ปีกับฟาร์มสุขของลุงรีย์
ฟาร์มผมเกิดมาได้ 3 ปีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตรงนี้เป็นโรงรถเก่า
และในอนาคตจะกลายเป็นสวนผักโรงรถทีไ่ ม่ใช่แค่ฟาร์ม แต่จะเป็นศูนย์
การเรียนรู้ฟาร์มลุงรีย์ปลูกผักฝั่งธน ในนามของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผมอยากจะท�ำให้ทุกคน
เห็นว่า เกษตรกรรมไม่ใช่เรื่องของคนแก่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรรม
เป็นเรื่องของวัยรุ่นด้วย
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อยากใช้ชีวิต Slow Life เริ่มยังไงดี
ถ้าอยากจะเริ่มใช้ชีวิตช้าๆ น่าจะเริ่มจากปลูกผักที่ตัวเอง
ชอบกินซัก 1 ต้น ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามภูมใิ จ พอได้กนิ ผักทีต่ วั เองปลูก
ก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยมาก ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดเริ่มต้นท�ำให้สนใจ
ที่จะท�ำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น ส่วนเรื่องความคิดผมเชื่อว่าเรา
ทุกคนมีดีกันหมด ตัวเรามีอะไร ครอบครัวเรามีอะไร น�ำสิ่งที่มีอยู่
รอบตัวเราในปัจจุบนั มาประยุกต์ใช้ วางแผน ให้สอดคล้องกับความ
ฝันของเรา
ค�ำว่า ‘พอเพียง’ ของผม ไม่ใช่มีต�ำลึง 3 ต้นกินประทังชีวิต
ก็อยู่ได้ ผมว่าตอนนี้หลายๆ คนเข้าใจผิดกับค�ำว่า ‘พอเพียง’
ในความคิดผมพอเพียงคือ ‘การรู้จักตนเอง ไม่มักน้อยแต่ก็ไม่โลภ’

STORY: NATTAPON TASORAT

TRICK FOR LIVE

เคล็ดลับเพื่อลดมลภาวะ
ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน
ถอดรองเท้าทุกครัง้ ก่อนเข้าบ้าน เพราะพืน้ รองเท้า
เป็นที่รวมของสารมลพิษทั้งหลายที่เราเหยียบมา
จากที่ต่างๆ

หมั่นปัดฝุ่นจากหลอดไฟ
ควรปัดฝุ่นจากหลอดไฟอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
เพราะฝุ่นและความสกปรกบนหลอดแก้ว จะลด
ความสว่ า งของแสงที่ส ่ อ งจากหลอดไฟลงไป
ถึง 30%

ใช้งานตู้เย็นให้ถูกวิธี
ไม่น�ำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นทันที เพราะจะท�ำให้
ความร้อนจากของร้อนไปเพิม่ อุณหภูมภิ ายในตูเ้ ย็น
มากกว่าปกติ ซึ่งจะท�ำให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ท�ำงานนานขึ้นส่งผลให้กินไฟเพิ่มขึ้น ควรปล่อยให้
ของที่ยังร้อนเย็นตัวลง ก่อนที่จะน�ำเข้าเก็บไว้ใน
ตู้เย็น
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ละลายน�้ำแข็งในตู้เย็น
การละลายน�ำ้ แข็งทีเ่ กาะในตูเ้ ย็นเป็นประจ�ำ
จะช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น เพราะตู้เย็น
จะกินไฟมากขึน้ เมือ่ มีนำ�้ แข็งเกาะ และควร
ท�ำความสะอาดตู้เย็นทุกสัปดาห์

ใช้หม้อต้มน�้ำขนาดพอดี
ควรใช้ ห ม้ อ ต้ ม น�้ ำ ที่ พ อดี กั บ ปริ ม าณน�้ ำ
ที่ต ้ อ งการใช้ เพราะขนาดภาชนะที่
ใหญ่ เกินไป จะท�ำให้เราใช้น�้ำและพลังงาน
เกินความต้องการเสมอ

TRICK FOR LIVE

ดการใช้งานในส่วน ‘Location
01 ตั้งเวลาปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนอัตโนมัติ 02 ปิWi-Fi’
บน Android
การตั้งค่าเวลาดับหน้าจอสมาร์ทโฟนให้เร็วขึ้น ภายในเวลา
30 วินาทีหรือ 1 นาที จะสามารถช่วยประหยัดแบตเตอรี่
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้มากขึ้น

ปิดการแชร์ ต�ำแหน่ง Location ใน Facebook Chat บน
Android โดยตัง้ ค่าที่ Setting > Location และติก๊ เครือ่ งหมาย
ถูกออกในช่อง ‘Wi-Fi Network Location Positioning’

า วางสมาร์ ท โฟนทิ้ ง ไว้ ใ นที่ ที่ มี
03 อย่
อากาศร้อน
ปิดการใช้งาน Handoff บน IOS
04
การวางสมาร์ทโฟนไว้ในทีท่ มี่ อี ากาศร้อนหรือในทีท่ แี่ สงแดด
ส่องถึงโดยตรง จะส่งผลให้พลังงานของแบตเตอรีล่ ดลงอย่าง
รวดเร็วกว่าปกติ

05 เปิด Airplane Mode ขณะชาร์จแบต

การปิดการใช้งาน Handoff ฟีเจอร์ใหม่บน ios 8 จะช่วยให้เรา
สามารถท�ำงานต่างๆ จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้
ภายใต้ iCloud เดียวกัน ถ้าไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ แนะน�ำให้ปิดการ
ใช้งานก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากทีเดียว ตัง้ ค่าที่ Settings
> General > Handoff & Suggested Apps > Handoff > Off

เปิดโหมด Airplane Mode เพื่อให้สมาร์ทโฟนหยุดการค้นหา
สัญญาณและปิดการเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน
และจะช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่เต็มไวขึ้นเร็วกว่า 2 เท่า

Energy saving tips
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ชี วิ ต แท้ จ ริ ง แสนเรี ย บง่ า ย
เรานั่ น เองที่ ยื น กรานให้ มั น ซั บ ซ้ อ น
Life is really simple,
but we insist on
making it complicated
ขงจื๊อ
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Living Slow Life
ในยุคสมัยทีท่ กุ อย่างเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม ท�ำให้การใช้ชวี ติ ของผูค้ นต้องขับเคลือ่ นไปอย่างเร่งรีบ ตัง้ แต่
ตื่นนอนจนเข้านอน แน่นอนว่าความรวดเร็วมีทั้งข้อดีข้อเสีย อย่าง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตทีฉ่ บั ไวท�ำให้ตามโลกได้ทนั ใจ รถไฟฟ้าทีช่ ว่ ยให้ถงึ
จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยให้เราประหยัดเวลา
ในทุกวันนี้ แต่การเร่งรีบจนเกินพอดีมักจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจ แล้วยังท�ำให้พลาดโอกาสเห็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบข้าง หรือรายละเอียด
ที่สวยงามบางอย่างไปได้
ถ้าเริ่มรู้สึกว่า โลกหมุนเร็วเกินไป ต้องเร่งรีบในทุกภารกิจ หรือ
วิ่งตามกระแสจนเริ่มอ่อนล้า เราเลยอยากชวนมาพักใต้ร่มเงาของ LEAF
ผ่อนจังหวะชีวติ ให้ชา้ ลงอีกนิด ใกล้ชดิ ธรรมชาติให้มากขึน้ และเติมความ
รื่นรมย์ด้วยความเรียบง่ายกันดีกว่า
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Slow life คืออะไร
วิถีชีวิตแบบช้าๆ ไม่ได้หมายความว่า ให้ใช้ชีวิตแบบเฉื่อยๆ นอนตื่นสายไม่ต้องไปท�ำงาน แต่หมายถึง
การใช้ชีวิตที่ย้อนกลับไปสู่ความเรียบง่าย เบรกตัวเองจากความเร่งรีบ ถอยห่างจากระบบอุตสาหกรรมและ
โลกทุนนิยม แล้วหันมาพึ่งพิงสิ่งใกล้ตัว เพื่อตัวเราเองและเพื่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งเหมารวมทุกอิริยาบถ
ของชีวิต หันมากินอาหารที่ใส่ใจสุขภาพ เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง อย่างปลูกผักกินเอง การเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีหัวใจหลักว่า ‘ใช้ชีวิตอย่างช้าๆ เพื่อความเพลิดเพลินในชีวิต’
จุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตแบบ Slow Life เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความคิดตรงกันว่า จะไม่ยอมให้ความสุขใน
ชีวิตหายไปเพราะ เร่งรีบตามกระแสสังคม จึงหันมาใช้ชีวิตแบบแช่มช้าแต่ยั่งยืน ‘Leo Babauta’ นักเขียนชื่อดัง
ชาวอเมริกัน หนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ชีวิตแบบช้าๆ ที่เขียนบทความลงบล็อก Zen Habits บทความของเขา
บอกเล่าถึง ความเรียบง่าย การกินอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างประหยัด ความสุข แรงจูงใจ การออม
และการบรรลุจดุ มุง่ หมายของชีวติ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ แบบมักง่ายของคนในยุคปัจจุบนั ส่งผลให้กลุม่ คน
ที่เห็นบทความนี้ได้น�ำความคิดดังกล่าวไปปฏิบัติตามอย่างแพร่หลาย
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Slow Life ประกอบขึ้นจากตัวอักษร 8 ตัว ซึ่งหมายถึงการดำ�เนินชีวิตอย่างลึกซึ้งทุกคำ� ประกอบด้วย

S Sustainable

L Learning

ใช้ชวี ติ อย่างยัง่ ยืนด้วยการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อาจเริม่ จาก
การพกถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกวิธี
หรือลงมือปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่ร่มเงาและออกซิเจน แถมยังเก็บดอกผล
ไว้ใช้ประโยชน์ได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าให้อคติมาปิดกั้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคย
ทดลอง อาจลองเข้าร่วมกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ เช่น ปลูกผักกินเอง
หรือออกไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และรู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น

L Local

I Inspiring

ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เช่น ท�ำอาหารกินเอง
จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เลือกกินผักผลไม้ตามฤดูกาล อุดหนุนสินค้า
จากร้านค้าในท้องถิ่นหรือเกษตรกรท้องถิ่น

มีแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิต อาจตั้งเป้าหมายที่จะท�ำ
ภายใน 1 ปี แล้วท�ำให้สำ� เร็จตามนัน้ หรือตามรอยคนต้นแบบทีเ่ รานับถือ

O Organic

พอใจในสิง่ ไม่ปรุงแต่ง หันมาเลือกใช้สนิ ค้าทีไ่ ม่พงึ่ สารเคมี เช่น
ผักออร์แกนิค แชมพูหรือสบู่ที่ท�ำจากธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้
ถูกเลี้ยงแบบใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะยิ่งเรารับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายน้อย
เท่าไร ร่างกายก็จะลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น

FFun

มองโลกอย่างสดใส ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน ลดความกังวล
มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน

W Wholesome

E Experience

รักษาสุขภาพของตัวเองเพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
โดยยึ ด หลั ก 4 อ อารมณ์ ดี แ จ่ ม ใส ทานอาหารปลอดสารเคมี
ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ และอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์

ฝึกฝนทักษะที่ถนัดจนเชี่ยวชาญกลายเป็นประสบการณ์ที่บอก
ต่อคนอื่นได้ เช่น เล่นโยคะเป็นประจ�ำ แล้วชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วม
เล่นให้สุขภาพดีไปพร้อมกัน หรือใช้เวลาว่างฝึกท�ำขนมสูตรตัวเองจน
อยู่มือ แล้วแบ่งปันความอร่อยให้คนใกล้ตัว
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เหตุผลที่ต้อง ‘ช้า’
การใช้ชีวิตที่เร่งรีบจนเกินพอดีนอกจากจะท�ำให้ตัวเราไม่มีความสุขและรู้สึกเหนื่อยล้าแล้ว ความเร่งรีบยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค
Hurry Sickness Syndrome หรือโรคความเร่งรีบของคนเมือง นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์ ศัลยแพทย์อิสระ ผู้เขียนบทความเรื่อง ‘เพราะอะไร
ถึงต้องช้า’ ของสถาบันต้นกล้าหนึ่งในสมาชิกกลุ่มจิตต์วิวัฒน์ ให้ความหมายถึงคนที่เป็นโรคความเร่งรีบ ผ่านนิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 233 ว่า
คนที่เป็นโรคนี้จะมีอาการจากการเร่งรีบจนหายใจหอบ หัวใจเต้นเร็ว แขนขาหมดแรง ใจสั่น ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ และ
ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือ ความเร่งรีบยังเป็นตัวการที่ท�ำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพราะความต้องการที่รวดเร็วของคนเรา จึงเร่งให้เกิด
การใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อเร่งผลิตวัตถุดิบสู่ตลาดให้เพียงพอต่อความต้องการ
'สัญลักษณ์หอยทาก' เป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องวิถีชีวิตแบบเก่าให้กลับคืนมา เพื่อใช้
ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตแบบใหม่ และสร้างสมดุลต่อการใช้ชีวิตในยุคที่โลกมีความทันสมัยมากขึ้น หอย
ทากเป็นตัวแทนของการเคลื่อนที่แบบช้าๆ เคลื่อนไหวช้าๆ ปรับตัวง่าย ใช้ชีวิตง่ายๆ สบายๆ สังเกต
ได้จากหอยทากจะนำ�บ้านของเขาแบกไปด้วยในทุกๆ ทีท่ เี่ ขาไป เมือ่ หยุดเดินในสถานทีไ่ หน ก็สามารถ
อยู่ได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 'หอยทาก' จึงเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตแบบ Slow Life
ที่ต่อสู้กับความเร่งรีบ และความไม่รู้จักอดทนของผู้คนในยุคนี้
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10 Tips to help Slow Life & enjoy your Life

1

10

Turn Off

ลองใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบสงบ ลดการจ้องหน้าจอสมาร์ทโฟน
โทรทัศน์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้าง เพื่อหยุดวิ่งตามกระแส
ต่างๆ ให้ชีวิตได้มีจังหวะการหายใจมากขึ้น

เลือกท�ำอะไรทีละอย่าง เป็นขัน้ เป็นตอน และมุง่ มัน่ ท�ำให้สดุ ฝีมอื
ไม่ต้องรีบร้อน ซึ่งมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่า จิตใจก็เบิก
บานไม่ว้าวุ่น

2

9

3

8

4

7

5

6

กลับมาสานสายสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือ
สมาชิกในครอบครัว ผ่านโลกจริงแทนโลกเสมือนจริงทีค่ ยุ กันผ่าน
ข้อความรวดเร็วแต่ไร้ปฎิสัมพันธ์

ผ่อนคลายจากงาน โดยแบ่งเวลามาท�ำสมาธิ เพื่อเป็นการปลด
พันธนาการที่ผูกติดกับความเครียดให้หลวมลง

หาเวลาว่างออกไปท่องเทีย่ วในสถานทีธ่ รรมชาติ ทีอ่ ากาศปลอด
โปร่ง และห้อมล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ แทนการอยู่
ในสภาวะบีบคัน้ จากวิถคี นเมือง เพือ่ เติมพลังงานให้ตวั เองสดชืน่
อยู่เสมอ

ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติงา่ ยๆ ในรัว้ บ้าน ลองปลูกผักสวนครัว
รดน�้ำต้นไม้ แต่งเล็มต้นไม้ หรือไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้
บ้าน แทนการเดินห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นให้เรา
ต้องวิ่งไปพุ่งชนกับอารมณ์หรือความต้องการของตัวเอง

อย่ายึดติดว่า ความสุขคือสิง่ ของราคาแพงทีเ่ ราต้องดิน้ รนไขว่คว้า
มาไว้กบั ตัว เพราะความสุขสามารถเกิดขึน้ จากทุกสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นชีวติ
ประจ�ำวัน แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงินก็ตาม

เลี่ยงการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด หันมาท�ำอาหารง่ายๆ กินเอง
โดยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้
ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ทานอาหารช้าลง ค่อยๆ เคี้ยวเพื่อให้รับรู้รสความอร่อยของ
อาหาร แถมยังเป็นการช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�ำงานไม่หนัก
จนเกินไป

ลดการเดินทางทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาจราจรหรือสภาพแออัดของ
ฝูงชน โดยหันมาใช้วิธีอื่น เช่น การปั่นจักรยานแทน เพื่อเป็น
การประหยัดพลังงาน แถมยังได้เก็บรายละเอียดในชุมชนที่เรา
อาจจะเคยผ่านโดยไม่ทันได้สังเกต
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Slow Food

วิถชี วี ติ แบบ Slow Life คือการรักษาความเป็นท้องถิน่ ดัง้ เดิมเอาไว้ อาหารจึงเป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ด้วย เนือ่ งจากวงจรอาหารทุกวันนี้
เร่งผลิตเพื่อเน้นจ�ำนวนจนไม่มีคุณภาพ และมีการขนส่งจากแดนไกลถึงมือผู้บริโภค ซึ่งวงจรเหล่านี้ ล้วนแต่ลดทอนคุณค่าของสารอาหาร
กระแส Slow Food ถือก�ำเนิดขึ้นในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อต้องการให้ผู้คนหันมาให้ความส�ำคัญกับวัตถุดิบและการปรุงอาหาร
ที่ดีและสะอาด แทนการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด Slow Food จึงเป็นแนวทางเพื่อให้เราหันมาปรุงอาหารด้วยตัวเอง โดยใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นหรือ
เนื้อสัตว์ที่ได้จากฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย 									
		 หัวใจหลักของ Slow Food คือ สอนให้รู้จักรสชาติธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง และรู้ที่มาของอาหารว่ามาจากสถานที่ใดอีกด้วย

Slow Food ดียังไง
ลดค่าใช้จ่าย
คุณภาพและสุขภาพที่ดี
บอกลาอาหารส�ำเร็จรูป แล้วหันมาท�ำอาหารกินเอง เพราะอาหาร
การซือ้ ผักผลไม้ตามฤดูกาลเป็นการช่วยลดค่าใช้จา่ ย เพราะไม่มี
ปรุงสดใหม่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องผงชูรสและ ค่าขนส่ง ไม่มีค่าเก็บรักษาสินค้า แถมยังได้สารอาหารเต็มเปี่ยมจาก
สารเคมี ท�ำให้มสี ขุ ภาพดี เพราะได้ทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ แล้วยังท�ำให้ ผักผลไม้สดใหม่ การกินผักผลไม้ตามฤดูกาลยังเป็นการช่วยลดการใช้
เรากินแบบไม่ทิ้งขว้าง ถ้าวัตถุดิบเหลือใช้ก็ยังเก็บไว้ใช้ในมื้อต่อไปได้ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และสารเคมีในการเร่งดอกออกผลอีกด้วย
สนับสนุนเกษตรท้องถิ่น
การซื้อของจากตลาดท้องถิ่นและร้านค้าเล็กๆ ท�ำให้ได้พบปะ
อาหารในระบบอุตสาหกรรมมักผ่านการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้ ผูผ้ ลิตโดยตรง ได้ของสดใหม่ การได้คยุ กับพ่อค้าแม่คา้ ช่วยกระชับความ
ได้ของที่ดีเลิศ ท�ำให้พันธุ์ผักผลไม้พื้นเมืองหายไป ซึ่งการกินอาหารตาม สัมพันธ์ในชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการ
ฤดูกาลจะช่วยให้พืชทั้งหลายไม่สูญพันธุ์
สนับสนุนผู้ผลิตที่จะได้รายได้กลับไปเต็มเม็ดเต็มหน่วย
อนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง
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เริ่มต้นกินแบบ Slow Food
เสน่ห์การกินอาหารแบบ Slow Food คือการใส่ใจในทุกๆรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำ การปรุงและยังรวมไปถึงการกินอีกด้วย
การกินแบบ Slow Food จึงเป็นการกินแบบละเมียดละไม อาจฟังดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่จริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิด LEAF มีค�ำแนะน�ำที่จะ
ท�ำให้การกินอาหารแบบ Slow Food กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆ ก็สามารถท�ำได้

ลด ละ เลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ด
ส�ำหรับคนทีช่ อบกินอาหารฟาสต์ฟดู้ ควรค่อยๆ ลด โดยเริม่ จากการจัดสมดุลเรือ่ งการ
กินใหม่ เช่น หากวันนี้กินอาหารฟาสต์ฟู้ด พรุ่งนี้กินอาหารเพื่อสุขภาพ ค่อยๆ ปรับวิธีการกิน
อาหารเพื่อให้เกิดความเคยชิน ส�ำหรับพนักงานออฟฟิศช่วงพักกลางวัน หากเบื่อกับการกิน
อาหารตามสั่งอาจลองท�ำเมนูอาหารง่ายๆ ใส่กล่องข้าวหรือปิ่นโตน่ารักๆ ไปกินที่ท�ำงาน
เพื่อสุขภาพที่ดี แถมยังถูกปากและประหยัดเงินอีกด้วย

ปรุงรสจากวัตถุดิบธรรมชาติ
เลี่ยงการปรุงรสด้วยส่วนผสมที่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นอย่าง ผงชูรส ผงปรุงรส
ต่างๆ ที่ให้โทษต่อร่างกายมากมาย แล้วหันมาใช้เครื่องปรุงจากธรรมชาติ เช่น มะนาว
มะขามให้รสเปรี้ยว เกลือให้รสเค็ม ได้รสชาติอร่อยไม่แตกต่างกันแถมยังดีต่อสุขภาพ
อีกด้วย โดยใช้วิธีการปรุงอาหารด้วยการนึ่ง ต้ม ตุ๋น แทนการผัดและทอดที่มีอุณหภูมิสูง
เพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหาร และลดการปล่อยความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม

เคี้ยวช้าๆ เพื่อสุขภาพที่ดี
การกินอาหารช้าๆ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ตรงกันข้ามหากเร่งรีบกินอาหารเร็ว
เกินไป อาจท�ำให้อาหารย่อยได้ยากและรู้สึกอึดอัด การเคี้ยวอาหารช้าๆ จะท�ำให้คุณเพลิดเพลิน
กับการลิ้มรสชาติอาหาร แถมยังได้สุขภาพที่ดีด้วย

ปลูกผักกินเอง
ไม่ว่าพื้นที่จะเล็กแค่ไหนก็สามารถปลูกได้ อาจท�ำแปลงผักเล็กๆ ริมระเบียง
ประยุกต์เอาของเหลือใช้ เช่น ขวดน�้ำ หม้อเก่า มาใช้แทนกระถาง หากมีพื้นที่มากหน่อย
อาจเลือกปลูกผักตามฤดูกาล เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดูแลมากมาย แถมยังได้ผักสดใหม่
ไร้สารเคมีอีกด้วย
นอกจากนี้ LEAF ยังนำ�เคล็ดลับการเลือกซื้อผักเพื่อให้ได้ผักที่ถูกใจ มีคุณภาพกลับบ้านไปปรุงอาหาร มาฝากอีกด้วย
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ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อผัก

เลือกซื้อสินค้าออร์แกนิค
ผักที่ปลูกแบบออร์แกนิคหรือเกษตรอินทรีย์ เป็นการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีทุกกระบวนการ
ท�ำให้ผักมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน และยังปลอดภัยอีกด้วย ถ้าต้องการหาซื้อผัก
ที่ ป ลู ก แบบออร์ แ กนิ ค สามารถสั ง เกตได้ จ ากตรารั บ รองคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
เพราะเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
ในประเทศไทยมีตรารับรอง ‘Organic Thailand’ ที่ตรวจสอบโดยส�ำนักงานมาตรฐานเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากส�ำนักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (มกท.) โดยตรารับรองนีใ้ ช้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบแบบสากลตามหลักสมาพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ทั้งนี้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ร่วมกับตรารับรอง IFOAM
Accredited เสมอ ส่วนตรารับรองในประเทศอืน่ ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามี USDA Organic ประเทศ
อิตาลีมี Bioagricert แต่ละประเทศมีสิทธิ์ขอตรารับรองของประเทศอื่นๆ ได้ด้วย
(เรียบเรียงข้อมูลจาก : http://www.greennet.or.th/)
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ใบ ผล ก้าน เลือกอย่างไรดี
- ใบ ควรเลือกซื้อใบที่สด ไม่แห้ง ช�้ำ เหลืองหรือมีราขึ้น
- ผล สังเกตว่าขั้วติดแน่น สีสด ผิวตึง ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป
- ก้าน สังเกตบริเวณก้านใบ ก้านดอก หรือโคนต้นไม่มีสีขาวหรือสีเทาของเชื้อรา

ล้างผักให้ถูกวิธี
เราสามารถล้างผักให้สะอาดได้ดว้ ยข้าวของเครือ่ งใช้ทสี่ ามารถ
หาได้จากในครัว เช่น แช่ผักด้วยน�้ำซาวข้าวประมาณ 10 นาที ตามด้วย
ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด หรือ แช่ผักด้วยน�้ำเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน�้ำ
4 ลิตร แล้วแช่ผักทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ตามด้วยล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
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Slow Workout
ออกกำ�ลังกายอย่างช้าๆ
หลายๆ คนออกก�ำลังกายเพราะต้องการลดน�้ำหนัก ท�ำให้ออกก�ำลังกายอย่างหักโหม ยิ่งหักโหมมากก็ยิ่งเหนื่อยง่าย
พอเหนื่อยก็หมดสนุก เลยท้อใจที่จะออกก�ำลังกายอีก ทั้งที่จุดประสงค์หลักของการออกก�ำลังกาย ไม่ว่าจะเพื่อลดน�้ำหนักหรือ
ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง คือ การท�ำอย่างสม�่ำเสมอค่อยเป็นค่อยไป อาจเริ่มจาก 15 นาทีก่อน พอร่างกายเริ่มชินและสนุกไปกับ
การออกก�ำลังกายก็ค่อยๆ เพิ่มเวลาในการออกก�ำลังมากขึ้น

ช้าๆ แบบโยคะ
การฝึกโยคะเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่ใช้อุปกรณ์เพียงแค่ 1 อย่าง คือ
เสือ่ โยคะ และสามารถฝึกได้ดว้ ยตัวเองทีบ่ า้ น ซึง่ การฝึกโยคะเป็นประจ�ำ
จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย หายเครียด เพราะการปฏิบัติท่าต่างๆ จะเน้น
การฝึกจิตให้จดจ่อกับการหายใจเข้าออก ท�ำให้มีสมาธิและช่วยบรรเทา
อาการปวดเมื่อยจากการท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันด้วย
ถ้าหากรู้สึกเหนื่อย เครียด ล้าจากการท�ำงาน การพักผ่อนที่ดี
ทีส่ ดุ คือ ‘การหายใจ’ พาตัวเองไปอยูใ่ นทีท่ โี่ ปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
แล้วค่อยๆ ก�ำหนดลมหายใจให้ช้าลง ค่อยๆหายใจลึกๆอย่างช้าๆ เพื่อ
รับรู้ถึงลมหายใจที่ก�ำลังเข้า-ออก ความตึงเครียดที่มีอยู่จะค่อยๆ
ผ่อนคลายอย่างช้าๆ เหมือนเป็นการกดปุม่ Reset ให้กบั ร่างกายดีๆ นีเ่ อง

ไท่เก๊กหรือไทเก๊ก
การออกก�ำลังกายที่น�ำการฝึกลมปราณและสมาธิมารวมกัน
ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยจังหวะที่ผสมผสานกลมกลืนอย่าง
ลงตัว ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่า หากฝึกไท่เก๊กเป็นประจ�ำวันละ 2 รอบ
จะท� ำ ให้ สุ ข ภาพแข็ ง แรงและร่ า งกายพริ้ ว ไหว การฝึ ก ไท่ เ ก๊ ก มี
ข้อดีมากมาย เช่น ท�ำให้สมาธิแน่วแน่ ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ
การขับถ่ายของเสีย และยังช่วยให้สมองได้พกั ผ่อนซ่อมแซมตัวเองด้วย
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ขอบคุณภาพจาก บ.บู้ต่างกัน

สะพานริมชายฝั่งเกาะหมาก จ.ตราด
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Slow Travel
การออกเดินทางของแต่ละคน มักมีเหตุผลที่แตกต่างกัน บางคนออกไปเพื่อช็อปปิ้ง พักผ่อน พบปะเพื่อนฝูง หาแรงบันดาลใจใน
การท�ำงาน ไม่วา่ จะออกเดินทางด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม การเดินทางไม่ได้หมายถึงการไปให้ถงึ จุดหมายเท่านัน้ แต่หมายถึงเรือ่ งราวระหว่าง
ทาง ที่เราได้พบ รู้สึก เรียนรู้ ทั้งผู้คน วัฒนธรรม มิตรภาพ เพราะ การเดินทางบางครั้งอาจสอนให้รู้จักความแตกต่างในการใช้ชีวิต
ได้เห็นธรรมชาติในมุมทีไ่ ม่เคยสัมผัส เข้าใจความสุขทีเ่ รียบง่าย อย่ารีบออกเดินทางเพียงเพือ่ ไปให้ถงึ จุดหมาย ลองปล่อยให้ตวั เองได้สมั ผัส
ความงามระหว่างทาง อาจถึงช้าหน่อยขลุกขลักไปบ้าง แต่คุณอาจค้นพบความหมายของการเดินทางที่ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา

ตัวอย่างการเดินทางแบบ Slow Travel
ตะลุยลาว
กั๊กและโบ็ท สองหนุ่มเพื่อนซี้ จากเพจ Journey Easy Funny
ที่เดินทางโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดา การเดินทางของพวกเขา
แตกต่างจากการเดินทางของคนทั่วไปตรงที่ว่า เดินทางอย่าง
ไม่เร่งรีบ อาจมีจอดพักระหว่างทางเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน หรือ
จอดพักชมบรรยากาศข้างทางที่สวยงามตามที่พวกเขาต้องการ
LEAF ขอหยิบยกการเดินทางที่น่าสนใจ ‘ซ้อน2ตะลุยลาว
เหนือ’ การเดินทางครัง้ นีพ้ วกเขาขนมอเตอร์ไซค์ขนึ้ รถไฟไปเชียงใหม่
แล้วขับรถเข้าชายแดนประเทศลาว ด้วยความเร็ว 60-80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ท�ำให้ได้ชื่นชมความงามระหว่างทาง ส่วนที่พักพวกเขา
เลือกที่จะกางเต็นท์ตามวัดหรือโรงเรียนเพื่อประหยัดเงิน แถมได้
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวบ้าน การเดินทางครัง้ นีไ้ ด้สอนให้พวกเขาเรียน
รู้ว่า ‘ธรรมชาติ ความเรียบง่าย มิตรภาพ คือสีสันของการเดินทาง
ที่ท�ำให้สนุกและตื่นเต้น อย่ามุ่งหวังเพียงเพื่อจะไปให้ถึงปลายทาง
เพียงอย่างเดียว’

ปล่อยใจไปทะเล
เกาะหมาก จ.ตราด เป็นสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ทีม่ บี รรยากาศ
เงียบสงบเหมาะแก่การเติมพลังงานให้ตัวเอง ท้องฟ้าเข้มสีครามกับ
น�้ำทะเลใสราวแก้ว เหมาะส�ำหรับการชวนเพื่อนฝูง คนรู้ใจ หรือ
ครอบครัว ไปพักผ่อน นั่งทอดอารมณ์ หรือจะลงไปด�ำน�้ำว่ายดู
แนวปะการังและหมู่ปลาที่ยังคงสภาพสมบูรณ์
นอกจากทะเลที่สวยงามแล้ว เกาะหมากยังมีวิถีชีวิต
ที่สวยงามด้วยเช่นกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตผูกพันกับทะเล
อยู่อย่างเรียบง่ายและพยายามรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลไว้ให้
สวยงาม ชาวบ้านส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นชาวเลแล้ว ยังท�ำอาชีพ
เกษตรกรปลูกมะพร้าวและยางพาราเพือ่ รักษาคุณค่าของวัฒนธรรม
ทางอาชีพไว้ให้คงอยู่
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LONG TALK

ช้าๆ แต่เป็นสุข
ตาม ‘ต้องการ’
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LONG TALK

การใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติดูจะเป็นเรื่องยากสำ�หรับหลาย
คนในยุคนี้ ทีเ่ วลามีคา่ ยิง่ กว่าทองคำ� จึงทำ�ให้เร่งรีบกับการใช้ชวี ติ จนไม่มเี วลา
ที่จะหยุดพัก การกลับมาใช้ชีวิตกับธรรมชาติ อย่างการปลูกผักกินเอง
กินอาหารปลอดสารพิษ
บางคนอาจมองว่าเป็นเรือ่ งยาก เพราะคิดไปเองว่า หากเลือกชีวติ สีเขียว
จะต้องทิง้ สีสนั และความสะดวกสบายของชีวติ แบบคนในอดีต ทำ�ให้การตัดสิน
ใจก้าวเท้าแรกออกจากวิถีแบบคนเมือง จึงยากแสนยาก จนอาจต้องพึ่งพา
จุดเปลี่ยนสำ�คัญเป็นแรงเหวี่ยงพาให้เราได้ออกมาลอง

LONG TALK

ต้ อ ง-วลั ย กร สมรรถกร หรื อ ที่ รู้ จักกั น ในชื่ อ ‘ต้ อ งการ’
นามปากกาของนักวาดการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ และนักเขียนที่มาก
ประสบการณ์วัย 43 ปี
หลายคนชืน่ ชอบผลงานลายเส้นของเธอ จากหนังสือความสุขของกะทิ
‘ต้องการ’ เป็นคนหนึ่งที่เจอจุดเปลี่ยนในชีวิต จากปัญหาสุขภาพ ท�ำให้
ชีวิตสาวเมืองผู้คลุกคลีอยู่กับงานออกแบบ เปลี่ยนมาใช้ชีวิตสีเขียวเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ และเธอก็มั่นใจว่าใครๆ ก็ท�ำได้

“เราตั้งใจว่าจะเป็นผู้ส่งต่อเรื่องราว
ออร์แกนิคผ่านภาพวาดสีดอกไม้
เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องสุขภาพและ
ออร์แกนิคมากขึ้น”
จุดเริ่มต้นสู่ถนนนักวาดภาพ

ชาดอกอัญชันสู่แนวคิดสีน�้ำออร์แกนิค
ที่มาของสีน�้ำจากดอกไม้มาจากการกินชาดอกอัญชัน เห็นว่าใส่
น�้ำร้อนลงไปในดอกอัญชันแล้วเปลี่ยนสี เมื่อน�ำมาระบายแล้วรู้สึกว่ามัน
ใช้ได้ดี หลังจากนั้นก็เริ่มค้นคว้าและทดลองเอาดอกไม้หลายชนิดมา
ระบายดู พบว่าโทนสีจากดอกไม้ใสหวานกว่าสีจากกล่อง ทดลองจนได้
ดอกไม้ทเี่ ป็นแม่สหี ลักคือ ดอกอัญชัน ให้สมี ว่ ง ดอกกรรณิการ์ให้สเี หลือง
และพริกฝรั่งให้สีแดง ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้แค่สีจากดอกไม้เท่านั้น แต่ยังใช้
สีจาก ใบไม้ เปลือกไม้ ผัก ที่สามารถหาได้จากต้นไม้ในบ้านที่ปลูก
เอาเอง การใช้สีออร์แกนิคท�ำให้เรียนรู้ว่า การทดลองเกีย่ วกับออร์แกนิค
ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เหมารวมถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนมาพึ่งพาธรรมชาติด้วย

จากป่วยสู่เปลี่ยน
เมื่อ 6 ปีก่อน ป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังที่ข้อมือ บอกไม่ได้ว่า
โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มั่นใจได้ว่ามาจากการท�ำงานอย่างหนัก
“ตอนนัน้ ทุกอย่างเกิดขึน้ เร็วมากภายใน 2 คืน ยังไม่ทนั ได้ตงั้ ตัวก็เข้าห้อง
ผ่าตัดแล้ว โชคดีที่มะเร็งไม่ลุกลามเพราะยังเป็นขั้นที่ 1 หลังจากวันนั้น
ก็เริ่มทบทวนการใช้ชีวิตเพราะไม่อยากกลับไปป่วยอีก ช่วงแรกจิตตก
ไม่รจู้ ะดูแลตัวเองอย่างไร จนเพือ่ นแนะน�ำให้ไปเข้าคอร์สธรรมชาติบำ� บัด
กับหมออินเดีย พอได้รู้จักออร์แกนิคและธรรมชาติบ�ำบัด ก็มั่นใจเลยว่า
นี่แหละคือค�ำตอบส�ำหรับชีวิตเรา”

หลั ง เรี ย นจบจากภาควิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มาท�ำงานเป็น Interior Designer หลายปี จนวันหนึ่งในงาน
หนั ง สื อ ท� ำ มื อ มี โ อกาสได้ ท� ำ หนั ง สื อ ภาพวาดไปขายปรากฎว่ า
พี่โหน่ง-วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการอ�ำนวยการนิตยสาร
a day ชื่นชอบผลงานจึงชวนให้วาดภาพการ์ตูนในนิตยสาร นี่คือจุดเริ่ม
ต้นของอาชีพนักวาดการ์ตูน หลังจากนั้นมีโอกาสเขียนคอลัมน์ และวาด
ล้างพิษด้วยผักผลไม้สด 9 เดือน
ภาพประกอบให้กับหลายๆที่ จากงานประจ�ำก็ผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์ได้
ช่วงที่เข้าคอร์สเขาให้อดอาหารล้างพิษ ตอนนั้นกินแต่ผักผลไม้
ประมาณ 2 ปีแล้ว ทั้งเขียนวาดภาพประกอบท�ำหนังสือของตัวเองและ
ท�ำเวิร์คช็อปสีน�้ำจากดอกไม้ (Water Color Organic) ซึ่งงานหลังจะเน้น สดที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ทั้งร้อนและเย็น จึงเน้นทานผลไม้เพราะ
เรือ่ งเกีย่ วกับออร์แกนิคและพยายามสร้างงานด้วยสีนำ�้ จากดอกไม้ทั้งหมด กินง่ายและอิ่มเร็ว กินต่อเนื่องมา 9 เดือน เดือนแรกที่กินน�้ำหนักลดไป

LONG TALK

6 กิโล ระหว่างนั้นก็เริ่มค้นคว้าเรื่องออร์แกนิคและการพึ่งพาตนเอง
จนได้มีโอกาสไปสร้างบ้านดินกับพี่โจน-จันได ที่ จ.เชียงใหม่ ตอนนั้น
ถึงจะกินแค่ผักกับผลไม้ แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงและมีพลังที่จะท�ำ
อะไรได้หลายๆ อย่างไม่เหมือนกับตอนที่กินอาหารทั่วไป ปัจจุบันกลับ
มากินเกือบทุกอย่างเป็นปกติ แต่จะเน้นกินอาหารออร์แกนิคเป็นหลัก

ใช้ชีวิตช้าๆ แต่มีความสุข
พอผ่านการป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตสวยงาม การมีชีวิตทุกวัน
นี้เป็นสิ่งที่ดี พยายามรักชีวิต ท�ำชีวิตให้ดี เปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบ
Slow Life มา 6 ปีแล้ว ยอมขายบ้านที่กรุงเทพฯ มาอยู่ที่ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา เพื่อมาใช้ชีวิตแบบสบายๆ ในช่วงแรกยอมรับว่ายาก
ส�ำหรับชีวติ คนเมือง แต่ถา้ มีใจจะท�ำก็ไม่มปี ญั หา ช่วงทีย่ า้ ยมาอยูใ่ หม่ๆ
ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ก็ล�ำบากเพราะยังคงต้องส่งงาน ก็ต้องขอบคุณ
อินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ท�ำงานได้อย่างอิสระ ไม่ต้องเปลี่ยนสังคม แล้วยัง
ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ตอนนี้รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว ไม่เครียดกับ
ชีวิตเหมือนแต่ก่อน ร่างกายแข็งแรง มีความสุขและสนุกไปกับการ
ใช้ชีวิต

ส่งต่อเรื่องราวออร์แกนิค
พอได้มาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิคแล้วก็รู้สึกว่า สมัยก่อนตอนที่
ยังไม่มีการใช้สารเคมีมากขนาดนี้ เราก็อยู่กินกันอย่างธรรมชาติได้
เมื่อสารเคมีเริ่มเข้ามาพร้อมระบบอุตสาหกรรมในการผลิตอาหาร
ที่เร่งการเจริญเติบโตด้วยยาปฏิชีวนะ อาหารจึงเป็นพิษมากขึน้ คนที่กนิ
เข้าไปก็เหมือนสะสมสารเคมีไว้ในร่างกาย พอร่างกายรับไม่ไหวก็ป่วย
เป็นโรค “เราจึงตั้งใจว่า จะเป็นผู้ส่งต่อเรื่องราวออร์แกนิคผ่านภาพวาด
สีดอกไม้ เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องสุขภาพและออร์แกนิคมากขึ้น
อยากใช้ชีวิตแบบ Slow Life ควรเริ่มจาก
ค่อยๆ เริ่มจากปรับเปลี่ยนอาหารที่ทานทุกวัน และ
วันพักผ่อนปรับให้ตรงกับชีวิตและอาชีพของเรา หันมาทานข้าว
ที่ปลูกแบบอินทรีย์แทนข้าวที่ใช้สารเคมี เพราะอร่อยและ
ปลอดภัยกับสุขภาพด้วย
ความพิเศษในชีวิต
ความพิเศษทีส่ ดุ คือ การได้รจู้ กั สิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘ออร์แกนิค’
จนมาใช้ชีวิตออร์แกนิคแบบน่าอิจฉาอยู่ที่ปากช่อง ทุกวันนี้
มีความสุขมากและสนุกมากค่ะ
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LET’S DO IT

Homemade Flower Soap
อากาศเริ่มหนาวแล้ว การรักษาผิวพรรณจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
สบู่เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวของเรา LEAF ฉบับนี้
ขอแนะน�ำสูตรท�ำสบู่ดอกไม้ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร สามารถ
ท�ำได้งา่ ยๆ และใช้งานได้จริง แถมยังมอบเป็นของขวัญในโอกาส
พิเศษได้อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วละก็....ลุย!!!

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. กลีเซอรีน (Glycerin) หรือเบสสบู่ แบบใส 1 กิโลกรัม
(ส�ำหรับสบู่ขนาดปกติ ประมาณ 10 ก้อน)
2. หัวน�้ำหอม		
1 ช้อนโต๊ะ
3. หัวแชมพู		
1 ช้อนโต๊ะ
4. สมุนไพร (ตามที่ต้องการ)
		 - ผงขมิ้นชัน
½ ช้อนโต๊ะ
		 - น�้ำผึ้ง		
5 ช้อนโต๊ะ
		 - น�้ำมะขามข้น
½ ช้อนโต๊ะ
5. น�้ำเปล่า		
1 ลิตร
แอลกอฮอล์ ส เปรย์ กระทะ หม้ อ สแตนเลส ไม้ พ าย มี ด
แม่พมิ พ์สบู่ ดอกไม้แห้ง (เลือกได้ตามชอบใจ) กระดาษไขหรือพลาสติก

LET”S DO IT

มาเริ่มทำ�กันเถอะ
1. หั่นกลีเซอรีนเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในหม้อ
2. น�ำน�ำ้ สะอาดใส่กระทะตัง้ ไฟอ่อนๆ จากนัน้ น�ำหม้อทีม่ กี ลีเซอรีน
วางบนกระทะ ปล่อยทิ้งไว้จนกลีเซอรีนละลายไปพร้อมๆ กับน�้ำ
ที่เดือดในกระทะ
3. น�ำน�ำ้ ผึง้ หรือ น�ำ้ มะขามข้น หรือ ผงขมิน้ ชัน ผสมกับกลีเซอรีน
ขณะทีล่ ะลาย พร้อมใส่หวั เชือ้ น�ำ้ หอม หัวเชือ้ แชมพู คนให้เข้ากัน
อย่าให้ส่วนผสมแข็งตัว (สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนผสมตามที่
ต้องการ)
4. ใช้กระดาษไขหรือพลาสติกวางลงในแม่พมิ พ์ น�ำส่วนผสมเทใส่
แม่พิมพ์ จัดเรียงดอกไม้บนก้อนสบู่ตามความสวยงาม
5. ก่อนที่สบู่จะแข็งตัวให้ฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์ไล่ฟองอากาศ
ออกจากเนื้อสบู่ ทิ้งไว้ 30 นาที สบู่จะจับตัวเป็นก้อน
6. แกะสบูอ่ อกจากแม่พมิ พ์ ตัดสบูเ่ ป็นก้อนสีเ่ หลีย่ มขนาดเหมาะมือ

ประโยชน์ของสมุนไพร

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้สบู่สมุนไพรบ�ำรุงผิวลายดอกไม้
ที่แสนเก๋มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้น เห็นไหมว่าการท�ำสบู่ใช้เองไม่ยาก
อย่างที่คิด ลองท�ำกันดู เพื่อเป็นของขวัญส�ำหรับคนพิเศษหรือ
ของขวัญในเทศกาลต่างๆ

ผงขมิ้ น ชั น = มี ส รรพคุ ณ ท� ำ ให้ ผิ ว พรรณนุ ่ ม นวลเต่ ง ตึ ง
รักษาสิวเสี้ยน สิวผด สิวอุดตัน ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคัน
และยังมีสรรพคุณป้องกันการงอกของขน
น�้ำผึ้ง = ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัยและป้องกันการเกิด
ริ้วรอยแห่งวัย สามารถปกป้องผิวจากรังสียูวี และช่วยฟื้นฟู
ผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส

Tip
1. การไล่ฟองอากาศด้วยแอลกอฮอล์สเปรย์จะท�ำให้เนือ้ สบูเ่ นียน
เรียบไม่เป็นฟองอากาศ
2. กระดาษไขหรือแผ่นพลาสติกจะช่วยให้แกะสบู่ออกจาก
แม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น

น�้ำมะขามข้น = ช่วยปรับสภาพผิวตามธรรมชาติ บ�ำรุงผิวพรรณ
ให้ผิวขาวเนียนเปล่งปลั่ง สดใส ดูอ่อนเยาว์ มีวิตามิน เอ บีและซี

45
LEAFMAGAZINE

STORY: SAOWANEE SEENONTHAN

QUIZ

The Cactus Quiz
You Know ? คนไทยโบราณเชื่อว่าใครปลูกกระบองเพชรให้
ออกดอกได้ผนู้ นั้ จะมีโชคมีลาภ ดังนัน้ คนไทยจึงเชือ่ ว่ากระบองเพชร
เป็นพันธุ์ไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่ง ถึงแม้กระบองเพชรจะเต็มไปด้วย
หนาม แต่หนามนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ร้างมนต์เสน่หใ์ ห้กบั กระบองเพชร ลอง
เลือกภาพกระบองเพชรที่คุณชอบมากที่สุด 1 ต้น แล้วมาดูกันว่า
คุณมีนิสัยอย่างไร
เรียบเรียงข้อมูลจาก : http://www.blogthings.com/thecactusquiz

QUIZ

A

B

C

A

D
B

คุณเป็นคนเรียบง่ายติดดิน
่บน
คุณมักจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตที่อยู
ายเปน็ ทีส่ ดุ
พืน้ ฐานของความเปน็ จริง คุณรักความเรยี บง่
หน้ากับสิ่ง
ชอบท่องเที่ยว และกล้าหาญ กล้าที่จะเผชิญ
ขยันท�ำงาน
ที่ท้าทาย และคุณยังมีความคิดสร้างสรรค์
ใจในการ
โดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย คุณมักมีแรงบันดาล
้ตามใคร
ท�ำงานเสมอ มีความเป็นผู้น�ำสูงไม่ชอบเป็นผู

คุณเป็นคนมีคว
ามทะเยอทะ
คุณเป็นคนที่มีค ยาน
วามรับผิดชอ
ข อ ง ต น เอ ง ช
อ บ ท� ำ อ ะ ไ ร ต า บ ต ่ อ ก า ร ก ร ะ ท� ำ
ม ร ะ เบี ย บ แ บ บ
คุณไม่สนใจผู้ค
แผ
นรอบข้างคุณม
ักจะใช้เวลาไปก น
ของตวั เองอยา่ ง
ั
บ
เรื่อง
เขม้ ง
โดยไม่ปล่อยปล วดและมนี สิ ยั ใสใ่ จทกุ รายละเอ
ยี
ะละเลยอะไรให
้ผ่านไปอย่างล้ม ด
เหลว

C

D

คุณเป็นคนมีเหตุมีผล
คุณเป็นคนมีความรอบคอบระมัดระวังทุกอย่าง
และ มั ก วิ ต กกั ง วลเ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งขอ งคน อื่ น ในโ ลกน
ี้
คุณมักเป็นทุกข์ในเรือ่ งทีไ่ ม่ควรจะทุกข์ มีนสิ ยั รอบคอบ
จะไม่ตัดสินใจท�ำอะไรแบบใจร้อนเด็ดขาด

คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์
คุณเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักเป็นที่ชื่นชอบของ
กวันเพื่อ
ทุกคน มีความเมตตากรุณา ขยันท�ำงานทุ
เป็นคนที่
พัฒนาความคิดของตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ คุณ
มีความอดทนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอๆ
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WE ALL HAVE A DATE
WITH THE PLANET

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

STORY: THAMOLWAN BUAKERD

KIDDOO

Home เปิดหน้าต่างโลก
เราทุกคนมี ‘โลก’ เป็นบ้านหลังเดียวกัน
คุณเคยเห็นโลกภาคพื้นดิน ผ่านท้องฟ้าสีครามหรือไม่ ผืนน�้ำ
ใสสะอาด ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ป่าไม้เขียวขจี เสมือนเราก�ำลัง
โอบกอดโลกทั้งใบไว้ได้ด้วยสองมือของเรา แต่เรากลับไม่รู้ถึงความ
อุดมสมบูรณ์ และบทบาทของมันอย่างแท้จริงเลยสักครั้ง
‘โฮม’ (Home) เปิดหน้าต่างโลก ภาพยนตร์สารคดีที่น�ำเสนอ
มุมมองการมองเห็นโลกผ่านสายตาของช่างภาพนักอนุรักษ์ชาวฝรั่งเศส
ฝีมือระดับโลกอย่าง ญานน์ อาร์ทูส์-แบร์ทรองด์ (Yann Arthus - Ber
- trand) ที่เคยเปิดนิทรรศการเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ใช้ชื่อว่า
Earth From Above สาสน์ส�ำรวจสภาวะโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกรุงเทพมหานครและ 40 เมืองทัว่ โลก เป็นนิทรรศการทีน่ ำ� เสนอศิลปะ
การถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ความเป็นโลกที่ใช้เวลารวบรวมผลงานถึง
10 ปี ที่มีภาพอันโด่งดัง อาทิ ภาพหัวใจแห่งเมืองโวห์ นิวคาลีโดเนีย
ดวงตาแห่งมัลดีฟส์ และชาวนากลางทุง่ นา พืน้ ทีร่ อยต่อจังหวัดเชียงใหม่
และเชียงราย
‘โฮม’ เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ใช้เวลาในการถ่ายท�ำถึง 217 วัน
ใน 54 ประเทศ บอกเล่าเรื่องราวของโลกและมนุษย์ โดยต้องการให้
มนุษย์ตระหนักว่า ตลอด 2 แสนปีบนโลก มนุษย์ได้เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ
มากมาย ความเจริญท�ำให้เริม่ มีการเปลีย่ นแปลงธรรมชาติเกิดขึน้ มีการ
ขยายอาณาเขต เปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม ซึ่งถือว่า
เป็ น การเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ค รั้ ง ใหญ่

มนุษย์น�ำพลังงานจากสัตว์ป่ามาใช้เพื่อหาอาหาร และเก็บเกี่ยวผลผลิต
มนุษย์กังวลการเลี้ยงปากท้องของตัวเองเป็นหลัก คอยหาผลประโยชน์
จากสิ่งที่โลกสร้างไว้ให้ ท�ำลายวงจรของชีวิตสัตว์อื่นที่อยู่ร่วมโลก
สิ่งที่บ่งบอกว่ามนุษย์ก�ำลังจะอดอยากคือ การพ่ายแพ้ต่ออุตสาหกรรม
ประมง เพราะนกต้องบินไปหาอาหารไกลขึ้น เพราะปลาในมหาสมุทร
มีน้อยลง
สารคดีเรื่องนี้ยังถ่ายทอดเรื่องราวการก�ำเนิดโลก รวมถึงแม่น�้ำ
ดิน ฝน อากาศ สิ่งมีชีวิตต่างๆ แม่น�้ำนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดใน
ร่างกายที่คอยให้ความชุ่มชื้นแก่คนเรา น�้ำและอากาศแยกจากกันไม่ได้
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตโลกใบนี้ไว้ ส่วนท้องทะเลคอยสร้างความสมดุล
จากปะการังซึ่งเกิดจากสาหร่ายและแบคทีเรีย กว่าทุกอย่างในโลก
จะกลับมาเป็นปกติกต็ อ้ งอาศัยวิวฒ
ั นาการเกือบ 4 พันล้านปี ทุกวันนีค้ อื
เวลาแห่งการชดใช้ในสิง่ ทีม่ นุษย์เคยได้กระท�ำไว้กบั โลก มนุษย์เหลือเวลา
อี ก ไม่ ถึ ง 10 ปี ใ นการกลั บ ตั ว กลั บ ใจเพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง ความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องโลกที่ สู ญ สิ้ น ไป และเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
การล้างผลาญทรัพยากร
เหนือสิ่งอื่นใดสารที่ ‘โฮม’ ต้องการสื่อถึงคือ มนุษย์ใช้ชีวิตแบบ
สุ ข สบายและเห็ น แก่ ตั ว กั น มามากเกิ น พอแล้ ว ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ต ้ อ ง
เปลี่ยนแปลง และตระหนักว่าโลกส�ำคัญต่อชีวิต และยังมีสิ่งงดงามที่เรา
ต้องช่วยกันรักษา เพราะโลกใบนี้ก็คือ ‘บ้าน’ ของมนุษย์ทุกคน
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STORY: SUTIDA CHAROENSIRI

KIDDOO

คุณเป็นคนก้าวตาม IT
แต่ทำ�ร้ายโลกหรือเปล่า ?

E-WAST
‘มนุษย์ยคุ ไอที‘ คุณเคยได้ยนิ ค�ำนีห้ รือเปล่า ? ว่ากันว่า โลกเปลีย่ น
คนก็เปลีย่ น อะไรเดิมๆ ต่างแปรผันไปตามกาลเวลา แม้กระทัง่ ธรรมชาติ
ยังต้องปรับตัวเองตามมนุษย์โลกแทบทุกนาที ล้านความคิดล้านไอเดียที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้มนุษย์ด้วยกันเอง โดยมี
เป้าหมายเพียงว่า เราต้องสร้างโลกให้ทันสมัย พัฒนาทุกสิ่งตรงหน้าให้
ดียงิ่ ขึน้ ก้าวไปด้วยความหวังทีเ่ ต็มเปีย่ มว่า โลกต้องไม่ลา้ หลัง และผลัก
ทุกคนบนโลกให้เดินตามถนนแห่งความรวดเร็วทีร่ ายล้อมไปด้วยสิง่ ต่างๆ
ที่สร้างขึ้นมา โดยคิดเสมอว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นคือ ความหวังดีที่จะพัฒนา
โลกให้ทนั สมัย แต่ดนั เผลอลืมหันกลับมามองธรรมชาติและสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ
ว่าแท้จริงแล้วเจ้าของพื้นที่ตัวจริงต้องการสิ่งต่างๆ ที่เราบันดาลขึ้น
มาหรือไม่
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกือบทุกเรือ่ งในชีวติ ประจ�ำวัน
หรือจะเถียงว่าทุกวันนี้เราไม่เป็นเหยื่อหรือพึ่งพาระบบไอที เด็กทุกวันนี้
เกิดมายังไม่ทนั จะพูดได้ ตาก็จอ้ งสมาร์ทโฟนพร้อมกับใช้นวิ้ น้อยๆ เลือ่ น
หน้าจอขึ้นลงกันแทบทุกคน ส่วนผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นก็พกสิ่งของไอทีกัน
มากกว่าหนึ่งชิ้นก่อนออกจากบ้าน บรรยากาศในออฟฟิศยิ่งไม่ต้อง

พูดถึงเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเต็มไปหมด เราวิง่ ตามการ
ผลั ด เปลี่ ย นของเทคโนโลยี กั น แบบไม่ รู ้ ตั ว หรื อ อาจรู ้ แ ต่ ก็ เ ลื อ กที่
จะท�ำต่อไป
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างหากที่เป็นส่วนหนึ่งในการจุด
ชนวนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ไอทีต่างๆ มีมากขึ้นในท้องตลาด รุ่นเก่าซื้อมายังไม่ทันตกรุ่น รุ่นใหม่
เปิดตัวอีกแล้ว กิเลสครอบง�ำท�ำให้ต้องซื้อรุ่นใหม่มาใช้ วางรุ่นเก่าทิ้งไว้
เราใช้ชีวิตวนเวียนกันแบบนี้มานานจนไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลก แต่คุณ
รู้หรือไม่ว่า เจ้าอุปกรณ์เครื่องเก่าที่คุณทิ้งไว้สุดท้ายแล้วจะกลายเป็น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์กองโตทีย่ อ่ ยสลายยาก ถุงพลาสติกทีว่ า่ ย่อยสลายยาก
แล้ ว เจอกองขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า ไปยั ง ต้ อ งโบกมื อ ลา เพราะ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นแหล่งรวมสารเคมีอันตราย เมื่อถูกทิ้งกองทับ
ถมมากๆ หากมีการระเบิด ควันจากการเผาไหม้มอี นั ตรายมากถ้าสูดดม
เข้าไปมากๆ เหมือนเหตุการณ์ที่บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
ทีส่ ร้างความเดือดร้อนให้กบั ชาวบ้านอย่างมาก สาเหตุสว่ นหนึง่ ก็มาจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละ
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E
ทว่าจะโทษมนุษย์ผู้ใช้งานอย่างเดียวคงไม่ได้ ผู้ผลิตก็ควรค�ำนึง
ถึงปัญหา ไม่ควรห่วงเพียงยอดขาย และยอดเงินในธนาคารเท่านั้น
ควรลดความถี่ในการผลิตเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาวางตลาด ไม่ควรทยอย
ปล่อยโดยกั๊กไอเดียไว้เพื่อท�ำตลาดหลอกขายผู้บริโภค เช่น ขายกล้อง
ที่จุดโฟกัสน้อยแล้วค่อยปล่อยให้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆที่ควรคิดให้มีจุด
โฟกัสให้ชดั ได้ในหลายๆจุดตัง้ แต่แรก ใส่ใจเรือ่ งการออกแบบสินค้าทีจ่ ะ
ช่วยลดการใช้อุปกรณ์มากขึ้น จ�ำเป็นด้วยหรือที่ต้องผลิตรุ่นใหม่ออกมา
เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ใช้ซื้อแล้วต้องวางรุ่นเก่าทิ้งไว้ การออกแบบจึงมีส่วน
อย่างมากที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหา เป็นไปได้หรือไม่ที่จะผลิตสินค้าแล้ว
สามารถถอดเปลีย่ นอุปกรณ์หรือสับเปลีย่ นชิน้ ส่วนรุน่ เก่าออก แล้วใส่ชนิ้
ส่วนบางชิ้นที่ผลิตขึ้นมาสวมเข้าไปแล้วกลายเป็นรุ่นใหม่ได้ทันที เช่น
สมาร์ ท โฟนหนึ่ ง เครื่ อ งสร้ า งมาเพื่ อ รองรั บ การถอดเปลี่ ย นอุ ป กรณ์

ในรุ่นใหม่ได้ โดยใช้ตัวเครื่องเดิม เมื่อเปลี่ยนแล้วกลายเป็นรุ่นใหม่ทันที
โดยไม่ต้องทิ้งตัวเครื่องเก่า
หากท�ำได้กจ็ ะลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงได้ โดยไม่ตอ้ งเข้า
สูว่ งั วนการซือ้ เครือ่ งใหม่ทงิ้ เครือ่ งเก่าไปเรือ่ ยๆ ประหยัดเงินแถมยังช่วย
ลดขยะไปในตัว นี่คือสิ่งที่ผู้ผลิตต้องกลับไปทบทวนว่า จะยอมสูญเสีย
รายได้บางส่วน และมาร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่
ส่วนมนุษย์ผู้ซื้อเองก็ต้องทบทวนว่า ถ้าผู้ผลิตไม่ร่วมมือ ตัวเราเองจะมี
วิธีจัดการกับกิเลสของตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เข้าสู่วังวนเดิม เราชอบ
ก้าวตามเทคโลโนยีแบบท�ำร้ายโลกใช่ไหม ปัญหานี้อาจจะดูเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่เมือ่ มองให้ลกึ แล้วจะพบว่าเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าเล็ก เรือ่ งทีเ่ ราเคยชิน
สุดท้ายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญที่มีส่วนท�ำลายธรรมชาติท�ำลาย
โลกทีเ่ ราเรียกว่า ’บ้าน’ รูอ้ ย่างนีแ้ ล้วยังจะนิง่ ดูดายได้อีกหรือชาวโลก
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บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ
เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

ย้อนกลับไปเมือ่ สมัยทีย่ งั เป็นเด็ก เราทุกคน
ต้ อ งเคยเห็ น และได้ ห ยิ บ จั บ อาหารที่ ห ่ อ ด้ ว ย
ใบตอง ใบไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ อาหารเหล่า
นั้ น จะมี ก ลิ่ น หอม รสชาติ ล ะมุ น ลิ้ น ชวนรั บ ประทาน
หากลองจินตนาการถึงขนมไทยที่ห่อด้วยใบตอง หรือวัสดุ
ธรรมชาติ อย่าง ขนมกล้วย ขนมสอดไส้ หรือจะเป็นของ
รับประทานเล่นอย่างบ๊ะจ่าง ขนมเข่ง และอื่นๆ อีกมากมายล้วน
อร่อยน่ารับประทานโดยไม่กังวลถึงสารเคมีตกค้าง แต่ในปัจจุบันวัสดุ
ธรรมชาติเหล่านีก้ ลับหายไป ถูกแทนทีด่ ว้ ยบรรจุภณั ฑ์ทเี่ รียกว่า ‘พลาสติก’
และ ‘โฟม’

ทุกวันนี้เราใช้ถุงพลาสติก โฟม เมลามีน เป็นภาชนะบรรจุอาหารเกือบ 100%
ด้วยเพราะมีราคาถูกและซื้อหาได้สะดวก แต่สิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะสะสมจน
เข้าขัน้ วิกฤต จากข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข พบว่าคนไทยสร้างขยะประเภทกล่อง
โฟมเฉลี่ย 2 กล่อง ต่อคนต่อวัน นั่นหมายถึง ในแต่ละวันประเทศไทยมีกล่องโฟมที่ถูก
ทิ้งเป็นขยะรวมกันไม่ต�่ำกว่า 138 ล้านกล่องแล้วกล่องโฟมเหล่านี้ไปไหน?
กล่องโฟมเหล่านี้จะตกค้างอยู่ตามกองขยะ และจะถูกฝังกลบอยู่ในดิน ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาประมาณ 1,000 ปี ถึงจะย่อยสลาย
แม้การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารจะสะดวกสบายแต่กล่องโฟมก็
ไม่เหมาะกับอาหารร้อน ซึง่ อาหารไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารร้อน เช่น
แกงร้อน ผัดต่างๆ หากน�ำกล่องโฟมไปใส่อาหารร้อน จะมีสาร
ชื่อว่า ‘สารสไตรีน’ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต
และเป็นสารก่อมะเร็ง ละลายปะปนกับอาหารได้ จาก
ข้อมูลทางเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าสถิติการ
ป่วยด้วยโรคมะเร็งของคนไทย ครองแชมป์อันดับ 1
ยาวนานติดต่อกันกว่า 13 ปี ตั้งแต่ป ี 2543
เป็นต้นมา มากถึงปีละ 6 หมืน่ คน สาเหตุหนึง่
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มาจากการมีมลพิษเข้าสูร่ า่ งกายผ่านการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีม่ มี ลภาวะตกค้างสะสมในสิง่ แวดล้อม
ทั้งในดิน น�้ำ อาหาร อากาศ โดยเฉพาะอันตรายที่แฝงอยู่ในภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
รวมถึงกล่องโฟมที่มักถูกน�ำไปใช้ในการบรรจุอาหารที่ร้อนและมีนำ�้ มัน สารพิษที่พร้อมจะ
ปนเปื้อนกับอาหาร อาจท�ำให้เกิดอันตรายได้
ทางออกส�ำหรับเรื่องนี้คือ เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ไม่ท�ำร้ายสุขภาพและ
ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารที่ท�ำจากเยื่อกระดาษชานอ้อย
ในประเทศไทยมีชานอ้อยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ปกติแล้วชานอ้อยเป็นของเหลือ
ทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาล ถูกน�ำไปใช้แค่เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ซึ่ง
ก็ก่อให้เกิดมลพิษสูง เมื่อน�ำมาท�ำเยื่อกระดาษจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
กับสิ่งที่ดูไร้ค่า ในอนาคตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอาจพัฒนาไป
สู่การใช้ต้นข้าว ข้าวโพด หรือผักตบชวาเป็นวัตถุดิบ
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์
ชานอ้อย เพราะ มีราคาแพงกว่าโฟม 2 เท่า แม้จะมี
ราคาถูกกว่าพลาสติก แต่ชานอ้อยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
แล้วทิง้ เมือ่ ไม่เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดสินค้าจึงผลิตน้อย
ลง ต้นทุนการผลิตต่อบรรจุภัณฑ์จึงมีราคาสูง แต่ลองคิดดู
ว่า หากเราหันมาใช้บรรจุภณั ฑ์จากชานอ้อยมากขึน้ ราคาก็จะ
ถูกลง เหมือนในหลายๆ ประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ที่โฟมราคาแพงกว่าบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
จากข้อมูลข้างต้นบ่งบอกได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่แสดงถึง
ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชากรอย่างแท้จริง
หวังว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยคงเป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับคนที่รักสุขภาพ
และรักสิ่งแวดล้อมที่ไม่อยากเห็นโลกถูกท�ำร้าย เพราะ มนุษย์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่
ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเราเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติมากเท่าไหร่
สุขภาพของเราก็ย่อมแข็งแรงและห่างไกลโรคร้ายได้มากเท่านั้น
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สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย
เสน่ห์แห่งบ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน
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การเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์กับเพื่อนสนิทสัก 4-5 คน บนเส้นทางเล็กๆ ที่ลัดเลาะสู่หุบเขา
เพื่อหยุดคิดเรื่องงาน แล้วสำ�ราญกับธรรมชาติรอบกาย นั่งล้อมวงมองดวงตะวันที่สาดแสงเป็นประกาย
เดินไปวักน�้ำในห้วยลูบไล้ใบหน้าให้ชุ่มฉ�่ำ ในขณะที่สายตามองเห็นทัศนียภาพของขุนเขาเขียวชอุ่มเบื้องหน้า
สายลมเย็นๆ กับแสงแดดอุ่นๆ ที่ทอแสงเป็นประกายไปยังนาข้าวขั้นบันไดสีทองอร่าม ที่ถูกห้อมล้อม
ไปด้วยขุนเขา คือจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์แห่ง บ้านห้วยห้อม อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ดินแดนที่จะ
ทำ�ให้คุณตกหลุมรักความสวยงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่แสนเรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยง
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รวงข้าวสีเหลืองทอง ที่ขึ้นซ้อนกัน
และโบกพัดไปตามสายลม เสียงรวง
ข้าวกระทบกันบนหุบเขาทีเ่ งียบสงบ
สร้างความรู้สึกให้จิตใจกลายเป็น
ส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ

การทอผ้าขนแกะแบบกี่เอว

หน้าหนาวปีนี้ คุณจัดทริปท่องเที่ยวแล้วหรือยังหากยังตัดสินใจ เพื่อใช้ประโยชน์จากขนแกะ โดยน�ำมาทอผ้าเพื่อสวมใส่และสร้างรายได้
ไม่ได้ ลองมาสัมผัสบรรยากาศเทีย่ วเมืองหนาวผ่านตัวหนังสือไปกับเรา นอกจากนีฉ้ นั ยังสังเกตเห็นว่า ชาวบ้านทีน่ สี่ วมใส่เสือ้ ผ้าพืน้ เมืองทีท่ อเอง
กันเกือบทุกคน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ถ้าพร้อมแล้วลุย!
อาหารมื้อเย็นของวันนี้ เป็นเมนูธ รรมดาจากผักที่ช าวบ้าน
ปลูกเอง รสชาติหวานกรอบจนต้องขอเติมข้าวอีกจาน การได้นงั่ ละเมียด
ละไมกับรสชาติของอาหาร ภายใต้แสงดาวระยิบระยับและขุนเขาที่
ทอดยาว ท�ำให้อาหารมื้อนี้เป็นมื้อที่อยู่ในความทรงจ�ำแสนพิเศษ
เมื่อเทียบกับการทานอาหารมื้อหรูในเมืองใหญ่ ที่มองออกไปมีแต่ตึกสูง
และแสงไฟจากรถติดบนท้องถนน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึก
ชวนอึดอัด

หลังจากทีน่ งั่ รถมาประมาณ 14 ชัว่ โมง ทันทีทกี่ า้ วเท้าลงจากรถ
ก็ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ลมเย็ น ๆ ที่ ป ะทะมาโดนใบหน้ า เมื่ อ หั น หลั ง ไป
ความรูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยจากการเดินทางทีแ่ สนไกลก็มลายหายไป เพราะ
ภาพที่อยู่เบื้องหน้าช่างสวยงามดั่งภาพวาด ภาพหมู่บ้านเล็กๆ ที่ถูก
โอบกอดด้วยขุนเขาเขียวขจี ชาวบ้านที่ใส่ชุดพื้นเมืองออกมาเด็ดผัก
ตามริ ม ทางเพื่ อ น� ำ ไปปรุ ง อาหาร ยิ้ ม ทั ก ทายฉั น อย่ า งเป็ น มิ ต ร
เมือ่ มองดูบรรยากาศของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ฉันก็รสู้ ึกตืน่ เต้นขึน้ มา และเริม่
อยากจะเดินส�ำรวจดินแดนที่ไม่ธรรมดาแห่งนี้ทันที
การเดิ น ทางครั้ ง นี้ ฉั น เลื อ กพั ก ที่ โ ฮมสเตย์ ข องหมู ่ บ ้ า น
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและใกล้ชิดกับชาวบ้าน เมื่อเก็บสัมภาระจากการเดิน
ทางเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ชาวบ้ า นเข้ า มาชวนพู ด คุ ย ท� ำ ให้ ท ราบว่ า
บ้านห้วยห้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
ท�ำให้วัฒนธรรมและธรรมชาติของที่นี่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ถูกกลืน
ไปตามวิถีชีวิตคนเมืองที่น�ำพาความเจริญเข้ามาเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เป็นไปอย่างเรียบง่ายและไม่เร่งรีบ
กินอยูอ่ ย่างพอเพียงโดยเลือกทีจ่ ะไม่ทำ� ลายความสวยงามของธรรมชาติ
เมื่อลองเดินส�ำรวจหมู่บ้านก็พบว่า แทบทุกหลังคาเรือนจะปลูกข้าว
ปลูกผักปลอดสารเคมีไว้กินเองเพื่อลดรายจ่าย แถมยังมีการเลี้ยงแกะ

ชาวกะเหรี่ยงเจ้าของที่พักโฮมสเตย์
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การเก็บเกี่ยวข้าวของชาวกะเหรี่ยง

เวลามาเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ แน่นอนว่า การตื่นแต่เช้าเพื่อ
สูดอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แม้เพิ่งเริ่มต้นฤดูหนาว แต่อากาศ
ตอนเช้าที่นี่หนาวมากเพราะมีหมอกปกคลุมจนมองไม่เห็นถนน การตื่น
แต่เช้า ออกมานั่งมองบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมดื่มกาแฟร้อนๆ
ซักแก้ว ก็ท�ำให้มีความสุขตลอดทั้งวันได้ เมื่อหมอกเริ่มจางหายพร้อม
กับการมาเยือนของแสงตะวัน ชาวบ้านชักชวนให้ฉันไปชมนาข้าว
ขั้นบันไดที่ก�ำลังออกรวงสวยงามด้วยกัน
ภาพนาข้าวขัน้ บันไดไล่สลับกันขึน้ ลงบนเนินเขาสูงคือ เอกลักษณ์
ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้เดินทางมาเยือน การได้นงั่ ฟังเสียงรวงข้าวสีทอง
พริ้วเล่นลมบนหุบเขาที่เงียบสงบ ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย และยังรู้สึกว่า
เราเป็นส่วนหนึง่ กับธรรมชาติ ชาวบ้านเล่าว่า การปลูกข้าวแบบขัน้ บันได
เป็นการช่วยลดปัญหาการท�ำไร่เลื่อนลอยและการขาดแคลนพื้นที่ราบ

ฉันคิดว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์ของแนวคิดการเกษตร ที่สามารถสร้างสรรค์
ความธรรมดาให้กลายเป็นความสวยงามได้
ในระหว่างที่ฉันเดินชมความงดงามของนาข้าว ฉันพบชาวบ้าน
ก�ำลังลงแขกเกี่ยวข้าวกันด้วยสีหน้ามีความสุข พอชาวบ้านเห็นฉันต่าง
ก็ทกั ทายและชักชวนให้ทานอาหารกลางวันด้วยกัน ชาวบ้านทีน่ เี่ ป็นมิตร
ทุกคนเลยค่ะ การทานข้าวร่วมกับชาวบ้านท�ำให้ฉันทราบว่า ชาวบ้าน
ปลูกข้าวโดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้สารเคมี และลงแรงปลูกด้วย
ตัวเอง นาข้าวที่ปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขาท่ามกลางธรรมชาติ คือนาข้าว
ที่เกิดจากหยาดเหงื่อของชาวไทยกะเหรี่ยงที่หาเลี้ยงตัวเองด้วยการ
ท�ำการเกษตรอาชีพทีพ่ วกเขารักและผูกพัน ซึง่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้กลับไม่ใช่แค่
การปลูกข้าวเพือ่ หาเลีย้ งตัวเอง แต่ยงั ท�ำให้ระบบนิเวศมีความสมดุล และ
ผืนป่าในหุบเขาแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์
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ชาวบ้านที่นี่เลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพหลากหลาย ซึ่งหนุ่มสาวส่วนมากมักจะสานต่ออาชีพ
จากรุน่ สูร่ นุ่ จะไม่ออกไปท�ำงานนอกเมือง จึงเป็นเสน่หข์ องหมูบ่ า้ นแห่งนี้ นอกจากท�ำนาขัน้ บันไดแล้ว
ชาวบ้านยังมีไร่กาแฟอาราบิก้าที่ปลูกแบบปลอดสารเคมี ท�ำให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพที่ดีจน
‘สตาร์บัคส์’ ต้องสมัครเป็นลูกค้า
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินชมสวนกาแฟและช่วยชาวบ้านเก็บเมล็ดกาแฟ
ได้ดว้ ย นอกจาก ปลูกกาแฟเองแล้ว ชาวบ้านยังคั่วเมล็ดกาแฟกลิน่ หอมกรุ่นและบดละเอียด
จนเป็นผง เพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้าที่อุดหนุนสั่งซื้อกันเข้ามาเรียกว่าท�ำเองกันทุกขั้นตอน

หนุ่มกะเหรี่ยงพาเก็บกาแฟ

“หนุม่ สาวส่วนมากจะสานต่อ
อาชีพจากรุ่นสู่รุ่น จึงเป็นเสน่ห์ของ
หมู่บ้านนี้ ชาวบ้านที่นี่ยังมีไร่กาแฟ
ที่ ป ลู ก แบบปลอดสารเคมี ทำ�ให้
เ ม ล็ ด ก า แ ฟ มี คุ ณ ภ า พ ที่ ดี จ น
‘สตาร์บัคส์’ ต้องสมัครเป็นลูกค้า”
เมล็ดกาแฟสดพันธุ์อาราบิก้า

ฉันได้ลองเป็นลูกมือช่วยชาวบ้านเก็บเมล็ดกาแฟเอามาบดและแพ็คใส่ถุงด้วย
การนอนโฮมสเตย์ดอี ย่างนีแ้ หละค่ะ ได้ใกล้ชดิ กับชาวบ้านเหมือนมาเทีย่ วบ้านญาติผใู้ หญ่
นอกจากนี้ ฉันยังมีโอกาสช่วยชาวบ้านเรียงกะหล�่ำปลีที่เก็บสดๆ มาจากไร่
เป็นกะหล�ำ่ ปลีปลอดสารเคมีทชี่ าวบ้านปลูกกันเองเพือ่ ส่งขายไปยังตลาดในเมือง และ
ส่งต่อไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย ผักหลากหลายชนิดที่เรารับประทานกันโดยไม่รู้
ที่มา ที่นี่คือ ต้นทางหนึ่งของสายพานการเกษตร ที่ส่งผักให้เราชาวไทยทั่วประเทศ
ได้รับประทานกัน
Tip : หากเลือกเดินทางโดยรถทัวร์แนะน�ำให้ลงที่ สถานีขนส่งแม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน ลงสถานีนี้จะใกล้กว่าสถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน เมื่อลงรถแล้ว
สามารถติดต่อที่พักให้มารับได้ หรือเหมารถสองแถว รถตู้เข้าไปได้ ค่าที่พัก
โฮมสเตย์คืนละ 150 บาท ค่าอาหารมื้อละ 70 บาท สามารถสั่งได้ตามใจชอบ
ไม่ควรพลาดการเดินขึ้นเขาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและทุ่งนาขั้นบันได

เส้นทางไปไร่กาแฟ

SEE A TRIP

ก่อนจะกลับวันนี้ ฉันตื่น 04.00 น. ขึ้นมาแต่เช้าเพื่อชม
แสงแรกของดวงตะวัน แต่การจะสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม
ก็ต้องแลกกับความเหนื่อยด้วยการขึ้นเขาที่ชันเล็กน้อย เมื่อปีน
ถึงยอดเขาสายตาก็มองเห็น หมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วภูเขา
ละอองน�้ำค้างเกาะบนยอดหญ้าจนเปียกชื้นท�ำให้รู้สึกหนาวเย็น
มากขึ้น ที่นี่ดวงอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าที่กรุงเทพฯ มาก กว่าหมอก
จะจางหายก็เป็นเวลาเกือบ 08.00 น. ฉันยืนรอชมแสงแรกของ
วันกว่า 4 ชม. แต่กลับไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะรอ เพราะเป็นการ
รอคอยอะไรแบบไม่เร่งรีบที่ท�ำให้ฉันรู้สึกสุขใจ เมื่อดวงตะวัน
ค่อยๆ สาดแสงให้ความอบอุ่น ฉันรู้สึกประทับใจในความงาม
ของธรรมชาติจนลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างไปเลย

ประสบการณ์จากการเดินทางในครัง้ นี้ ท�ำให้ฉนั ตัง้ ค�ำถาม
ในใจว่า ทุกวันนีเ้ ราด�ำเนินชีวติ กันแบบรวดเร็ว ท�ำทุกอย่างด้วย
ความเร่งรีบ แท้จริงแล้วเราท�ำเพราะความจ�ำเป็นหรือความ
เคยชินกันแน่ ชีวติ ทีเ่ รียบง่ายเป็นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติบนดอย
สูงแห่งนี้ อาจไม่รวย เงินตราแต่อุดมไปด้วยความสุข ช่างดู
น่าอิจฉาส�ำหรับฉันมาก มนุษย์เมืองอย่างเราแทบไม่เคยได้สมั ผัส
กับความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนคงจะดีไม่น้อย ถ้าหากทุกคนได้ลอง
มาสั ม ผั ส กั บ ความสุ ข แท้ จ ริ ง ท่ า มกลางธรรมชาติ ที่ ส วยงาม
ณ ดินแดน อันไกลโพ้น แต่ไม่ไกลเกินที่จะไปถึงอย่าง บ้านห้วย
ห้อม จ.แม่ฮ่องสอน ต้องลองมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตของคุณ
แล้วจะตกหลุมรักธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว
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บนหลังอาน

วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ

กระแสการปั่นจักรยานในชีวิตประจ�ำวันก�ำลังเป็นที่นิยมมาก
ในยุคนี้ สังเกตได้จากการรณรงค์หรือการจัดทริปปั่นจักรยาน ที่จัดขึ้น
โดยชมรมจักรยานสาธารณสุขที่มีขึ้นแทบทุกเดือน การพูดคุยกันในกลุ่ม
เพือ่ นก็มกั ชักชวนให้ไปปัน่ จักรยานด้วยกัน ปกติผมเป็นคนทีส่ นใจพาหนะ
ประเภทมอเตอร์ไซค์เป็นพิเศษ เรียกได้ว่ารู้ลึกรู้จริง ส่วนจักรยานนั้น
มีความรู้พอไปวัดไปวาเท่านั้น แต่ด้วยนิสัยที่ชอบความท้าทายและชอบ
เรี ย นรู ้ อ ะไรใหม่ ๆ ผมจึ ง ไปขอหยิ บยื ม จั กรยานเพื่ อ นมาลองปั ่ น ดู
ความคิดเรื่องจักรยานของผมก็เปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้น

จักรยานที่ผมยืมเพื่อนมาคือฟิกซ์เกียร์ เมื่อเห็นขนาดและรูปทรง
ของมันก็ค่อนข้างล�ำบากใจอยู่เหมือนกัน ล้อหลังไม่สามารถฟรีได้
เท้าจะต้องปั่นตามตลอด ไม่มีเกียร์ ไม่มีเบรค เนื่องจากฟิกซ์เกียร์เป็น
จักรยานเกียร์เดียว มือใหม่อย่างผมก็ไม่ยอมแพ้ เพราะคุณแม่สอนมาว่า
ตั้งใจจะท�ำอะไรก็ต้องท�ำให้สุดความสามารถ ผมเลยฝึกปั่นภายใน
หมู่บ้านก่อนจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีล้ม ทรงตัวผ่าน จึงเริ่มวางแผนเส้นทาง
ว่า จะปัน่ จากไหนถึงไหนดี วันแรกเลือกเอาเส้นทางใกล้ๆบ้านก่อนเพราะ
เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยดี

ท่าเรือภาษีเจริญ

ตลาดน�้ำคลองบางหลวง

PUNPUN

“ ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเสียเวลา

อยู่กับการจราจรติดขัด เพราะเคยชิน
กับความสบายจากการขับรถยนต์ ”
สะพานบางกอกใหญ่

ตลาดน�้ำคลองบางหลวง

ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์

บ้านผมอยู่แถวคลองบางแวกย่านจรัญสนิทวงศ์ เส้นทางการ
ปั่นจักรยานครั้งแรกของผมมีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่
จรัญสนิทวงศ์ 13 ปั่นเลียบคลองบางแวก ผ่านตลาดน�้ำคลองหลวง และ
วัดต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ระหว่างทางที่ปั่นจักรยาน ผมได้เรียนรู้ว่า
การปัน่ จักรยานท�ำให้ผมมีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้า ถ้าหาก
เผลอใจลอยคิดไปถึงงานทีย่ งั ไม่ได้สง่ ค่าขนมทีแ่ ม่ยงั ไม่จา่ ย ผมอาจถูก
รถยนต์ที่ฝ่าไฟแดงหรือหักเลี้ยวกะทันหันพุ่งชนเอาได้ นอกจากต้องมี
สมาธิแล้ว ผมยังต้องมีไหวพริบในการหลบ

ท�ำให้ผมเพลิดเพลินและสุขใจกับมิตรภาพง่ายๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง และได้ยืนมองทัศนียภาพของ
กรุงเทพฯ จากด้านบนของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน�้ำ
ความรู้สึกแรกคือประทับใจมาก ผมลืมความเหนื่อยล้าจากการปั่นไปใน
ทันที มุมมองการปั่นในครั้งนี้ท�ำให้ผมคิดได้ว่า ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
เสียเวลาอยูก่ บั การจราจรติดขัดมากเกินไป เพราะเคยชินกับความสบาย
จากการขับรถยนต์ วันนี้ผมพบว่า จักรยานให้ความสะดวกและรวดเร็ว
ไม่ต่างกัน ผมใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายที่ต้องการได้

“การปั่นจักรยานทำ�ให้ผมมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า”
ตอนแรกผมคิ ดว่ า การปั ่ น จั ก รยานมี ดีต รงไหนร้ อ นก็ ร ้ อ น
ปั่นกันท�ำไม นาทีนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่า การปั่นจักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
ไม่ได้ยากอย่างที่คิด อาจจะเริ่มจากการปั่นไปซื้อของแถวบ้านแทนการ
ใช้มอเตอร์ไซค์ แล้วค่อยๆเพิม่ ระยะทางเมือ่ คล่องตัวขึน้ การปัน่ จักรยาน
ครัง้ นีไ้ ด้อะไรมากกว่าทีผ่ มคิดไว้ จากคนทีไ่ ม่เคยคิดจะปัน่ จักรยานระยะ
ทางไกลๆ ตอนนี้ผมเริ่มชอบการปั่นจักรยานขึ้นมาซะแล้วสิ

สุนัขเจ้าถิ่นตามซอกซอยต่างๆ อีกด้วยการปั่นจักรยานครั้งนี้
ท�ำให้ผมได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน แทบไม่น่าเชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
การใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เดินทางนั้น ท�ำให้ผมไม่เคยสังเกตเลยว่า
ผู้คนในย่านฝั่งธนบุรีมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้ำมากแค่ไหน ทั้งเล่นน�้ำ
ริมคลอง หารายได้จากอาชีพริมน�้ำ ตอนที่ผมปั่นผ่านซอกซอยละแวกนี้
ชาวบ้านที่นั่งอยู่หน้าบ้านจะส่งยิ้มให้ บางคนก็ทักทายอย่างเป็นมิตร
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คุณค่าของชีวิตคืออะไร
เวลาทีเ่ ห็นแมงมุมตัวใหญ่เกาะอยูบ่ นเส้นใยสีขาวคราใด แทนที่
จะรู้สึกหวาดกลัวเนื้อตัวสีด�ำมะเมื่อมของมัน กลับนึกถึงค�ำพูดของ
ชาร์ล็อตต์ ที่พูดกับ วิลเบอร์ เป็นครั้งสุดท้าย
“เราต่างเกิดมามีชีวิตอยู่ในระยะเวลาอันสั้น ไม่ช้าก็ตายไป...
การที่ฉันได้ช่วยเหลือเธอท�ำให้ชีวิตของฉันมีค่าขึ้น...”
ครั้งสุดท้าย...ที่ฝ่ายหนึ่งต้องลาจากโลกนี้ไป ฝากไว้แต่เพียง
ความทรงจ�ำทีม่ คี ณุ ค่า ความเปลีย่ วเหงา และความคิดถึงไว้กบั อีกฝ่าย
ชาร์ล็อตต์บอกกับวิลเบอร์เสมอว่า “โลกนี้ช่างงดงามยิ่งนัก”
ชาร์ล็อตต์รู้ดีว่า เวลาของเขาเหลือไม่มากพอที่จะเห็นความ
งดงามของโลกเท่ากับวิลเบอร์ จึงท�ำทุกวิถที างเพือ่ ให้วลิ เบอร์มชี วี ติ อยู่
เพื่อเห็นความงดงามของโลกใบนี้ตราบเท่าอายุขัย
วิลเบอร์สงสัยว่า เหตุใดชาร์ล็อตต์จึงท�ำเพื่อเขาได้ถึงขนาดนี้
ทั้งๆที่เขาเองก็ยังรู้สึกว่า ไม่เคยท�ำอะไรให้ชาร์ล็อตต์เลย
“เธอท�ำแล้ว ก็เธอเป็นเพื่อนฉันไง” ชาร์ล็อตต์ตอบ
ค�ำว่า ‘เพื่อน’ มีความหมายกับชาร์ล็อตต์มาก และส�ำคัญกว่า
สิ่งใดทั้งหมด แม้แต่ชีวิตของตัวเอง

ชาร์ล็อตต์เป็นแมงมุม ส่วนวิลเบอร์เป็นหมู ตัวละครหลัก
ในวรรณกรรมเรื่อง Charlotte’s Web ที่ได้รับรางวัลนิวเบอรี่ซึ่งมอบให้
แก่วรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่โดดเด่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา และได้รับ
การยกย่องจากนิตยสาร TIME ฉบับส่งท้ายปี ค.ศ.1999 ว่าเป็น
วรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษ
ชาร์ลอ็ ตต์และวิลเบอร์แสดงให้เห็นว่า มิตรภาพสามารถเกิดขึน้
ได้บนพื้นฐานของความแตกต่างซึ่งมีอยู่ในทุกที่ ทุกเวลา
สัตว์สองชนิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ใครจะคาดคิดว่า
พวกเขาสามารถเป็นเพื่อนรักกันได้
แมงมุมอาจเป็นสัตว์ที่น่ากลัวส�ำหรับหลายๆ คน แต่ชาร์ล็อตต์
กลับท�ำให้ใครหลายๆคนนั้นรู้สึกว่า ความน่ากลัวคือสิ่งที่อยู่ภายนอก
ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ภายใน คือจิตใจที่มองว่าโลกใบนี้งดงามเพียงใด
อย่างน้อยชาร์ล็อตต์ก็เป็นแมงมุมที่ได้รู้แล้วว่าคุณค่าของชีวิต
คืออะไร...
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เมื่อเรารักษ์โลก
เท่ากับว่า
เรารักชีวิตของเราด้วย
When we
heal the earth,
we heal ourselves.
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